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PANASONIC
TX-32LED8F LCD, 82 cm, DVB-T, 2x HDMI 15.990 12.990
TH-37PX8 PLAZMA, 94 cm, DVB-T 18.990 15.990
TH-42PX8 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 19.990 17.990
TX-32LZD80 LCD 82 cm, FULL HD 22.990 18.990

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů 
ČT, Nova, Nova Cinema, Očko, STV, Prima atd.

PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik, Hrnčířská 128, Velká Bíteš,

Náměstí 81/5, Velké Meziříčí pro vás připravil

10. tradiční vánoční slevy10. tradiční vánoční slevy
Přijďte si vybrat kvalitní brýlové obruby a čočky,

a jako překvapení si vytočte svoji slevu až 30 % na obruby!
Pro děti máme navíc připravený dárek.

Akce probíhá od 1. 12. do 24. 12. 2008. Těšíme se na vás!!!
Současně platí speciální vánoční nabídka: akční sleva 1.000 Kč 
na pár samozabarvovacích brýlových čoček s antirefl exní úpravou 
ORMA 15 Transition V Crizal Alizé. Sleva platí jak při koupi celých 

brýlí, tak i při výměně brýlových čoček do vlastní obruby.
Tato nabídka platí do 31. 12. 2008 nebo do vyprodání zásob.

Těšíme se na vás!!!
V prodeji též vánoční dárkové poukazy – potěšte své blízké

hodnotným dárkem.

Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 10. prosince 2008 na 
náměstí

tradiční Vánoční 
řemeslné trhy.
Náměstí nebude uzavřeno, ale 
provoz bude omezen.

Semifinalista Olympijských her 
2008 v Pekingu a druhý nejlep-
ší Evropan letošního roku v pře-
kážkovém běhu na 110 metrů Petr 
Svoboda z Budišova přijal pozvá-
ní velkomeziříčských atletů a při-
jel pobesedovat se žáky základní 
školy na Oslavické ulici v Čecho-
vých sadech.
Čtyřiadvacetiletého sportovce, 
který se pyšní mimo jiné i titulem 
»Objev roku české atletiky za rok 
2008«, doprovázel jeho manažer 
a ve školském zařízení ho přivítala 

ředitelka Dagmar Suchá. Přítomné děti podrobily mladého atleta křížo-
vému výslechu, za což pak byly obdarovány podepsanými fotografi emi. 
Více si přečtete v dnešním čísle na straně 3.    Text a foto: Iva Horká

Atlet Petr Svoboda besedoval se žáky

František Němec je třetím živnostníkem
Farmář František Němec z Netína je třetím nejlepším živnostníkem Čes-
ké republiky. O jeho umístění v podnikatelské soutěži Makro Živnostník 
roku rozhodli lidé hlasováním formou esemesek, když mu poslali 2073 
hlasů. Zástupce Vysočiny se tak v konkurenci dalších vítězů všech kra-
jů ČR rozhodně neztratil. Stal se historicky prvním zemědělcem, který 
toto ocenění získal. Před ním se umístila pouze vítězka Jaroslava Kle-
mensová, výrobkyně uzenin z Moravskoslezského kraje s 2365 hlasy, 
a pekařka koláčů Helena Konopíková z Plzeňska s 2129 hlasy.
František Němec chová na své farmě krávy a zpracovává mléko. Mno-
zí znají jeho farmářský jogurt, tvaroh i sýry. Dobré umístění v soutěži 
zemědělce potěšilo. „Jsem samo-
zřejmě moc rád. Chtěl bych pro-
to poděkovat všem, kdo mi posí-
lali hlasy. Velice si toho cením,“ 
zdůraznil František Němec. Ce-
nu přebíral ve čtvrtek 20. listo-
padu večer z rukou Petra Kužela, 
prezidenta Hospodářské komo-
ry. Do třetího ročníku největších 
podnikatelských soutěží o Ceny 
Hospodářských novin Vodafone 
Firma roku 2008 a Makro Živ-
nostník roku 2008 se registrovalo 
rekordních 3220 podnikatelů.
Zpracovala Martina Strnadová

Stetson naděluje
Pro příznivce country hudby – 
akce v sobotu 6. 12. v Jupiter clu-
bu. Více na str. 8

Výchovný ústav, střední škola
a školní jídelna, K Rakůvkám 1, 
Velké Meziříčí, si vás dovoluje 
pozvat na
Den otevřených 
dveří
12. 12. 2008 od 10 do 14 hodin.
Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Hladíková, tel. 
731 494 151, Mgr. Jaroslava Lan-
gerová, tel. 731 494 150 a Lenka 
Jágriková, tel. 566 523 132.

F. Němec na slavnostním předá-
vání. Foto: www.zivnostnikroku.cz

„Jsme tu letos podruhé 
a moc se nám to líbí. Pro děti je 
to pěkné, stejně jako promítání 
pohádek v kině,“ komentovala 
nedělní večer na náměstí ma-
minka malého Matěje, který 
rozsvěcoval jednu prskavku 
za druhou. Podobně se činily 
s lampiony, lucerničkami a ji-
nými světýlky i další děti, které 
se svými rodiči zavítaly 30. lis-
topadu na náměstí do Velkého 
Meziříčí, aby společně se zá-
stupci města rozsvítili vánoční 
výzdobu. Toto první adventní 
naladění připravil pro všechny 
Jupiter club a svými písnič-
kami jej provázela skupina 
Geneze. „Stále častěji si dnes 
připomínáme všechny hezké 
tradice, vánoční a předvánoční 
obyčeje a zvyky, i když někdy 
musíme pátrat po příčinách 
a souvislostech jejich vzniku,“ 
zahájil večer ředitel Jupiter 
clubu Milan Dufek a dodal: 
„Třepotavé světlo svíček je 
jedním z nejprostších a přesto 
nejkouzelnějších způsobů, jak 
navodit zvláštní atmosféru.“ 
Poté společně s Tadeášem po-
mocí kouzelné formulky ABU 
KUKAR LUMOS SOLEMA, 
rozsviťte se světýlka, zažehli 
všechna světla a světýlka po 
velkomeziříčských ulicích.

Zvláštnůstkou letošního prv-
ního doteku adventního času 
byl příjezd nebeského pošťáka 
s obří nůší, do které mohly děti 
dát obálky se svými přáníčky 
pro Ježíška. Díky tomu, že 
některé z dopisů byly ote-
vřené, jsme nakoukli do tajů 
dětských přání.    (Pokr. str. 6.)

Rozsvítili světýlka a poslali přání Ježíškovi

Děti měly letos jedinečnou šanci, jak poslat Ježíškovi své vánoční přá-
ní. Nebeský pošťák navštívil meziříčské náměstí a všechna přání po-
sbíral do obrovské nůše.                                             Foto: Jitka Kočí

Velkomeziříčská Základní škola 
a Praktická škola slavnostně před-
stavila veřejnosti svoje nové půso-
biště. Přestěhovala se totiž z budovy 
na Čechově ulici, kterou sdílela 
spolu se zdejším stacionářem, do 
nových prostor na ulici Poštovní. 
Místo v prvním patře pro ni uvolni-
la družina, dole v přízemí i nadále 
funguje školní jídelna.

Speciální škola se přestěhovala do nového
Zřizovatelem ZŠ a PŠ je kraj 

Vysočina, objekt patří městu Velké 
Meziříčí. Na fi nancování stavebních 
úprav se tedy podílejí oba subjekty. 
Kraj Vysočina přispěl částkou okolo 
pěti milionů korun na vnitřní rekon-
strukci, město zase na svoje náklady 
během zhruba následujících dvou let 
opraví střechu, nechá vyměnit okna 
a pořídí zateplení budovy s fasádou. 

Další peníze na vnitřní vybavení 
v řádu statisíců korun škola získala 
z rozpočtu svého zřizovatele. Za ty-
to prostředky se podařilo vybudovat 
např. počítačovou učebnu, školní 
dílnu a zázemí pro pedagogické 
a provozní pracovníky.

V letošním školním roce školu 
navštěvuje celkem 66 žáků v devíti 
kmenových třídách – pět ve VM 
a čtyři v Křižanově. Tam má od 
roku 1994 pracoviště při ústavu 
sociální péče. Nejprve to byla jedna 
třída umístěná v budově zámku, od 
září roku 2000 škola sídlí v nových 
prostorách mimo obytnou část.

Výuku žáků zajišťuje dvanáct 
učitelů a sedm asistentek pedagoga, 
které působí ve třídách základní ško-
ly speciální. O provoz se dále stará 
ekonomická a provozní pracovnice.

„Naši žáci jsou vzděláváni podle 
programů Zvláštní škola, Školní 
vzdělávací program, Pomocná 
škola a Přípravný stupeň pomocné 
školy, Rehabilitační vzdělávací pro-
gram pomocné školy a Praktická 
škola jednoletá,“ přiblížil činnost 
ředitel zařízení Josef Prokop, „dá-
le organizujeme kurzy k získání 
základů vzdělání poskytovaného 
základní školou speciální.“

Ředitel školy: 
Doufám, že měníme 

sídlo naposledy
Výuka ve zmíněné škole byla pod-

le sdělení J. Prokopa zahájena v září 
1946 s celkovým počtem sedmadva-
ceti žáků ve dvou třídách. Tyto třídy 
byly umístěny v přízemí budovy 
obecné školy u kostela. Ve školním 
roce 1948/49 byla škola přemístěna 
do budovy reálného gymnázia, došlo 
také k přejmenování pomocné školy 
na školu zvláštní.  (Pokr. str. 2)

Kniha povídek velkomeziříčského rybáře Bohumíra 
Macháta, již jsme představili v minulém čísle našeho 
týdeníku, byla podle autorových slov během čtrnácti 
dnů zcela vyprodána. „Od druhého prosince by se ještě 
pár kousků mělo objevit na pultě velkomeziříčského 
knihkupectví na náměstí, ale do informačního centra 
na radnici se bohužel nedostane,“ upřesnil B. Machát, 
který by byl rád, kdyby se jeho knížka prodávala i tam 
a dostalo se na všechny, kdo o ni má zájem. Ovšem ta-
hleta záležitost je na vydavateli, spisovatelé zmíněnou 
mašinérii neovlivní.

Machátova kniha je vyprodána. Objeví se už jen pár kousků
Knihu Ministerští pstruzi vydalo nakladatelství 

Erika Praha. Toto velmi čtivé a zajímavé dílo obsahuje 
celkem třiatřicet povídek, a to nejen o rybách, ale také 
o místních lidech. Každopádně se týká jak našeho měs-
ta, tak zejména jeho širšího přírodního okolí. Osnovnou 
nití všech částí Machátovy knížky je však pochopitelně 
rybařina a život ve vodě i kolem ní. U prvotiny ale nezů-
stane, jak pro náš týdeník autor uvedl, další rukopis už 
má hotový a nakladateli ho odevzdá po Novém roce. Čili 
ti, na které se nedostalo nyní, se mohou těšit na další díl-
ko, pracovně nazvané Rybářské povídky. (Pokr.str. 2.)

Den otevřených 
dveří
Zveme vás na Den otevřených 
dveří ve čtvrtek 11. prosin-
ce 2008 v době od 8 do 16 ho-
din v prostorách Hotelové školy 
Světlá a Obchodní akademie Vel-
ké Meziříčí.
Na předvánoční návštěvě nabí-
zíme prohlídku školy a domova 
mládeže, ukázky slavnostně pro-
střených tabulí, ochutnávku cuk-
roví a malé občerstvení.
Jste srdečně zváni. Těšíme se na 
vaši účast.

Ředitelství HŠ Světlá a OA,
Velké Meziříčí, U Světlé 36

Vlídné písničky, příjemnou hud-
bu, cédéčka a skvělou náladu. 
To vše zpěvák a kytarista Jakub 
Smolík rozdal posluchačům, kte-
ří přišli na jeho vánoční 
koncert do Jupiter clubu 
minulý pátek večer. Svoje 
vystoupení s doprovodnou 
kapelou a dvěma voka-
listkami navíc okořenil 
zpěvem se sboristkami 
z místní základní umělecké 
školy. Přítomné doslova 
nadchl duet Jakuba Smo-
líka s Eliškou Dvořákovou 
Říkej mi táto. Text napsal 
Marcel Zmožek a zhudeb-
nil ho jeho otec Jiří. Jde 
o dvojzpěv, který s Jaku-
bem znamenitě nazpívala 
devítiletá dcera Viktorka 
známého televizního ba-
viče a tanečníka Richarda 
‚Geni‘ Genzera.

Stejně tak Velkomezi-
říčští i přespolní aplau-
dovali, když dozpíval se 
sborem, kterému v legraci 
říkal Jezinky. Takováto 
vystoupení nejsou běžná, 
o to víc jsou ale žádaná. 
Alespoň u nás se osvědčila. 

Jakub Smolík rozdával vánoční dárky

Spolu s Jakubem Smolíkem si zazpívala také Eliška Dvořáková z Velkého Meziříčí. 
Posluchače potěšili písničkou Říkej mi táto.                                 Foto: Iva Horká

„Nepraktikujeme to samozřejmě 
všude,“ vysvětlil pro náš týdeník 
populární zpěvák svůj záměr, „náš 
manažer osloví pořadatele v tom 

kterém městě, zdali by tamní sbor 
neměl zájem o podobnou spoluprá-
ci, a když se dohodnou, tak se to do 
představení zařadí.“   (Pokr. str. 6.)
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města z 19. 11. 2008 
(Dokončení z minulého čísla.)
11. Rada města souhlasila s úhradou spotřeby energií ve výši 50 % 

z celkových nákladů na energie v objektu na ulici Ostrůvek 288/2, 
Velké Meziříčí na rok 2009 za Chaloupky o. p. s., školská zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání. 

12. Rada města souhlasila s ukončením nájmu nebytových prostor na 
ulici Čechova 1660/30, Velké Meziříčí – nájemce Základní škola 
a Praktická škola Velké Meziříčí.

13. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. B 20a – 
30 km/hod, A 12 – pozor děti v ulici Příkopy. Jeden kus dopravních 
značek bude osazen u fi rmy „Raus“ ve směru od města a jeden kus 
u areálu „Endis“ /Motorpal/ ve směru do města.

14. Rada města v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r. o. 
souhlasila s umístěním sídla Sdružení veřejně prospěšných služeb na 
adrese sídla společnosti Třebíčská 655/20A, 594 01 Velké Meziříčí. 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r. o. 
vzala na vědomí výsledek hospodaření za III. čtvrtletí 2008.

15. Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření Jupiter clubu 
s. r. o. Velké Meziříčí za III. čtvrtletí 2008.

16. Rada města souhlasila se zveřejněním pronájmu nebytových prostor 
v budově hasičské zbrojnice na ulici Nad Gymnáziem č. p. 464/17, 
Velké Meziříčí. 

17. Rada města souhlasila s bezplatným poskytnutím poloviny sálu 
hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Český svaz žen Velké 
Meziříčí na 5. 12. 2008 na akci „Vánoční a Mikulášské posezení se 
seniory nad 70 let a se zástupci města“.

18. Rada města vzala na vědomí informaci ing. Jiřího Novotného o ukon-
čení podnájemního vztahu Vojtěcha Holemého na suterénní prostory 
Vinárny – sport baru na Obecníku.
Rada města souhlasila s novým podnájemníkem – Petrou Fafílkovou.

19. Rada města po projednání nesouhlasila s umístěním dopravní značky 
„Zimní výbava“ /C 15a/ v žádné části města Velké Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta města

Město Velké Meziříčí nabízí k prodeji
stomatologickou soupravu zn. Ergostar,
r. v. 1989, umístěnou ve stomatologické ambulanci v Základní škole 
Oslavická. Zájemci o prohlídku si mohou domluvit návštěvu na 

telefonech 566 522 847 nebo 566 590 451.

Budova spořitelny na náměstí ve 
Velkém Meziříčí je již bez lešení, ale 
oplocení objektu dosud nezmizelo. 
To proto, že ještě probíhají úpravy 
vnitřních prostor. Do opravených 
pater budovy se přestěhují některé 
agendy městského úřadu. Konkrét-
ně to budou odbor dopravy a od-
dělení občanských průkazů a pasů 
a další. Právě pro potřeby těchto 
agend město uvolnilo 110 tisíc korun 
na pořízení a instalaci fotobuňky. 
V objektu spořitelny se totiž připra-
vují kabiny, v nichž se zájemci o vy-
dání občanky či pasu budou moci 
vyfotografovat. „Fotobuňku do 

Úpravy budovy spořitelny fi nišují
prostor je potřeba nainstalovat už 
teď. Musíme koupit novou, protože 
ta, kterou na městském úřadě máme, 
musí zůstat v provozu. Nelze ji na 
nějakou dobu vypnout,“ vysvětlil 
starosta František Bradáč. 

Kolaudace objektu spořitelny 
proběhne ještě do letošních Vánoc, 
agendy městského úřadu se budou 
stěhovat nejspíš v únoru příštího 
roku. „Před koncem kalendářního 
roku totiž nelze vyřadit z činnosti 
odbor dopravy, protože tou dobou 
tam bývá nával zájemců o přihláše-
ní vozidel,“ dodal starosta.

Martina Strnadová

Oblečení z bavlny, nové boty, 
lůžkoviny, ručníky, hračky a další 
potřebné věci nosili Velkomeziříčš-
tí do obřadní síně radnice. Proč? Tři 
dny v minulém týdnu totiž město 
pořádalo humanitární sbírku, a to 
společně s občanským sdružením 
Diakonie Broumov. To vzniklo 
v roce 1993 k otevřené spolupráci 
se všemi lidmi dobré vůle, jinými 
humanitárními organizacemi, círk-
vemi a dalšími institucemi, jejichž 
součinnost je pro pomoc potřebným 
nutná. Věnuje se i jiným sociálním 
službám, azylovým domům, terén-
ním programům a podobně.

Nastřádané věci, které se v příze-
mí radnice kupily poměrně rychle, 
byly povětšinou zabaleny ve vel-
kých igelitových pytlích. Pak byly 
v průběhu tohoto týdne odvezeny 
do Broumova, kde podle sdělení 
pracovnice z kontaktního centra 
v Praze dochází ke třídění. Násled-
ně se potom dostávají k lidem, kteří 
se z různých důvodů ocitli v krizové 
životní situaci, na okraji společnos-
ti. „Naším cílem je takovým lidem 
pomoci, aby se osamostatnili a zno-
vu tak mohli najít své místo v nor-
málním životě,“ uvedla pracovnice 
Diakonie Broumov. Hlavní činnost 

se podle jejího sdělení soustřeďuje 
na pracovní a sociální integraci 
takových osob. Jde o jednotlivce 
obtížně umístitelné na trhu práce, 
například pro mentální onemocně-
ní, občany bez domova, dlouhodobě 
nezaměstnané, propuštěné vězně 
nebo ty, kteří ukončili léčbu zá-
vislosti. Věci ze sbírky putují jak 
lidem v České republice, tak těm 
z chudých zemí jako je Afrika či 
Afghánistán a další. Do zmíněné 
akce se kromě Městského úřadu 
Velké Meziříčí zapojily i další obec-
ní úřady či spolky z našeho regionu. 
Podle informací z pražského centra 
jde například o Bohdalov, Kozlov, 
Moravec, Osovou Bítýšku, Lavič-
ky či Spolek Ludmila z Velkého 
Meziříčí. V celé republice pak 
jde o více než 1 500 míst. Sbírky 
jsou pořádány dvakrát za rok, na 
jaře a na podzim, záleží potom na 
jednotlivých institucích, o kterou 
z nich projeví zájem. Například 
velkomeziříčský městský úřad se 
zapojil již podruhé, jak nám potvr-
dila vedoucí odboru sociálních věcí 
Jaroslava Klapalová. „Při první 
sbírce bylo věcmi naloženo plné 
nákladní auto,“ upřesnila.

Iva Horká

Věci ze sbírky jdou potřebným

Humanitární sbírka se konala také v našem městě. Obřadní síň se tak 
na tři dny stala sběrným místem. Věci se pak dostanou k lidem, kteří je 
potřebují, a to u nás i v zahraničí.                                       Foto: Iva Horká

Prezentovaly se střední školy i učiliště
Jako každý rok, i letos čeká na žáky devátých tříd rozhodování, kam 

po základní škole. Získat nové nebo zjistit podrobnější informace jim 
umožňuje již několikátým rokem přehlídka středních škol ve Velkém 
Meziříčí. Každoroční setkání žáků osmých a devátých tříd se zástupci 
středního školství pořádají v Jupiter clubu meziříčské základní školy, letos 
to byla nejmladší z nich, 3. základní škola z ulice Školní. O vzrůstajícím 
významu, který školy této formě prezentace přikládají, svědčí i fakt, že 
jich bylo o deset více než vloni. Z pozvaných se nedostavily pouze dvě, 
zato přijely i školy, které nahlášeny nebyly. Mezi nimi byly školy z Jihlavy, 
Žďáru i Třebíče. Celkem nabízelo své materiály 38 škol.
Z meziříčských základek vyjde méně žáků

V letošním roce opustí tři základní školy ve Velkém Meziříčí 183 
deváťáků oproti 189 loňským. Nižší počty uchazečů o studium zazname-
návají především učební obory bez maturity, kde je situace ještě horší než 
v loňském roce. A to i přes různé výhody, které svým studentům odborná 
učiliště nabízí. Příkladem může být Střední škola stavební v Jihlavě, která 
spolupracuje se stavební fi rmou. Ta poskytuje studentům, kteří s fi rmou 
podepíší smlouvu o budoucí spolupráci, dva tisíce korun na speciální 
účet, který mu zpřístupní po ukončení studia. Mezi tradičními školami, 
jako gymnázium, střední škola řemesel a služeb, bítešské střední odborné 
učiliště Jana Tiraye, školy stavební, strojírenské, sociálněprávní, zdravotní 
i uměleckou průmyslovkou, se v Meziříčí prezentovala i brněnská Integro-
vaná středí škola automobilní. Nabízí jednak tříleté obory jako lakýrník 
či karosář, jednak čtyřleté obory, ze kterých se dá pokračovat na vysoké 
škole (autotronik či obor dopravní prostředky). Ačkoliv se zdají být obory 
výlučně „mužské“, studuje v nich v letošním roce z 1 157 studentů 12 dívek. 

V deváté třídě je již pozdě

V menšině mezi návštěvníky byli ti, kteří si přišli pouze pro další 
informace o své vybrané škole. „Ještě přemýšlím, ale chtěla jsem dnes 
hlavně získat další informace o školách, které mám vybrané. Je to obor 
ekonomika a cestovní ruch ve Žďáře nad Sázavou nebo v Jihlavě,“ řekla 
Karolína Křenková z 9. třídy ZŠ Sokolovská. Její spolužačka Nela Pa-
třičná má také přesnou představu svého dalšího směřování, vybrala si 
zdravotní školu a obor zdravotní sestra. Podobná rozhodnost chyběla ve 
tvářích rodičů, kteří odhodlaně sbírali propagační letáčky a informace 
pro své opodál postávají potomky. „V listopadu v deváté třídě je na 
hledání školy docela pozdě,“ uvedla Mgr. Hana Brabcová, výchovná 
poradkyně z 3. ZŠ, „hlavní část rozhodování je na rodičích, ti by měli 
dlouhodobě sledovat zájmy svého dítěte, jeho nadání nebo koníčky, 
aby mohli realisticky odhadnout možnosti potomka a následně jeho 
šanci se ve zvoleném oboru uplatnit. Příležitosti budoucího uplatnění 
by měly být důležitým kriteriem pro výběr školy. V dnešní době, kdy 
i střední školy s obory zakončenými maturitou berou studenty pouze 
podle průměru bez přijímaček, chce mít maturitu většina žáků, ovšem 
zhruba deset procent z nich pak ale přestoupí na obory s výučním lis-
tem.“ Poprvé se s tématem výběru školy setkávají žáci již v osmé třídě, 
kdy v rámci předmětu občanská výchova navštíví úřad práce ve Žďáře 
nad Sázavou. Hlásit se mohou na tři školy.       Text a foto: Jitka Kočí

(Pokračování ze strany 1.) Školní rok 1953/54 byl opět rokem stěhování – 
škola byla umístěna v budově osmileté střední školy na Sokolovské ulici. 
Na konci srpna 1959 byla škola přestěhována opět do budovy u kostela 
– tam, kde v roce 1946 začínala. Důležitým mezníkem v historii školy 
bylo přestěhování do vlastního objektu na Sokolovské ulici, které se 
uskutečnilo 6. února 1961.

Budovu užívala i družina mládeže ZDŠ. Škola byla opět dvoutřídní, 
počet žáků se pohyboval okolo 25 dětí. Vzhledem k narůstajícímu počtu 
žáků přestávala budova vyhovovat potřebám školy – přestože došlo 
k přemístění školní družiny do nové budovy na Poštovní ulici. V tomto 
období došlo ke zrušení části předškolních zařízení (jeslí), a tím se 
uvolnila budova na Čechově ulici. Město Velké Meziříčí jako její majitel 
souhlasilo s přestěhováním Zvláštní školy do těchto prostor. Byla prove-
dena rozsáhlá rekonstrukce a v září roku 1993 škola zahajovala v novém. 
Změny ve společnosti a nová legislativa zaměřená na vzdělávání handi-
capovaných dětí byly příčinou toho, že i tato budova přestala vyhovovat 
potřebám speciálního školství. „Společně se svými zřizovateli, nejprve 
se školským úřadem, po jeho zrušení okresním úřadem a od roku 2001 

Speciální škola se přestěhovala do nového
krajem Vysočina, jsme hledali vhodný objekt pro naši školu,“ vysvětlil 
Mgr. Prokop, „v roce 2005 byla zahájena jednání mezi městem Velké 
Meziříčí a krajem Vysočina o možnosti využití těchto prostor pro po-
třeby naší speciální školy. Výsledkem byla dohoda mezi těmito subjekty, 
která odstartovala úpravu prostor a následně přemístění školy na nové 
působiště. Bohužel, nepodařilo se dodržet termín dokončení stavebních 
prací, a tak stěhování proběhlo za plného provozu.“

J. Prokop vyzdvihl ochotu a obětavost jak pracovníků školy, tak i žáků, 
kteří se na tomto stěhování přímo i nepřímo podíleli. „Bez jejich pomoci 
by dnešní stav nebyl takový, jaký je. Sice jsou tady ještě některé drobné 
nedodělky, ale kdo měnil zázemí za provozu, situaci pochopí. Také dou-
fám, že jsme se stěhovali naposledy,“ uzavřel ředitel svůj proslov během 
slavnostního zahájení, které se konalo 28. listopadu 2008.

Poté předal slovo zástupci zřizovatele, náměstku hejtmana kraje Vy-
sočina a krajskému radnímu Liboru Jouklovi, starostovi našeho města 
Františku Bradáčovi a dalším. Vedení speciální školy potěšil příslib 
starosty Bradáče, který přede všemi potvrdil již zmíněné vnější opravy 
objektu.

Iva Horká

Díky novému působišti má škola i kvalitní odborné učebny. Na sním-
ku jsou dílny.                                                         Foto: Iva Horká

Ředitel speciální školy Josef Prokop (vlevo) spolu s náměstkem hejtmana 
Liborem Jouklem v nově zrekonstruovaném podlaží budovy na Poštovní 
ulici, kam se zařízení přestěhovalo.                                Foto: Iva Horká

(Dokončení ze strany 1.) Ovšem 
Bohumír Machát, jemuž známí 
neřeknou jinak než Garri, není 
jenom zapáleným rybářem, kterým 
se mimochodem stal v sedmi letech. 
Donedávna byl také aktivním 
fotbalistou a nyní je nadšeným 
fanouškem zdejší kopané. K oběma 
koníčkům ho přivedli právě kama-
rádi. A on sám byl zase tím, kdo 

Machátova kniha je vyprodána.
Objeví se už jen pár kousků

do rybaření zasvětil svého tatínka 
a dokonce i manželku. A jak se 
třiapadesátiletý rodák z Velkého 
Meziříčí stal spisovatelem? „Začal 
jsem psát povídky do odborných 
časopisů Český rybář a Kajman, 
které tam vycházely. No a pak se mi 
ozvali z nakladatelství, že by měli 
zájem moje historky vydat,“ dodal 
vyučený výtahář.          Iva Horká

Bohumír Machát z Velkého Meziříčí hodlá vydat další knížku.
Foto: Iva Horká

Cena vody se zvyšuje
Od 1. 1. 2009 se zvyšuje cena vodného a stočného na Žďársku. Celkem 

zaplatíme 64,20 Kč/m3 včetně DPH (vodné 37 Kč, stočné 27,20 Kč). 
Oproti letošnímu roku činí nárůst 5 Kč/m3, tj. 8,4 %. V ceně jsou podle 
sdělení Vodárenské akciové společnosti ZR zohledněn nárůst cen el. 
energie, náklady na likvidaci kalů a cena surové vody, ale také fi nanční 
potřeby pro obnovu stávající infrastruktury vodovodů a kanalizací podle 
podmínek EU pro příjem dotací.                                                     -ivh-
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ROZHOVOR S TVŮRCI KNIHY NA KŘÍDLECH
ZA POZNÁNÍM OBCÍ ŽĎÁRSKA IVOU A JIŘÍM TROJANOVÝMI

OKÉNKO KRAJE

Cvičná havárie v Dukovanech
Ve středu 26. listopadu 2008 bylo na území kraje Vysočina, Jihomo-

ravského kraje, v Jaderné elektrárně Dukovany a na úrovni centrálních 
orgánů zahájeno cvičení ZÓNA 2008. Jeho námětem byla fi ktivní havárie 
v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do 
okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva. Cílem cvičení bylo 
prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchran-
ného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události. Během 
cvičení byl z důvodu úniku radioaktivních látek mimo prostor elektrárny 
vyhlášen III. stupeň mimořádné události radiační, zasedl Krizový štáb 
kraje Vysočina, bylo varováno obyvatelstvo v 20 km zóně havarijního 
plánování ČEZ EDU (zkušební tón), vyhlášena neodkladná ochranná 
opatření (ukrytí a jódová profylaxe), zajištěno odvysílání varovné na-
hrávky v Českém rozhlase a České televizi. Dále např. na základě žádosti 
hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka bylo schváleno premiérem 
ČR vyhlášení nouzového stavu, byla přijata dopravní opatření v silniční 
i drážní dopravě, připraveny soupravy pro dekontaminaci techniky a osob.
Dne 27. listopadu byla evakuována ZŠ Mohelno a provedena simulace 
dekontaminace evakuovaných žáků ZŠ Mohelno a techniky, na místě 
situaci monitoroval hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Cvičení proběhlo ve dnech 26.-28. listopadu a na území kraje Vysočina 
se ho zúčastnily více než tři stovky hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků, 
členů různých úrovní krizového řízení, specialistů a fi gurantů. 

Zprac. Jitka Kočí

Předsedové a místopředsedové 
politických klubů stran zastoupe-
ných v novém krajském zastupi-
telstvu se včera dohodli na výčtu 
poradních orgánů rady a zastupi-
telstva.

Z jednání klubů všech politic-
kých stran, které jsou zastoupeny 
v novém krajském zastupitelstvu, 
vzešel návrh na zřízení šesti vý-
borů a osmi komisí. V každém 
z těchto poradních orgánů krajské 
samosprávy by mělo zasednout 11 
členů podle následujícího klíče – 5 
zástupců ČSSD, 3 zástupci ODS, 2 
zástupci KSČM a 1 zástupce KDU-
ČSL. Zároveň se jednalo o perso-
nálním obsazení Regionální rady 
regionu soudržnosti NUTS II (4 čle-
nové ČSSD, 2 členové ODS, 1 člen 
KSČM a 1 člen KDU-ČSL), Rady 
hospodářské a sociální dohody (4 
zástupci ČSSD, 1 zástupce ODS, 
1 zástupce KSČM a 1 zástupce 
KDU-ČSL) a Stálé konference pro 
Zakarpatskou oblast Ukrajiny.
Návrh výborů Zastupitelstva 

kraje Vysočina:
fi nanční výbor

kontrolní výbor
výbor pro výchovu, vzdělání a za-
městnanost
výbor regionálního rozvoje
legislativní výbor
výbor pro udělování medailí (za 
každý politický klub 2 zástupci 
– politik a osobnost vč. hejtmana 
kraje Vysočina)

Návrh komisí
Rady kraje Vysočina:

komise dopravní
komise pro zemědělství a životní 
prostředí
komise rozpočtová
komise sociální a pro oblast proti-
drogové politiky
komise bezpečnostní
komise kultury, cestovního ruchu 
a vnějších vztahů
komise pro sport a volný čas
komise zdravotní

Předsedové a místopředsedové 
výborů a komisí budou navrženi 
a schvalováni po dohodě všech 
politických stran zastoupených 
v krajském zastupitelstvu.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Ukradl ponorné čerpadlo
V noční době ze středy 26. na čtvrtek 27. 11. vnikl neznámý pachatel po 

přestřihání drátěného oplocení na zahradu rodinného domu v ulici Tichá 
ve Velkém Meziříčí. Ze studny, která se zde nachází, odstranil betono-
vý poklop a následně odcizil ponorné čerpadlo. Způsobená škoda byla 
vyčíslena na částku 8.500 Kč, z toho 1.000 Kč je škoda na poškozeném 
oplocení.                                                                                               -pol-

Teplým počasím vynucené 
přerušení vypouštění Velkého 
Chlostova za Březejcem a posun 
výlovu ze 7. na 14. listopadu na-
hrálo kormoránům. Ti výrazným 
způsobem „pomohli“ rybářům 
slovit ryby, které měly díky nižší 
hladině vody omezené možnosti 
úkrytu. Po vlastním výlovu tak 
mohli rybáři konstatovat, že z dvou 
a půl tisíc kusů nasazené marény se 

k zákazníkům dostane pouze tisíc 
kusů, násada lína byla kormorány 
zlikvidována kompletně celá. Mimo 
marén vydal patnáctihektarový 
rybník sto dvanáct metráků kapra, 
dva metráky candáta, devadesát 
kilogramů tržního sumce a pade-
sát kilo štiky. Devadesát metráků 
ryb odlovili rybáři již během léta, 
na podzim očekávali dalších při-
bližně sto čtyřicet metráků.    -jik-

O ryby se podělili s kormorány

Maréna pocházející z výlovu rybníka Velký Chlostov, která byla poškozena 
zobákem kormorána při jeho neúspěšném pokusu o lov. Takto poško-
zených ryb s dírami v boku byly vyloveny desítky.    Foto: Ján Regenda

Jednání politických klubů o personálním 
obsazení poradních orgánů

Na pultech v knihkupectvích 
a informačních centrech se v těchto 
dnech objevila nová kniha manželů 
Trojanových Na křídlech za po-
znáním obcí Žďárska. Pro týdeník 
Velkomeziříčsko odpověděli na 
pár otázek.

Čím je zajímavá vaše nová kni-
ha? Povězte nám o ní něco.

Od roku 2003 jsme postupně 
připravili pro naše čtenáře knihy, 
které mapovaly zdejší města. Jako 
pátou knihu v edici Na křídlech 
za poznáním jsme před dvěma 
lety začali připravovat výpravnou 
publikaci mapující 168 samostat-
ných obcí a městysů Žďárska. 
Kniha je doplněna o snímky šesti 
měst okresu a řadu zajímavostí 
z regionu. V letech 2007 a 2008 
bylo pořízeno asi 30 tisíc snímků, 
které byly zpracovány a předány 
do jednotlivých obcí, kde je mají 
občané k dispozici. Dá se říct, že 
byl na leteckých snímcích zachycen 
prakticky každý dům z obcí, které 
se spolu s námi podílely na přípravě 
této knihy.

Jak vůbec vznikají vaše letecké 
snímky?

Letecké fotografování na rozdíl 
od klasického je rozdílné v tom, 
že nelze zastavit a vyčkat na vhod-
nou kompozici. Klasický fotograf 
zachycuje snímky tak, jak je cítí, 
že jsou „správné“ a mnohé z nich 
se dají nazvat umělecké. Při letec-
kém fotografování se tento výraz 

Letecké fotografování je jiné než to klasické
„umělecké“ dá použít u velice 
malého procenta snímků, spíše se 
dá hovořit o snímcích dokumen-
tárních. Letecký fotograf se musí 
poprat v první řadě s ročním obdo-
bím, protože v každém je vzduch 
absolutně rozdílný a dá se říci, že 
nejlepší záběry vznikají v létě. Svoji 
nádhernou atmosféru však mají 
i zimní snímky. Velmi důležité je 
samozřejmě i fotografi cké vybavení 
a také počasí, které je k letecké-
mu fotografování příznivé jenom 
málo dní v roce. Toto všechno je 
příčinou toho, že se k této činnosti 
příliš nikdo nehrne. Důležité je také 
spolehlivé letadlo, protože ne vždy 
je možné při této činnosti dodržet 
předepsanou výšku letu. 

Je těžké připravit takovouto 
knihu?

Jelikož je to již naše pátá kniha, 
dalo by se říci, že už máme docela 

dost zkušeností. Naše práce trošku 
připomíná Ferdu Mravence, protože 
na těchto knihách pracujeme od 
A do Z sami. Do tiskáren v Hav-
líčkově Brodě, s jejichž prací jsme 
velmi spokojeni, předáváme pouze 
DVD nosič, na kterém je kompletně 
připravena kniha k tisku. Ale jak se 
říká „vyrobit může každý – umění 
je prodat“. S tím naštěstí nemáme 
problémy a každý náš vydaný titul 
byl úspěšný a v brzké době vypro-
dán. Toto nás samozřejmě těší a mo-
tivuje k práci na dalších projektech, 
které připravujeme. 

A na co se můžeme těšit příště?
Na rok 2009 připravujeme knihu 

mapující města a zajímavosti Vyso-
činy a dále pak knihu měst Žďár nad 
Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem 
a Nového Města na Moravě. Zahájili 
jsme přípravu dlouhodobějšího pro-

jektu, kterým bude Jihlavsko a Tře-
bíčsko. Připravujeme také knihu úpl-
ně z jiného prostředí, protože kromě 
létání se věnujeme námořnímu 
jachtingu v Chorvatsku, kde se nám 
za řadu let nashromáždila spousta 
příběhů a zážitků. Nafotili jsme 
mnoho krásných snímků a o toto 
vše bychom se chtěli podělit s našimi 
čtenáři v knize, která se bude jme-
novat Chorvatskem vesele i vážně.

Ještě se vrátím k právě vydané 
knize, kde ji lze zakoupit a kolik 
stojí?

Kniha Na křídlech za poznáním 
obcí Žďárska byla realizována ve 
spolupráci s obcemi, které se na pří-
pravě a fi nancování knihy částečně 
spolupodílely. Obyvatelé z obcí, 
které s námi spolupracovaly na 
její přípravě, mají tuto výpravnou 
publikaci k dispozici na obecních 
úřadech za cenu kolem dvou set 
korun, což je zlomková cena za 
obdobné publikace. 

Bohužel jsme podcenili zájem 
o tuto knížku, takže již nyní víme, 
že náklad 5 500 výtisků bude ne-
dostatečný. Chcete-li knihu pořídit 
pro své blízké jako vánoční dárek, 
dlouho neváhejte. Ve městech je 
k dispozici na informačních cen-
trech a knihkupectvích a i zde je 
cena velmi příznivá. Doufám, že 
nám naši čtenáři zůstanou věrní i do 
budoucna a přejeme všem krásné 
Vánoce a šťastný rok 2009.

-ivt-

Pro pobavení, setkání a dobrou náladu si přišli 27. listopadu již podesáté 
velkomeziříčští senioři do Jupiter clubu. Zábavné odpoledne tu pro ně 
uspořádaly Sociální služby města (SSM) Velké Meziříčí pod vedením 
ředitelky Jany Jurkové. V Jupiter clubu se tak sešli obyvatelé domova 
pro seniory, domova s pečovatelskou službou i ti, kteří žádné z těchto 
služeb nevyužívají. „Jsem tu už podruhé a moc se mi to líbí. Setkáme 
se tu, popovídáme si a pobavíme se,“ uvedla paní, která si nepřála být 
jmenována. Před začátkem programu vystoupil místostarosta Jaroslav 
Komínek, aby předal kytici a poděkoval za uspořádání odpoledne sou-
časné ředitelce Janě Jurkové a v průběhu programu i první ředitelce SSM 
ing. Daně Maňasové. „Rád bych vám popřál, aby se vám fi nanční krize 
obloukem vyhnula a abyste se dobře bavili,“ směřoval pak do celého sálu. 
Odpolednem provázely diváky studentky prvního ročníku gymnázia 
Tereza Nováková a Kateřina Karmazínová. Jako první uvedly Český svaz 
žen s pásmem písní ve sborové úpravě. Po nich předvedli svůj program 
Wimowehl na africké téma obyvatelé domova pro seniory pod vedením 
Ludmily Vidlákové a Ivety Ochranové. Nejočekávanější událostí celého 
setkání bylo vystoupení Moravěnky se zpěvákem Jiřím Helánem. Ani 
letos kapela nezklamala, a odpoledne se tak při zaplněném tanečním 
sále protáhlo do půl šesté. 

Pro týdeník Velkomeziříčsko uvedla ředitelka Jurková, že žádné změny 
se v letošním ročníku zábavného odpoledne neuskutečnily. „S přípravou 
nám pomohl domov pro seniory i střední škola řemesel a služeb, takže 
jim moc děkujeme. Pro seniory plánujeme v letošním roce ještě vánoční 
besídku a silvestrovskou merendu.“                     Text a foto:  Jitka Kočí

Moravěnka rozezpívala seniory v Jupiter clubu
Pohled z výšky na obec Vídeň a Vidonín.                   Foto: Jiří Trojan

Semifinalista letošních olym-
pijských her v Číně Petr Svoboda 
z Budišova na Třebíčsku přijel mezi 
žáky velkomeziříčské základní 
školy na Oslavickou ulici minulý 
pátek dopoledne. Čtyřiadvacetiletý 
atlet se podělil o své dojmy z olym-
piády i z ostatních závodů, ale od-
povídal i na otázky týkající se jeho 

Petr Svoboda hrál fotbal. Pak mu ale učarovala atletika
soukromého života. Zvídavé děti 
ho nešetřily, a tak se ptaly na vše 
možné. Dozvěděly se tak, že úspěš-
ný sportovec hrál od svých sedmi 
do čtrnácti let fotbal, a až potom 
náhoda zapředla radostné klubko 
událostí, které Svobodu přivedly 
k atletice. Nyní je jeho mateřským 
klubem PSK Olymp Praha a disci-

plínou běh na 110 metrů překážek.  
V ní také zazářil v Pekingu, kde ho 
ale nešťastné zakopnutí připravilo 
o fi nálový start. „Stává se mi to 
často, ale zrovna na olympiádě…
To mě hodně mrzelo,“ konstatoval 
posmutněle modrooký blonďák. 
Z něho kluci a holky vytáhli i to, že 
měří 195 centimetrů a váží 90 kilo-
gramů, je svobodný a kvůli sportu 
si zatím nestihl dodělat maturitu. 
„Ale protože stále ještě musím 
poslouchat maminku jako vy, tak 
tu střední školu určitě dokončím,“ 
odpověděl na otázku, jaké má 
vzdělání sympatický mladík, který 
je druhým nejlepším Evropanem 
v běhu na 110 m překážek za tento 
rok. Pyšní se ale i čtyřmi českými 
rekordy od 13.48 po 13.29 sekund 
a dalšími oceněními, jako například 
tím, že se stal objevem české atle-
tiky pro rok 2008. Je také členem 
týmu Top Athletics, vybojoval 
druhé místo ve Světovém fi nále ve 
Stuttgartu a patří mu devátá příčka 
v aktuálním světovém žebříčku. 
Ovšem vybojované tituly, získané 
poháry či medaile často pořádně 
bolí. „Někdy si říkám, jestli mám to-
hle všechno zapotřebí, když necítím 
ruce, nohy a mám až slzy v očích. 
Ale pak znovu jdu a závodím,“ 
přiznal se Petr Svoboda, kterého 
sport v současné době živí. Za to 

děkuje podle svých slov rodičům 
a trenérovi. „Hlavně, že mě podržel 
na trénincích i v dobách, kdy jsem 
se věnoval víc holkám než sportu,“ 
vyjádřil svůj vděk překážkář Petr 
svému jmenovci Ludvíku Svobo-
dovi. A jak se dostal na besedu do 
našeho města, když má tak nabitý 
program, v němž ho v nejbližší 
době čeká třeba soustředění na 
Kanárských ostrovech? „Letos si 
na naší škole připomínáme patnáct 
let, co děláme atletické závody pro 
žáky 6., 7., 8. a 9. tříd, tak jsme to 
chtěli nějakým způsobem oslavit,“ 
vysvětlil našemu týdeníku učitel 
tělocviku Vincenc Záviška z druhé 
základní školy v Čechových sa-
dech, „proto jsme oslovili trenérku 
atletiky v našem městě Zuzanu 
Villertovou, a ona to zařídila.“ To 
školáci ocenili, evidentně je povídá-
ní s úspěšným sportovcem zaujalo. 
A co na něm především obdivují? 
„Zodpovědnost, s jakou se probo-
joval z tak malýho městečka do tak 
velkýho světa,“ mínil čtrnáctiletý 
volejbalista Matěj Uchytil z Velké-
ho Meziříčí, „a třeba i tu sílu vůle 
na něm oceňuji,“ připojil se spolu-
žák Jiří Špaček, který hraje kromě 
volejbalu i hokej, a jejich kamarád 
Petr Augusta přidal: „Myslím, že se 
mu ještě nějaký velký úspěch poda-
ří. Přeju mu to.“            Iva Horká

Petra Svobodu na besedě se žáky přivítala ředitelka základní školy na 
Oslavické ulici Dagmar Suchá (vpravo).                        Foto: Iva Horká
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OTEVŘENÝ DOPIS

O adventním věnci
Čas letí, je tu prosinec a v neděli jsme zapálili na adventním věnci první 

svíčku. Předvánoční čas má své zvyky, které se tu zdají být od nepaněti. 
Zajímavé ale je, že místo vzniku adventního věnce je známo – „Das 
Raue Haus“ v Hornu u Hamburku. K přezdívce „drsný dům“ nepřišla 
dotyčná budova kvůli fasádě, ale kvůli osazenstvu. Úřední název totiž 
zněl: „Výchovný ústav pro mravně narušenou mládež“.

V roce 1849 jeho ředitel, luterský farář Johann Heinrich Wichern, za-
městnal své svěřence výrobou kulatého dřevěného věnce. První adventní 
neděli na něm rozsvítili první svíčku a tak dále, až do té čtvrté adventní 
neděle. Návštěvníkům a lidem z okolí se ten nápad zalíbil, začali to dělat 
také, až ten adventní věnec docela zglobalizovali. Tuším, že i jiné obyčeje 
a rituály, mají svého autora. Adventní věnec se tedy připisuje řediteli pas-
ťáku, jehož nápad se ujal a relativně brzy rozšířil do mnoha zemí. Proč?

Možná z toho důvodu, že adventní věnec zřejmě odpověděl na naši 
lidskou poptávku po naději. Trefi l se a stále trefuje do černého, přímo 
doprostřed tmy. Nejdřív jen malinkatým světélkem – jednou svíčkou proti 
moři temnot. Tuto neděli ale už budou dvě. Ohromný ohňostroj z toho 
nebude nikdy, nicméně světla vytrvale přibývá. Děje se tak právě v době, 
kdy se dny krátí. Tichého a vlídného světla je zase o trochu víc. Ostatně 
všimli jste si, kdy je tvář blízkého člověka nejněžnější? Když ji ozařuje 
mihotavé světlo svíčky. Jestli chcete, můžete se o tom přesvědčit, advent 
je k tomu mimořádně vhodný.                                            Pavel Janošík

Letošní t ř ítýdenní 
výměnné stáže ve slo-
venském Dolním Ku-
bíně se zúčastnilo 9 
studentů Střední školy 
řemesel a služeb Velké 
Meziříčí z oborů vzdě-
lání kuchař – číšník pro 
pohostinství, autome-
chanik a nástavbového 
studia podnikání pod 
pedagogickým dozorem 
paní učitelky Vidlákové a později 
paní učitelky Mičkové.

Naše cesta začala 5. října na 
velkomeziříčském autobusovém 
nádraží. Vedla přes Brno odkud 
jsme pokračovali mezinárodním 
autobusem do Kralovan a dále do 
Dolního Kubína. Tam nás již oče-
kával pan ředitel z místní střední 
školy se svým zástupcem. Pod jejich 
vedením jsme dorazili do cíle naší 
cesty – Združené stredné školy 
Dolný Kubín – Kňažia, kde nás 
mile a srdečně přivítali. Ubytovali 
jsme se v místním internátu. Během 
pobytu jsme byli rozděleni podle 
oborů, zaměření, popřípadě vyučení 
na různá pracoviště, kde jsme se po-
stupně prostřídali. Automechanici 
pracovali ve školní dílně, později 
dojížděli do fi rem Kia a Impa. Stu-
denti oboru kuchař – číšník praco-
vali v hotelu Park a penzionu Koli-
ba, kde se po týdnu praxe vystřídali.

První týden byl takový volnější 
a „rozkoukávací“. Kuchaři navští-
vili cukrářskou školní dílnu, kde 
mohli sledovat výrobu různých 
zákusků a cukrovinek, které se 
v našich cvičných kuchyňkách, 
kromě moučníků, nepečou. Také 
jsme se zúčastnili výuky všeo-
becných a odborných předmětů. 
V aranžérské dílně jsme si za po-
moci paní mistrové vyrobili každý 

jednu panenku z listí kukuřice, tzv. 
„šupolienku“. V pátek navštívili 
Oravský hrad a v sobotu jsme vy-
razili za doprovodu pana ředitele do 
západních Tater. Počasí nám přálo 
a všem se výlet líbil. 

Druhý týden jsme už začali 
po skupinkách navštěvovat urče-
ná pracoviště. Já jsem pracovala 
nejprve v hotelu Park. Zde jsem 
vykonávala různé pomocné práce 
v kuchyni, jako krájení cibule, škrá-
bání brambor, zdobení chlebíčků 
apod. V penzionu Koliba jsem se 
seznámila s výrobou tradičních slo-
venských halušek. Kromě pomoci 
v kuchyni jsem si vyzkoušela práci 
pokojské, jako je převlékání postelí 
a příprava pokojů na příjezd hostů. 
O víkendu jsme navštívili Demä-
novské jeskyně a termální lázně, ze 
kterých jsme byli unešeni.

Tři týdny rychle utekly. V pátek 
před odjezdem jsme po slavnostním 
obědě dostali upomínkové dárky 
a rozloučili se. Druhý den ráno jsme 
odjeli zpět domů. Odpoledne jsme 
v pořádku a s řadou zážitků dorazili 
do Velkého Meziříčí.

Na tento výměnný pobyt budu 
dlouho vzpomínat a jsem moc ráda, 
že jsem se ho mohla zúčastnit.

Petra Cejnková, studentka 
Střední školy řemesel a služeb 

Velké Meziříčí

Stáž studentů v partnerské škole 
na Slovensku

Vážená paní
Ing. Alena Vodová
Ředitelka střední školy řemesel 
a služeb
Hornoměstská 363/35
594 01 Velké Meziříčí

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abychom Vám poděko-

vali za dlouholetou podporu akcí 
dětí z Dětského střediska Březejc. 
Vždy jste nám byli ochotni podat 
pomocnou ruku, ať už to bylo při 
zajišťování občerstvení a obsluhy 
při 55. výročí založení našeho stře-
diska, při „Březejckých všeolympi-
ádách“ v Jupiter clubu se sponzory 
a našimi příznivci, při sportovních 
kláních v tělocvičně Vaší školy. 
Velice si ceníme Vašeho přístupu 
k nám. Služby z Vaší strany byly 
vždy na vysoké profesionální úrov-
ni dělané srdcem.

Ještě mi dovolte vzpomenout 
akci z minulého měsíce, kdy se 
do našeho střediska sjeli atleti 

vozíčkáři ze všech koutů České 
republiky. Šlo hlavně o účastníky 
paralympiády v Pekingu. I při této 
příležitosti se o mlsné jazýčky 
našich hostů postaraly studentky 
Vaší školy pod vedením učitelek 
odborného výcviku. Tlumočím 
velké poděkování zlaté medailist-
ky z Pekingu Evy Kacanu Vašim 
učitelkám odborného výcviku paní 
Haně Lavické, Bc. Aleně Jašové 
a Marii Beranové a studentkám 2. 
ročníku oboru kuchař-číšník, Lud-
mile Rousové a Marii Kadlíkové. 
Zhostily se propagace Vaší školy na 
výbornou, dělají jí čest a můžete na 
ně být právem hrdá.

Vážená paní ředitelko, přeji 
Vám, aby se Vám i Vaší škole do 
budoucna dařilo šířit její dobré 
jméno a tím dělat i propagaci městu 
Velké Meziříčí. Budeme se těšit na 
setkání při dalších akcích společně 
s Vámi.

Za DS Březejc Věra Nestrašilová 

Včelařský rok velkých ztrát 
Uplynulý včelařský rok byl pro české včelařství nechtěným milníkem 

– prvním rokem hromadných úhynů včelstev, o kterých jsme do této doby 
slyšeli pouze ze zahraničí. Velké úhyny postihly téměř celou Evropu. 
Katastrofální ztráty hlásí některé státy v USA, kde pro hromadné úhyny 
používají zkratku CCD (Colony Collapse Disorder). Hovoří se o zhroucení 
(kolapsu) včelstev, kdy dospělé včely zmizí z úlů, kde pak zůstávají jen 
prázdné plásty se zásobami medu a zbytky plodu. Jako příčiny tohoto 
jevu se mimo jiné uvádí: vliv geneticky modifi kovaných rostlin, působení 
elektromagnetických vln mobilů, existence nových genů z hybridizace, 
stresy z kočování a přetěžování včelstev atd. Náš Výzkumný ústav včelař-
ský však úhyny spojuje především se škodlivým roztočem včel – Varroa 
destruktor. Ten se na naše území zavlečen již zhruba před třiceti lety. Jde 
o parazita, který se množí na včelím plodu a živí se hemolymfou (krví) 
včel. Při přemnožení roztoč způsobí trvalé poškození většiny mladých 
včel, které pak nejsou schopny dalšího života. 

Díky systematickému léčení a propracované metodice používání léčiv 
roztoč sice v našich včelstvech přežívá, ale nikdy nezpůsobil velké hos-
podářské škody a hromadné plošné úhyny. Za hlavní příčiny hromadných 
úhynů na území České republiky se považují:

Postupné zvyšování populací roztočů v uplynulých čtyřech letech. 
Hlavní nárůst pak způsobily dvě teplé zimy v letech 2006 a 2007. Včel-
stva v zimním období netradičně plodovala, a tím se na plodu množil 
i roztoč Varroa, kterému toto umožnilo vychovat o několik generací více 
potomstva během roku.

Snížená účinnost léčebných zákroků. Z důvodu téměř trvalé přítomnosti 
plodu v podzimních a zimních měsících nebylo možno zasáhnout roztoče 
„schované“ v zavíčkovaných buňkách s plodem. Velké množství neléče-
ných včelstev ve volné přírodě. Předešlé roky byly bohaté na roje, které 
si často našly obydlí v přírodě a staly se tak zdrojem silné nákazy. 

Virové nákazy včelstev. Oblast virů stále není dostatečně prozkoumána. 
V napadených včelstevech však několik druhů virů bylo prokázáno (např. 
izraelský vir akutní paralýzy). Má se však zato, že viry jsou především 
doprovodnou nemocí přemnožené varroázy.

Kumulace těchto vlivů způsobila velký nárůst populace roztočů v prů-
běhu roku 2007, a to již o dva až tři měsíce dříve než bylo obvyklé ve všech 
předchozích létech. Z tohoto důvodu již v srpnu a září začaly z úlů mizet 
včely a mnohá včelstva se nedožila léčebných zákroků, které se provádějí 
v říjnu až prosinci. Další oslabená včelstva hynula během zimy, anebo až 
v jarním období. Pokud včelaři včas nezareagovali na mimořádnou situaci 
mimořádným léčebným zákrokem v průběhu včelařské sezony, dočkali se 
vesměs velkých ztrát včelstev. Ztráty včelstev bylo možno snížit:
1. nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 v březnu 2007
2. vyřezáním zavíčkovaného trubčího plodu během sezony, který je pro 

množení roztočů nejpřitažlivější
3. použitím hygienicky nezávadné kyseliny mravenčí (formidolové desky) 

v měsících duben až srpen 
4. sledováním přirozeného spadu roztočů na podložkách, kterým se 

získá přehled o aktuální zdravotní situaci na stanovišti a tomu lze 
přizpůsobit léčebné zákroky.
V obvodu včelařské organizace Velká Bíteš došlo bohužel rovněž 

k hromadným úhynům včelstev. Ze zazimovaných 1 271 včelstev jich 
uhynulo 575, což odpovídá úhynu 45 %. Situace v jednotlivých obcích 
byla značně rozdílná (Křoví – úhyn 95 %, Vidonín – 8 %).

Je tedy zřejmé, že kromě přírodních podmínek měli mnohdy podíl na 
vysokých ztrátách i nedůslední včelaři, kteří příliš pozdě zaregistrovali 
přemnožení roztočů a na záchranu včelstev již bylo pozdě. 

Logicky naším hlavním úkolem v letošním roce bylo v co největší míře 
obnovit uhynulá včelstva. To se z velké části podařilo, neboť k 1. 9. 2008 
evidujeme zhruba 1 000 včelstev. Někteří, hlavně starší včelaři, však již 
chov včel neobnovili. Výnos medu z první snůšky, tj. květových medů 
(pampelišky, ovocné stromy, řepka atd.), byl letos dobrý. O to horší však 
byl výnos medů z druhé snůšky. V lesích se medovice téměř nevysky-
tovala, a tak včelaři medovicové (lesní) medy letos od včel nezískali. 
Někdo již vůbec nevytáčel, a to málo, co bylo v úlech, nechal včelstvům 
na zimu. Z hlediska druhé snůšky se letos hovoří o nejhorším roce za 
posledních dvacet let. Velké ztráty včelstev a slabá snůška způsobily 
nedostatek medu, který mohou včelaři nabídnout k prodeji takzvaně „ze 
dvora“. Samozřejmě tato situace má vliv i na cenu. V současné době se 
květové a smíšené medy prodávají v ceně okolo 100 Kč/kg. 

Z důvodu propagace včelařství v regionu a ve snaze získat nové 
včelaře pořádá Základní organizace včelařů ve Velké Bíteši tak jako 
v minulých letech včelařskou výstavu. Ta bude otevřena od čtvrtka 
4. 12. do úterý 9. 12. 2008 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masary-
kovo nám. č. 5 a je přístupná od 9 do 17 hodin. Nabídka bude tradič-
ní– včelařské potřeby, včelí produkty, medové pečivo, svíčky z vosku, 
medovina, medové pivo atd. Na vaši účast se opět těší organizátoři. 

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš 

Původní lomy a kutiska po-
skytovaly vcelku dosti nekvalitní 
živcovou surovinu, pročež těžba 
nebyla rentabilní a zisk mnohdy ne-
přesáhl ani náklady. Někdy ovšem 
kutači (těžko jim říkat prospektoři) 
narazili na velké množství živce 
a vytěžilo se ho mnoho vagónů. 
V Hatích se kopalo asi do poloviny 
30. let, přičemž ve 20. letech orga-
nizoval dobývání v poříčním lomě 
u Manova mlýna jakýsi Ital. 

Od roku 1947 však prováděl 
v Hatích nové průzkumné prá-
ce podnik Moravské keramické 
závody Rájec–Jestřebí, později 
přejmenované tuším že na Morav-
ské šamotové a lupkové závody. 
V období prací MKZ/MŠLZ zde 
již začala probíhat velmi inten-
zivní těžba, a to v úklonné jámě 
– v šikmém dole. Roční hmotnost 
vyexploatované rubaniny činila 
asi 30 000 tun, z čehož připadaly 
asi dvě třetiny na živec. Rubalo se 
sbíječkami a vrtacími kladivy, vy-
užíván prý byl belgický kompresor. 
Na překopech se nashromážděná 
masa kamene nahazovala po odpalu 
perunitových náloží do vozů nejpr-
ve ručně, později pomocí důlních 
nakladačů na stlačený vzduch, ale 
doprava kolejových vozíků na pat-
rech probíhala ručně. Na povrchu 
se pak pegmatitová surovina třídila 
na živec a křemeny + odpad, a to 
nejprve očima a ručně, v pozdějších 
letech pak optickými separátory 
SORTEX. Z velkomeziříčského 
nádraží byla tato komodita odvá-
žena do zpracovatelského závodu 
v Poběžovicích u Plzně, a to k dr-
cení a mletí. 

Souběžně s těžbou – a také po 
jejím ukončení v letech 1971/1972 – 
zde prováděl další geologický prů-
zkum národní podnik Geoindustria 
Jihlava; jeho cílem bylo nalézt další 
pegmatitové žíly, jejichž přirozený-
mi součástmi jsou mj. také živec, 

křemeny a slídy. Průzkum trval do 
roku 1982 a uskutečnil se formou 
jam, překopů, kapes, vrtů a rýh, 
a to i Cyrilova a u Vídně. Nicméně 
hlubinný důl Dolní Bory–Hatě 
byl r. 1972 uzavřen a zlikvidován. 
Jeho spodní partie zatopily průsaky 
spodní vody, přičemž hořejší části 
byly účelově zasypány a vchod 
vybetonován a uzamčen před ne-
zvanými hosty, které by snad 
zlákalo podzemí. Jednou zde prý 
však zámek vrat kdosi přesto od-
střelil výbušninou… V mezidobí 
let 1975 až 1985 byl okolní prostor 
buldozerem rozhrnut, srovnán 
a později rekultivován, takže už zde 
nějaké velké kupy a haldy neuvidíte. 
K zalesnění někdejší výsypky dol-
noborského dolu Hatě byly použity 
sazenice borovic, a to vzhledem 
k hluboké kořenové soustavě těchto 
jehličnanů, aby její části důkladně 
prorostly rozhrnutou zeminou 
a upravený břeh lesní silničky aby 
tak více zpevnily a držely. Poddo-
lované území bylo na krajích lesa 
označeno tabulkami, které byly 
připevněny na kmenech vzrostlých 
stromů a kromě varovného nápisu 
nesly také symbol téměř pirátské-
ho smrtihlava – to aby nebezpečí 
propadnutí (v lese, ne ve škole) 
bylo zdůrazněno a aby bylo už na 
první pohled jasné i dětem. Přesto si 
z těchto „totenkopf“ cedulek téměř 
nikdy nikdo nic nedělal a chodilo se 
sem i nadále, nápis nenápis a lebka 
nelebka... Vždyť na onom pod-
dolovaném území se zatím nikdy 
neprobořil ani těžký lesní traktor, 
nakladač, lakatoš, auto s kládami 
– ani cokoli podobného –, takže 
povinná tabulková varování vůbec 
žádného pěšího houbaře, sběratele 
nerostů, výletníka, ba ani randící 
pár či skupinu brněnských turistů 
nemohla nijak vzrušit, rozházet ani 
odradit, ač avizovala zákaz vstupu 
do lesa. Pokračování za 14 dní. – vp-

Chystáte se prodat dům nebo 
pozemek a chcete vědět, kolik 
peněz utržíte? Postup při odhadu 
tržní ceny je podobný jako u bytů, 
popsaný v tomto týdeníku 12. lis-
topadu. Přesto u domů a pozemků 
jsou určité odlišnosti, protože každý 
dům a pozemek je jiný. Nápovědou 
je opět průzkum cen nemovitostí 
na trhu, ale spolehlivější v tomto 
případě je obrátit se na zavedenou 
realitní kancelář nebo znalce. 
Pokud se v místě, kde dům stojí, 
s nemovitostmi moc neobchoduje, 
lze použít takzvanou náklado-
vou metodu výpočtu. Cenu určíte 
součtem stavebních nákladů, ceny 
pozemku, časové ceny peněz, tedy 
jakou hodnotu měla koruna v době 
stavby a jakou má dnes, popřípadě 
nákladů na projekt a stavební dozor. 
Nejvíc ovlivňuje výslednou cenu 
místo, daná lokalita. Cena stejného 
domu v klidné ulici na dobré adrese 

je podstatně jiná než domu u dál-
nice, křižovatky, či v zátopovém 
území. Na cenu domu má vliv jeho 
stáří, použité materiály, vybave-
ní, vnitřní dispozice, pravidelná 
údržba domu atd. V ceně domu se 
odrážejí i velikost, tvar, svažitost 
a orientace pozemku. Stejný dům 
můžete nabídnout dráž, když bude 
obklopen větší zahradou. Charakter 
je rozhodujícím kritériem i u prode-
je samotného pozemku. Cenu může 
dost podstatně ovlivnit také územní 
plán daného sídelního útvaru, 
dopravní dostupnost místa, časová 
vzdálenost od velkého města, na-
pojení na inženýrské sítě, služby 
v místě, výhled apod. Základní 
cenu pozemku za metr čtvereční 
lze získat v cenové mapě, pokud ji 
má obec zpracovanou. Vždy je ale 
rozhodující momentální nabídka 
a poptávka po nemovitostech.

Ing. Bořivoj Pejchal

Ceny domů a pozemků

VYBERTE SI SVÉHO AUTORA
(Dokončení z čísla 42.) 

Příběhy americké spisovatelky 
Kathy Reichs se staly inspirací 
pro úspěšný seriál Sběratelé kostí. 
Autorka je stejně jako její hrdinka 
soudní antropoložkou v provincii 
Québec v Kanadě, je v poradní radě 
Kanadské policie. Také je profe-
sorkou antropologie na univerzitě 
v Severní Karolíně. Pracuje střídavě 
v Charlotte v USA a v Montrealu 
v Kanadě. Hned prvním románem 
(Přijdu tě zabít) se proslavila. 
Román, co jsem vám nabídla, je 
již devátým, ve kterém vystupuje 
Temperance Brennanová.

Jedenáctá kniha série Slečna 
Marplová se jmenuje V hotelu 
Bertram. Jak jistě tušíte, autorkou 
není nikdo jiný než slavná Agatha 
Christie. Londýnský hotel Bertram 
– neokázalý, ale luxusní dočasný 
i dlouhodobější příbytek přísluš-
níků a příslušnic vyšších spole-
čenských vrstev – je místem, jehož 
atmosféru se rozhodne po letech 
znovu vychutnat i slečna Marplová, 
doufajíc, že čas neubral nic na jeho 
noblese, eleganci a kvalitě služeb 
či servírovaných snídaní. Záhy 
však zjistí, že i sem vtrhla moderní 
doba, Američané, televize a hluk 
motorových vozidel, nebezpečně se 
prohánějících londýnskými ulice-
mi. A nejen to – tak bystré a všíma-
vé pozorovatelce nemůže uniknout 
neviditelná, pod povrchem skrytá, 
houstnoucí atmosféra zločinu, která 
posléze vyvře v podobě záhadné-
ho úmrtí hotelového portýra. Na 
scéně se vbrzku objeví inspektor 
Davy, vyšetřující zároveň několik 
spolu zdánlivě nesouvisejících 
případů, v nichž fi gurují i někteří 
místní hosté – mimo jiné roztržitý 
a zapomnětlivý kněz Pennyfather, 
který jednoho dne zmizí z hotelu 

a po čase je nalezen na venkově 
v příkopu u silnice s otřesem mozku 
a nesouvislými vzpomínkami…

Světoznámý spisovatel Arnošt 
Lustig vydává v Mladé frontě 
knihu Bílé břízy. Příběh vojáků 
beze zbraní, takzvaných PTP, po-
mocného praporu, lidí vyřazených 
z občanského života, postižených 
třídní nedůvěrou, mužů vlastní mo-
rálky i nemorálnosti. Příběh vojáka 
a dívky, pro kterou dezertuje a která 
se před tím, než utečou, vyspí se 
všemi v místnosti. Příběh kapitá-
na, který tohoto svého vojáka buď 
chytí, nebo zastřelí, jak mu nařídili 
z politického oddělení vojenského 
okruhu v Karlových Varech. Kniha 
dříve nesměla vyjít bez cenzurních 
zásahů a nyní se dostává k českému 
čtenáři v doplněném vydání. 

Další knížka je plná paradoxů, 
aforismů a postřehů a je nazvána 
Moudrost a vtip Oscara Wildea. 
Oscar Wilde (1854–1900), básník, 
dramatik a bonviván, fascinuje svou 
nepřekonatelnou slovní ekvilibristi-
kou své čtenáře dodnes. Je žonglé-
rem nevázaného, často absurdního 
humoru a bonmotů, které mu dneš-
ní baviči mohou jen závidět. Patří 
stále k nejcitovanějším světovým 
autorům, zvláště proto, že jeho 
paradoxní postřehy o lásce, sexu 
a manželství, navzdory současné-
mu diktátu politické korektnosti 
a feministické nedůtklivosti prostě 
stále platí. „Do umění života jsem 
vložil svou genialitu, do svého díla 
jenom svůj talent“.

A protože letos se již nesetkáme, 
přeji vám všem alespoň dobré po-
čtení a dobrou náladu. Řečeno slovy 
zmiňovaného Oscara Wildea: Život 
je příliš důležitý, než abychom jej 
brali vážně.            J. Šumpelová,

Městská knihovna VM

Malý seriál lokální mineralogie (18)
Bory a okolí II
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ŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

OTEVŘENÝ DOPIS

O adventním věnci
Čas letí, je tu prosinec a v neděli jsme zapálili na adventním věnci první 

svíčku. Předvánoční čas má své zvyky, které se tu zdají být od nepaněti. 
Zajímavé ale je, že místo vzniku adventního věnce je známo – „Das 
Raue Haus“ v Hornu u Hamburku. K přezdívce „drsný dům“ nepřišla 
dotyčná budova kvůli fasádě, ale kvůli osazenstvu. Úřední název totiž 
zněl: „Výchovný ústav pro mravně narušenou mládež“.

V roce 1849 jeho ředitel, luterský farář Johann Heinrich Wichern, za-
městnal své svěřence výrobou kulatého dřevěného věnce. První adventní 
neděli na něm rozsvítili první svíčku a tak dále, až do té čtvrté adventní 
neděle. Návštěvníkům a lidem z okolí se ten nápad zalíbil, začali to dělat 
také, až ten adventní věnec docela zglobalizovali. Tuším, že i jiné obyčeje 
a rituály, mají svého autora. Adventní věnec se tedy připisuje řediteli pas-
ťáku, jehož nápad se ujal a relativně brzy rozšířil do mnoha zemí. Proč?

Možná z toho důvodu, že adventní věnec zřejmě odpověděl na naši 
lidskou poptávku po naději. Trefi l se a stále trefuje do černého, přímo 
doprostřed tmy. Nejdřív jen malinkatým světélkem – jednou svíčkou proti 
moři temnot. Tuto neděli ale už budou dvě. Ohromný ohňostroj z toho 
nebude nikdy, nicméně světla vytrvale přibývá. Děje se tak právě v době, 
kdy se dny krátí. Tichého a vlídného světla je zase o trochu víc. Ostatně 
všimli jste si, kdy je tvář blízkého člověka nejněžnější? Když ji ozařuje 
mihotavé světlo svíčky. Jestli chcete, můžete se o tom přesvědčit, advent 
je k tomu mimořádně vhodný.                                            Pavel Janošík

Letošní t ř ítýdenní 
výměnné stáže ve slo-
venském Dolním Ku-
bíně se zúčastnilo 9 
studentů Střední školy 
řemesel a služeb Velké 
Meziříčí z oborů vzdě-
lání kuchař – číšník pro 
pohostinství, autome-
chanik a nástavbového 
studia podnikání pod 
pedagogickým dozorem 
paní učitelky Vidlákové a později 
paní učitelky Mičkové.

Naše cesta začala 5. října na 
velkomeziříčském autobusovém 
nádraží. Vedla přes Brno odkud 
jsme pokračovali mezinárodním 
autobusem do Kralovan a dále do 
Dolního Kubína. Tam nás již oče-
kával pan ředitel z místní střední 
školy se svým zástupcem. Pod jejich 
vedením jsme dorazili do cíle naší 
cesty – Združené stredné školy 
Dolný Kubín – Kňažia, kde nás 
mile a srdečně přivítali. Ubytovali 
jsme se v místním internátu. Během 
pobytu jsme byli rozděleni podle 
oborů, zaměření, popřípadě vyučení 
na různá pracoviště, kde jsme se po-
stupně prostřídali. Automechanici 
pracovali ve školní dílně, později 
dojížděli do fi rem Kia a Impa. Stu-
denti oboru kuchař – číšník praco-
vali v hotelu Park a penzionu Koli-
ba, kde se po týdnu praxe vystřídali.

První týden byl takový volnější 
a „rozkoukávací“. Kuchaři navští-
vili cukrářskou školní dílnu, kde 
mohli sledovat výrobu různých 
zákusků a cukrovinek, které se 
v našich cvičných kuchyňkách, 
kromě moučníků, nepečou. Také 
jsme se zúčastnili výuky všeo-
becných a odborných předmětů. 
V aranžérské dílně jsme si za po-
moci paní mistrové vyrobili každý 

jednu panenku z listí kukuřice, tzv. 
„šupolienku“. V pátek navštívili 
Oravský hrad a v sobotu jsme vy-
razili za doprovodu pana ředitele do 
západních Tater. Počasí nám přálo 
a všem se výlet líbil. 

Druhý týden jsme už začali 
po skupinkách navštěvovat urče-
ná pracoviště. Já jsem pracovala 
nejprve v hotelu Park. Zde jsem 
vykonávala různé pomocné práce 
v kuchyni, jako krájení cibule, škrá-
bání brambor, zdobení chlebíčků 
apod. V penzionu Koliba jsem se 
seznámila s výrobou tradičních slo-
venských halušek. Kromě pomoci 
v kuchyni jsem si vyzkoušela práci 
pokojské, jako je převlékání postelí 
a příprava pokojů na příjezd hostů. 
O víkendu jsme navštívili Demä-
novské jeskyně a termální lázně, ze 
kterých jsme byli unešeni.

Tři týdny rychle utekly. V pátek 
před odjezdem jsme po slavnostním 
obědě dostali upomínkové dárky 
a rozloučili se. Druhý den ráno jsme 
odjeli zpět domů. Odpoledne jsme 
v pořádku a s řadou zážitků dorazili 
do Velkého Meziříčí.

Na tento výměnný pobyt budu 
dlouho vzpomínat a jsem moc ráda, 
že jsem se ho mohla zúčastnit.

Petra Cejnková, studentka 
Střední školy řemesel a služeb 

Velké Meziříčí

Stáž studentů v partnerské škole 
na Slovensku

Vážená paní
Ing. Alena Vodová
Ředitelka střední školy řemesel 
a služeb
Hornoměstská 363/35
594 01 Velké Meziříčí

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abychom Vám poděko-

vali za dlouholetou podporu akcí 
dětí z Dětského střediska Březejc. 
Vždy jste nám byli ochotni podat 
pomocnou ruku, ať už to bylo při 
zajišťování občerstvení a obsluhy 
při 55. výročí založení našeho stře-
diska, při „Březejckých všeolympi-
ádách“ v Jupiter clubu se sponzory 
a našimi příznivci, při sportovních 
kláních v tělocvičně Vaší školy. 
Velice si ceníme Vašeho přístupu 
k nám. Služby z Vaší strany byly 
vždy na vysoké profesionální úrov-
ni dělané srdcem.

Ještě mi dovolte vzpomenout 
akci z minulého měsíce, kdy se 
do našeho střediska sjeli atleti 

vozíčkáři ze všech koutů České 
republiky. Šlo hlavně o účastníky 
paralympiády v Pekingu. I při této 
příležitosti se o mlsné jazýčky 
našich hostů postaraly studentky 
Vaší školy pod vedením učitelek 
odborného výcviku. Tlumočím 
velké poděkování zlaté medailist-
ky z Pekingu Evy Kacanu Vašim 
učitelkám odborného výcviku paní 
Haně Lavické, Bc. Aleně Jašové 
a Marii Beranové a studentkám 2. 
ročníku oboru kuchař-číšník, Lud-
mile Rousové a Marii Kadlíkové. 
Zhostily se propagace Vaší školy na 
výbornou, dělají jí čest a můžete na 
ně být právem hrdá.

Vážená paní ředitelko, přeji 
Vám, aby se Vám i Vaší škole do 
budoucna dařilo šířit její dobré 
jméno a tím dělat i propagaci městu 
Velké Meziříčí. Budeme se těšit na 
setkání při dalších akcích společně 
s Vámi.

Za DS Březejc Věra Nestrašilová 

Včelařský rok velkých ztrát 
Uplynulý včelařský rok byl pro české včelařství nechtěným milníkem 

– prvním rokem hromadných úhynů včelstev, o kterých jsme do této doby 
slyšeli pouze ze zahraničí. Velké úhyny postihly téměř celou Evropu. 
Katastrofální ztráty hlásí některé státy v USA, kde pro hromadné úhyny 
používají zkratku CCD (Colony Collapse Disorder). Hovoří se o zhroucení 
(kolapsu) včelstev, kdy dospělé včely zmizí z úlů, kde pak zůstávají jen 
prázdné plásty se zásobami medu a zbytky plodu. Jako příčiny tohoto 
jevu se mimo jiné uvádí: vliv geneticky modifi kovaných rostlin, působení 
elektromagnetických vln mobilů, existence nových genů z hybridizace, 
stresy z kočování a přetěžování včelstev atd. Náš Výzkumný ústav včelař-
ský však úhyny spojuje především se škodlivým roztočem včel – Varroa 
destruktor. Ten se na naše území zavlečen již zhruba před třiceti lety. Jde 
o parazita, který se množí na včelím plodu a živí se hemolymfou (krví) 
včel. Při přemnožení roztoč způsobí trvalé poškození většiny mladých 
včel, které pak nejsou schopny dalšího života. 

Díky systematickému léčení a propracované metodice používání léčiv 
roztoč sice v našich včelstvech přežívá, ale nikdy nezpůsobil velké hos-
podářské škody a hromadné plošné úhyny. Za hlavní příčiny hromadných 
úhynů na území České republiky se považují:

Postupné zvyšování populací roztočů v uplynulých čtyřech letech. 
Hlavní nárůst pak způsobily dvě teplé zimy v letech 2006 a 2007. Včel-
stva v zimním období netradičně plodovala, a tím se na plodu množil 
i roztoč Varroa, kterému toto umožnilo vychovat o několik generací více 
potomstva během roku.

Snížená účinnost léčebných zákroků. Z důvodu téměř trvalé přítomnosti 
plodu v podzimních a zimních měsících nebylo možno zasáhnout roztoče 
„schované“ v zavíčkovaných buňkách s plodem. Velké množství neléče-
ných včelstev ve volné přírodě. Předešlé roky byly bohaté na roje, které 
si často našly obydlí v přírodě a staly se tak zdrojem silné nákazy. 

Virové nákazy včelstev. Oblast virů stále není dostatečně prozkoumána. 
V napadených včelstevech však několik druhů virů bylo prokázáno (např. 
izraelský vir akutní paralýzy). Má se však zato, že viry jsou především 
doprovodnou nemocí přemnožené varroázy.

Kumulace těchto vlivů způsobila velký nárůst populace roztočů v prů-
běhu roku 2007, a to již o dva až tři měsíce dříve než bylo obvyklé ve všech 
předchozích létech. Z tohoto důvodu již v srpnu a září začaly z úlů mizet 
včely a mnohá včelstva se nedožila léčebných zákroků, které se provádějí 
v říjnu až prosinci. Další oslabená včelstva hynula během zimy, anebo až 
v jarním období. Pokud včelaři včas nezareagovali na mimořádnou situaci 
mimořádným léčebným zákrokem v průběhu včelařské sezony, dočkali se 
vesměs velkých ztrát včelstev. Ztráty včelstev bylo možno snížit:
1. nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 v březnu 2007
2. vyřezáním zavíčkovaného trubčího plodu během sezony, který je pro 

množení roztočů nejpřitažlivější
3. použitím hygienicky nezávadné kyseliny mravenčí (formidolové desky) 

v měsících duben až srpen 
4. sledováním přirozeného spadu roztočů na podložkách, kterým se 

získá přehled o aktuální zdravotní situaci na stanovišti a tomu lze 
přizpůsobit léčebné zákroky.
V obvodu včelařské organizace Velká Bíteš došlo bohužel rovněž 

k hromadným úhynům včelstev. Ze zazimovaných 1 271 včelstev jich 
uhynulo 575, což odpovídá úhynu 45 %. Situace v jednotlivých obcích 
byla značně rozdílná (Křoví – úhyn 95 %, Vidonín – 8 %).

Je tedy zřejmé, že kromě přírodních podmínek měli mnohdy podíl na 
vysokých ztrátách i nedůslední včelaři, kteří příliš pozdě zaregistrovali 
přemnožení roztočů a na záchranu včelstev již bylo pozdě. 

Logicky naším hlavním úkolem v letošním roce bylo v co největší míře 
obnovit uhynulá včelstva. To se z velké části podařilo, neboť k 1. 9. 2008 
evidujeme zhruba 1 000 včelstev. Někteří, hlavně starší včelaři, však již 
chov včel neobnovili. Výnos medu z první snůšky, tj. květových medů 
(pampelišky, ovocné stromy, řepka atd.), byl letos dobrý. O to horší však 
byl výnos medů z druhé snůšky. V lesích se medovice téměř nevysky-
tovala, a tak včelaři medovicové (lesní) medy letos od včel nezískali. 
Někdo již vůbec nevytáčel, a to málo, co bylo v úlech, nechal včelstvům 
na zimu. Z hlediska druhé snůšky se letos hovoří o nejhorším roce za 
posledních dvacet let. Velké ztráty včelstev a slabá snůška způsobily 
nedostatek medu, který mohou včelaři nabídnout k prodeji takzvaně „ze 
dvora“. Samozřejmě tato situace má vliv i na cenu. V současné době se 
květové a smíšené medy prodávají v ceně okolo 100 Kč/kg. 

Z důvodu propagace včelařství v regionu a ve snaze získat nové 
včelaře pořádá Základní organizace včelařů ve Velké Bíteši tak jako 
v minulých letech včelařskou výstavu. Ta bude otevřena od čtvrtka 
4. 12. do úterý 9. 12. 2008 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masary-
kovo nám. č. 5 a je přístupná od 9 do 17 hodin. Nabídka bude tradič-
ní– včelařské potřeby, včelí produkty, medové pečivo, svíčky z vosku, 
medovina, medové pivo atd. Na vaši účast se opět těší organizátoři. 

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš 

Původní lomy a kutiska po-
skytovaly vcelku dosti nekvalitní 
živcovou surovinu, pročež těžba 
nebyla rentabilní a zisk mnohdy ne-
přesáhl ani náklady. Někdy ovšem 
kutači (těžko jim říkat prospektoři) 
narazili na velké množství živce 
a vytěžilo se ho mnoho vagónů. 
V Hatích se kopalo asi do poloviny 
30. let, přičemž ve 20. letech orga-
nizoval dobývání v poříčním lomě 
u Manova mlýna jakýsi Ital. 

Od roku 1947 však prováděl 
v Hatích nové průzkumné prá-
ce podnik Moravské keramické 
závody Rájec–Jestřebí, později 
přejmenované tuším že na Morav-
ské šamotové a lupkové závody. 
V období prací MKZ/MŠLZ zde 
již začala probíhat velmi inten-
zivní těžba, a to v úklonné jámě 
– v šikmém dole. Roční hmotnost 
vyexploatované rubaniny činila 
asi 30 000 tun, z čehož připadaly 
asi dvě třetiny na živec. Rubalo se 
sbíječkami a vrtacími kladivy, vy-
užíván prý byl belgický kompresor. 
Na překopech se nashromážděná 
masa kamene nahazovala po odpalu 
perunitových náloží do vozů nejpr-
ve ručně, později pomocí důlních 
nakladačů na stlačený vzduch, ale 
doprava kolejových vozíků na pat-
rech probíhala ručně. Na povrchu 
se pak pegmatitová surovina třídila 
na živec a křemeny + odpad, a to 
nejprve očima a ručně, v pozdějších 
letech pak optickými separátory 
SORTEX. Z velkomeziříčského 
nádraží byla tato komodita odvá-
žena do zpracovatelského závodu 
v Poběžovicích u Plzně, a to k dr-
cení a mletí. 

Souběžně s těžbou – a také po 
jejím ukončení v letech 1971/1972 – 
zde prováděl další geologický prů-
zkum národní podnik Geoindustria 
Jihlava; jeho cílem bylo nalézt další 
pegmatitové žíly, jejichž přirozený-
mi součástmi jsou mj. také živec, 

křemeny a slídy. Průzkum trval do 
roku 1982 a uskutečnil se formou 
jam, překopů, kapes, vrtů a rýh, 
a to i Cyrilova a u Vídně. Nicméně 
hlubinný důl Dolní Bory–Hatě 
byl r. 1972 uzavřen a zlikvidován. 
Jeho spodní partie zatopily průsaky 
spodní vody, přičemž hořejší části 
byly účelově zasypány a vchod 
vybetonován a uzamčen před ne-
zvanými hosty, které by snad 
zlákalo podzemí. Jednou zde prý 
však zámek vrat kdosi přesto od-
střelil výbušninou… V mezidobí 
let 1975 až 1985 byl okolní prostor 
buldozerem rozhrnut, srovnán 
a později rekultivován, takže už zde 
nějaké velké kupy a haldy neuvidíte. 
K zalesnění někdejší výsypky dol-
noborského dolu Hatě byly použity 
sazenice borovic, a to vzhledem 
k hluboké kořenové soustavě těchto 
jehličnanů, aby její části důkladně 
prorostly rozhrnutou zeminou 
a upravený břeh lesní silničky aby 
tak více zpevnily a držely. Poddo-
lované území bylo na krajích lesa 
označeno tabulkami, které byly 
připevněny na kmenech vzrostlých 
stromů a kromě varovného nápisu 
nesly také symbol téměř pirátské-
ho smrtihlava – to aby nebezpečí 
propadnutí (v lese, ne ve škole) 
bylo zdůrazněno a aby bylo už na 
první pohled jasné i dětem. Přesto si 
z těchto „totenkopf“ cedulek téměř 
nikdy nikdo nic nedělal a chodilo se 
sem i nadále, nápis nenápis a lebka 
nelebka... Vždyť na onom pod-
dolovaném území se zatím nikdy 
neprobořil ani těžký lesní traktor, 
nakladač, lakatoš, auto s kládami 
– ani cokoli podobného –, takže 
povinná tabulková varování vůbec 
žádného pěšího houbaře, sběratele 
nerostů, výletníka, ba ani randící 
pár či skupinu brněnských turistů 
nemohla nijak vzrušit, rozházet ani 
odradit, ač avizovala zákaz vstupu 
do lesa. Pokračování za 14 dní. – vp-

Chystáte se prodat dům nebo 
pozemek a chcete vědět, kolik 
peněz utržíte? Postup při odhadu 
tržní ceny je podobný jako u bytů, 
popsaný v tomto týdeníku 12. lis-
topadu. Přesto u domů a pozemků 
jsou určité odlišnosti, protože každý 
dům a pozemek je jiný. Nápovědou 
je opět průzkum cen nemovitostí 
na trhu, ale spolehlivější v tomto 
případě je obrátit se na zavedenou 
realitní kancelář nebo znalce. 
Pokud se v místě, kde dům stojí, 
s nemovitostmi moc neobchoduje, 
lze použít takzvanou náklado-
vou metodu výpočtu. Cenu určíte 
součtem stavebních nákladů, ceny 
pozemku, časové ceny peněz, tedy 
jakou hodnotu měla koruna v době 
stavby a jakou má dnes, popřípadě 
nákladů na projekt a stavební dozor. 
Nejvíc ovlivňuje výslednou cenu 
místo, daná lokalita. Cena stejného 
domu v klidné ulici na dobré adrese 

je podstatně jiná než domu u dál-
nice, křižovatky, či v zátopovém 
území. Na cenu domu má vliv jeho 
stáří, použité materiály, vybave-
ní, vnitřní dispozice, pravidelná 
údržba domu atd. V ceně domu se 
odrážejí i velikost, tvar, svažitost 
a orientace pozemku. Stejný dům 
můžete nabídnout dráž, když bude 
obklopen větší zahradou. Charakter 
je rozhodujícím kritériem i u prode-
je samotného pozemku. Cenu může 
dost podstatně ovlivnit také územní 
plán daného sídelního útvaru, 
dopravní dostupnost místa, časová 
vzdálenost od velkého města, na-
pojení na inženýrské sítě, služby 
v místě, výhled apod. Základní 
cenu pozemku za metr čtvereční 
lze získat v cenové mapě, pokud ji 
má obec zpracovanou. Vždy je ale 
rozhodující momentální nabídka 
a poptávka po nemovitostech.

Ing. Bořivoj Pejchal

Ceny domů a pozemků

VYBERTE SI SVÉHO AUTORA
(Dokončení z čísla 42.) 

Příběhy americké spisovatelky 
Kathy Reichs se staly inspirací 
pro úspěšný seriál Sběratelé kostí. 
Autorka je stejně jako její hrdinka 
soudní antropoložkou v provincii 
Québec v Kanadě, je v poradní radě 
Kanadské policie. Také je profe-
sorkou antropologie na univerzitě 
v Severní Karolíně. Pracuje střídavě 
v Charlotte v USA a v Montrealu 
v Kanadě. Hned prvním románem 
(Přijdu tě zabít) se proslavila. 
Román, co jsem vám nabídla, je 
již devátým, ve kterém vystupuje 
Temperance Brennanová.

Jedenáctá kniha série Slečna 
Marplová se jmenuje V hotelu 
Bertram. Jak jistě tušíte, autorkou 
není nikdo jiný než slavná Agatha 
Christie. Londýnský hotel Bertram 
– neokázalý, ale luxusní dočasný 
i dlouhodobější příbytek přísluš-
níků a příslušnic vyšších spole-
čenských vrstev – je místem, jehož 
atmosféru se rozhodne po letech 
znovu vychutnat i slečna Marplová, 
doufajíc, že čas neubral nic na jeho 
noblese, eleganci a kvalitě služeb 
či servírovaných snídaní. Záhy 
však zjistí, že i sem vtrhla moderní 
doba, Američané, televize a hluk 
motorových vozidel, nebezpečně se 
prohánějících londýnskými ulice-
mi. A nejen to – tak bystré a všíma-
vé pozorovatelce nemůže uniknout 
neviditelná, pod povrchem skrytá, 
houstnoucí atmosféra zločinu, která 
posléze vyvře v podobě záhadné-
ho úmrtí hotelového portýra. Na 
scéně se vbrzku objeví inspektor 
Davy, vyšetřující zároveň několik 
spolu zdánlivě nesouvisejících 
případů, v nichž fi gurují i někteří 
místní hosté – mimo jiné roztržitý 
a zapomnětlivý kněz Pennyfather, 
který jednoho dne zmizí z hotelu 

a po čase je nalezen na venkově 
v příkopu u silnice s otřesem mozku 
a nesouvislými vzpomínkami…

Světoznámý spisovatel Arnošt 
Lustig vydává v Mladé frontě 
knihu Bílé břízy. Příběh vojáků 
beze zbraní, takzvaných PTP, po-
mocného praporu, lidí vyřazených 
z občanského života, postižených 
třídní nedůvěrou, mužů vlastní mo-
rálky i nemorálnosti. Příběh vojáka 
a dívky, pro kterou dezertuje a která 
se před tím, než utečou, vyspí se 
všemi v místnosti. Příběh kapitá-
na, který tohoto svého vojáka buď 
chytí, nebo zastřelí, jak mu nařídili 
z politického oddělení vojenského 
okruhu v Karlových Varech. Kniha 
dříve nesměla vyjít bez cenzurních 
zásahů a nyní se dostává k českému 
čtenáři v doplněném vydání. 

Další knížka je plná paradoxů, 
aforismů a postřehů a je nazvána 
Moudrost a vtip Oscara Wildea. 
Oscar Wilde (1854–1900), básník, 
dramatik a bonviván, fascinuje svou 
nepřekonatelnou slovní ekvilibristi-
kou své čtenáře dodnes. Je žonglé-
rem nevázaného, často absurdního 
humoru a bonmotů, které mu dneš-
ní baviči mohou jen závidět. Patří 
stále k nejcitovanějším světovým 
autorům, zvláště proto, že jeho 
paradoxní postřehy o lásce, sexu 
a manželství, navzdory současné-
mu diktátu politické korektnosti 
a feministické nedůtklivosti prostě 
stále platí. „Do umění života jsem 
vložil svou genialitu, do svého díla 
jenom svůj talent“.

A protože letos se již nesetkáme, 
přeji vám všem alespoň dobré po-
čtení a dobrou náladu. Řečeno slovy 
zmiňovaného Oscara Wildea: Život 
je příliš důležitý, než abychom jej 
brali vážně.            J. Šumpelová,

Městská knihovna VM

Malý seriál lokální mineralogie (18)
Bory a okolí II
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ruč i te le 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)
 hypotéky:

 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme
Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 

Velké Meziříčí
 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.

na plný úvazek

pro rozvoz závodního stravo-
vání na zkrácený úvazek.

Tel.: 777 252 287, p. Jarušek.

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

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s Velké Meziříčí

Ananas dukáty 200 g prodejní cena 10,90 Kč
Kokos strouhaný pražený 100 g prodejní cena 9,30 Kč
Meruňky suš. netříděné 250 g prodejní cena 15,30 Kč

Ceny platí od 3. 12. do 16. 12. 2008.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 25,90 Kč
Lísková jádra, volně 100 g prodejní cena  9,90 Kč
Pistácie praž. solené, volně 100 g prodejní cena 12,60 Kč

Ceny platí od 3. 12. do 16. 12. 2008.

Nabídka zam�stnání

Dynamicky se rozvíjející firma zabývající se výrobou motorizovaných 
v�tro�� hledá uchaze�e na pracovní pozici referentka administrativy. 

Požadavky:    samostatnost, odpov�dnost, flexibilita, základy ú�etnictví,
                        orientace ve skladovém hospodá�ství, PC uživatelsky, AJ    
                        nebo NJ komunikativn�, �idi�ský pr�kaz sk. B. 
Místo výkonu: COMP-LET, s.r.o., organiza�ní složka, 

       Zahradní 995, Velké Mezi�í�í. 
Kontakt:  Ing. Jan Friedl, Ph.D., mob.: 739303051, j.friedl@testandfly.cz

Radnická 3, VM, tel.: 739 037 175

V nově zrekonstruovaných prostorách
nabízíme velký výběr hudby, filmů, oděvy rock 

a etno, šátky, tašky, opasky a další doplňky.

Prodejna

I. esoterický obchod
ve V. Meziříčí

AKCE – SLEVA 10 % 
NA VŠE

Léčivé kameny – šperky
■

Výklad karet, výuka
■

Amulety
■

Vonné oleje, svíce, tyčinky
■

Křišťálové koule
■

Feng-shui poradenství 

Otevřeno:
Po–Pá 9–11, 14–16 hodin
SO–NE 9–11 HODIN

U Brány – Komenského 2/20
Tel.: +420 603 184 919

6. 12. MUDr. Ivo Matonoha, 
Jimramov 265
7. 12. MUDr. Milan Macek, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí

kadeřnictví, kosmetika, solárium, 
lymfodrenážní masáže, permanentní 
make-up
oznamuje snížení ceny permanen-
tek na solárium o 20 %.
Akce potrvá od 4. 12.
do 23. 12. 2008.
tel.: 566 520 888 Čermákova 29
po 13. hodině Čechovy sady

Vína: odrůdová jakostní
 pozdní sběr,
 výběr z hroznů
Františkov 67, VM, prodej ne-
přetržitě. Info: 736 765 160.

Zaškolení zdarma,
nejvyšší provize v oboru.

Referenční marketing.
Vysoké ohodnocení.
Zaškolení zajištěno.

Praxe není nutná, ale čistý 
TR ano.

Náš systém není ohrožen
fi nanční krizí – spíše naopak.

Info na tel: 773 943 944.

Tel.: 777 034 567.

Volejte 739 085 746.

masáže, sauna
Tel.: 728 382 202

provozního montéra vodovodů
Kvalifi kační požadavky: vyučení
 řidičský průkaz skupiny B
Nástup od 1. 2. 2009
Informace získáte na tel. 566 531 303, mobil 602 171 507.
Provoz vodovodů a kanalizací – Velká Bíteš

přijme

Nepůjde el. proud
Dne 4. 12. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin: odběratelská trafostanice 
Lavičky lom (č. 200393), odběratelská trafostanice Mostiště Mero (č. 
201253), celá obec Mostiště.
Dne 11. 12. 2008 od 8 do 12 hodin Lhotky: část obce napájená z tra-
fostanice u družstva (od č. p. 67 po 50) a od MŠ po konec obce sm. D. 
Radslavice.
Dne 11. 12. 2008 od 9 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí, Komenského 
19/21, 20/22, 21/23, 22.
Dne 11. 12. 2008 od 7.30 do 10.30 hodin ve Velkém Meziříčí: Nesměř-
ské údolí – Letná, Františkov 487, 952, Osové 18, Petráveč 29, 33.
Děkujeme za pochopení.   
                                            -E.ON-

Prodám
■ Kozu ,  dobrá dojnice, lev-
ně. Selata odběr leden. Tel.: 
775 333 021.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost do-

vozu od 25 kg. Jeden kg loupaných 
ořechů, 140 Kč. Tel. od 16–18 hodin 
733 530 355.
■ Jádra vlašských ořechů 1 kg 
135 Kč, jablka 1 kg 10–12 Kč. 
W Polo r. v. 1999, třídveřový, 1.4 
pohon benzín + plyn – 65.000 Kč. 
Tel.: 775 390 322.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 1989 

STK 3/2009, naj. 100 000 km. 
Závěs, baterie 1 rok, celoroční 
pneu skoro nové, 2 roky komplet, 
nové brzdy, střešní okno, rádio, 
lehká koroze. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
737 321 372
■ Zimní obutá kola na Ford Escort 
4 ks, 175/70/13 vzorek 7 mm. Cena 
1.600 Kč. Tel.: 732 746 434.

■ Ford Tranzit 280 T 2.0 Du-
ratorq. Najeto 218 tis. km, r. v. 
2001, ve velmi dobrém stavu, po 
STK. Cena 145 tis.Kč + DPH. Tel. 
777 252 287.
■ Starší plynový kotel Viad-
rus G 25. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
608 401 132.
■ Měřič cukru v krvi, zn. SUPER 
GLUCOCARD II, s testovacími 
proužky. Vhodný jako vánoční 
dárek. Černý perziánový dlouhý 
dámský kožich. Tel.: 602 836 261.
■ Dvě válendy s úložným pro-
storem. Cena dohodou. Tel. po 18. 
hodině 604 260 305.
■ Kulatý rozkládací stůl, 4 židle, 
kombinovaný sporák a kotel plyno-
vý. Tel.: 776 703 818.
■ Vůz 5 t, kola 8,25–5, bez čísla, 
lžíci na hona zubatou, šíře 150 cm, 
bubnovou míchačku na 3 kolečka. 
Tel.: 567 273 438.
■ Toyotu Yaris 1,0 i za 149.000 Kč. 
Motorovou pilu STIHL za 7.500 Kč. 
Rozkládací gauč 200×180 cm 
za 2.700 Kč. Tel. po 17. hodině 
777 873 810.
■ Kompletní autogenní soupra-
vu včetně lahví a příslušenství. 
Elektrický motor o síle 220/380, 
2,2 kW – otáčky 1 420/min. Tel.: 
721 984 220.
■ Ledničku Samsung Calex – C 
225, výška 1 085, šířka 590, hloub-
ka 600, velmi zachovalá. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 566 524 883 nebo 
604 104 366.
■ Poštovní známky ČSR, ročník 
1986, 1987, 1988 a 1989 neražené. 
Vhodný dárek. VM. Tel. po 17. 
hodině 607 746 804.
■ Škodu Favorit, r. v. 1990, STK 
08/2010, garážovaný. Cena doho-
dou. Tel.: 777 639 173.
■ Nové plné červené cihly, 
2.000 ks za 5 Kč/ks, i menší množ-
ství. Tel.: 739 909 898.
■ Nový protektor na disku na 
Š 100 za 300 Kč a projekční plát-
no 185×135 cm za 200 Kč. Tel.: 
776 739 398.
■ Sedací soupravu s úložným 
prostorem (pětidílná rohová sesta-
va), cena 1.500 Kč (nebo jednotlivé 
křeslo 300 Kč). Jednobarevnou 
polohovací válenku (v pěkném 
stavu, s úložným prostorem), cena 
1.999 Kč. Tel.: 602 743 988.

■ Interiérové dveře dýhovaný 
dub, ¾ prosklené, 80 cm, pravé 
3 ks a plné 60 cm levé, 2 ks. Romo 
pračka i se ždímačkou. Kufříkový 
psací stroj Consult. Vše ve velmi 
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel. 
od 19.30 h 566 521 043.
■ Telata jalovičky, různé stá-
ří, černé i červené. Brambory 
salátové, cena 5 Kč/1 kg. Tel.: 
566 521 884.
■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.

■ Dveře vchodové plasto-
vé vč. zárubně, bílé a hnědé 
z neuskutečněné stavby. Sleva 
z PC, dopravu zajistím zdar-
ma. Tel.: 777 106 709.

■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Škodu 120, červená, pět rych-
lostí, palivo benzín + LPG, závěs, 
zahrádka 2×. Nové pneu, 40 000 po 
GO Motoru. Tel.: 737 192 527.
■ Prase na zabití, i v půlkách. Mož-
nost dovozu. Tel.: 602 732 803.
Koupím
■ Zetor Super 50. I bez SPZ. V po-
jízdném stavu. Tel.: 608 277 928.
■ Šicí šlapací stroj Phönyx nebo 
Singer, kovadlinu, starou vzdu-
chovku. Tel.: 776 894 574.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené 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. Vla-
dimír 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.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
Nemovitosti
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám zděnou garáž na ul. 
Uhřínovská, EE.–220/380 V. Tel.: 
603 817 337.
■ Koupím byt ve Velkém Me-
ziříčí. Platba v hotovosti. Tel.: 
605 727 580.
■ Vyměním cihlový byt 3+1 v OV 
ve Velkém Meziříčí za byt 1+1 ve 
Velkém Meziříčí, popř. Velké Bíte-
ši. Tel.: 604 320 136.

(Pokračování na straně 6.)
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 5.)
Pronájem
■  N a b í z í m  u b y t o v á n í  v e 
dvoulůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem nebo koupi 
garsonky ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 952 990.
■ Nabízíme pronájem bytu 3+1 
ve  Ve l ké m  Me z i ř í č í .  Te l . : 
608 484 440.
■ Pronájem v rodinném domě, V. 
Meziříčí. Tel.: 604 419 483.
Různé
■ Hledám spolucestující na kaž-
dodenní dojíždění do Brna. Odjezd 
z VM v 7.45 hodin, z Brna – Po, Út, 
Čt v 17. hodin, St, Pá v 16. hodin. 
Více na tel. 602 737 941.
■ Hledáme třetího spolucestující-
ho na šestidenní autokarový zájezd 
do Holandska (květinové korzo). 
Termín od 23. 4. do 28. 4. 2009. 
Cena po slevě 4.500 Kč. V případě 
zájmu volejte 603 769 369.

■ Muž, 33 let, 170 cm, 75 kg, hledá 
dívku ve věku od 25 do 35 let pro 
krásný a trvalý vztah naplněný 
láskou a vzájemnou důvěrou. Jedno 
dítě není překážkou. Zn. Důvěra. 
Tel.: 773 925 243.
■ Nabízím pořez kulatiny mo-
bilním katrem. Prodám dvě 10 
metrové kolejnice. Informace na 
tel. 774 508 404.

zahajuje provoz.

Moderní jednokotlová technologie
o objemu 300 l na tuhá paliva.

Kontakt: Skryja Jiří, Lavičky 111
Tel.: 608 038 550.

Prodej nezávadných plastových sudů od potravin.

ŘEZNICTVÍ
KOMÍNEK

Komenského 10/2, Velké Meziříčí

PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY
na

Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí,
Třebíčská 1173, Velké Meziříčí 594 18
přijme

pracovníka údržby
Požadavky:  absolvování tříletého učebního oboru
 (výhodou vyučení v oboru elektrikář)
 řidičský průkaz sk. B
 samostatnost, spolehlivost
Nástup možný od 1. 1. 2009.
Zájemci se mohou hlásit na telefon 566 503 836 nebo žádosti 
zasílat na e-mail:nedomova@jednotavelmez.cz.

Restaurace McDonald’s Měřín rozšiřuje
tým zaměstnanců na plný úvazek 

a plný zkrácený úvazek
Nabízíme
■ Hrubý měsíční příjem 

13.500 Kč
■ Profesní rozvoj a s ním pra -

videlné navyšování mzdy
■ Práci ve výborném kolektivu
■ Pravidelné motivační akce
■ Měsíční příspěvek na uni-

formu a stravné
Informace na tel.: 566 544 482

Požadujeme
■ Chuť učit se novým věcem
■ Práci ve směnném pro-

vozu

U nás se stále něco děje
V neděli 9. 11. 2008 ZŠ Oslavice uspořádala pro své žáky posvícenský 

průvod. V hojném počtu se ho zúčastnili nejen školní děti, ale i jejich 
rodiče. Po příjemné procházce obcí na všechny čekalo občerstvení.

Letošní advent jsme zahájili 27. 11. 2008 vánoční dílnou. Nejenom ma-
minky, ale i jeden tatínek, se svými dětmi přišli do školy, aby si společně 
vyrobili adventní věnce, vánoční přání, nebo jen tak posedět a popovídat 
si u kávy nebo čaje.                                                           Pedag. prac. ZŠ

Rozsvítili světýlka a poslali přání Ježíškovi

(Pokračování ze strany 1.) Mezi 
nimi se objevilo kromě tradičních, 
jakými jsou pejsek, bagr, auto na 
ovládání nebo panenka Barbie, 
i několik netradičních –, přání mít 
sestru, zdraví pro dědečka nebo aby 
byli všichni lidé hodní.

Tím zdaleka večer nekončil. 
Pro malé návštěvníky bylo ještě 
připraveno v kině Jupiter clubu 
pásmo s klasickými českými ve-
černíčky. Pro jejich rodiče byl také 
připraven fi lm, a i když to nebyla 
klasická pohádka, začínal pohádko-

vě příchodem posla na meziříčský 
zámek. Při jeho sledování se mohli 
zahřát grogem, který byl rozdáván 
zdarma. Film Jiřího Michlíčka, 
věnovaný oslavám šestistého výročí 
udělení plných městských práv Vel-
kému Meziříčí, by měl být v prodeji 
od poloviny prosince tohoto roku. 

Jitka Kočí

Pořadatelé děkují za pomoc při 
realizaci fi rmám MusicData, Tech-
nické služby, Eurowagon a městské 
policii.

Kouzelnou formulku ABU KUKAR LUMOS SOLEMA, která kaž-
dým rokem rozsvítí vánoční světla na stromech i v ulicích, prone-
sl s Milanem Dufkem Tadeáš Bíbr.                     Foto: Jitka Kočí

Osvětová a informační kampaň 
Červená stužka

První prosinec 2008 Světový den boje proti 
AIDS

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu ve spolupráci 
s ČSAP uspořádaly již 7. ročník osvětové a informační kampaně spojené 
se sbírkou, která se konala i v našem městě.
Osvětová a informační kampaň Červená stužka měla 3 hlavní cíle:
1. U žáků, studentů i dalších zúčastněných dobrovolníků upevnit znalosti 

o HIV a AIDS, dát jim možnost tyto znalosti aktivně využít a tím 
přispět k tvorbě odpovídajících postojů.
Na tento cíl klademe velký důraz – z našeho pohledu je Červená stuž-
ka především akcí vzdělávací, záleží na nás všech, jestli budeme žít 
ve světě bez AIDS, nebo zda podlehneme klamu, že všichni vše vědí 
a další osvěta není třeba.

2. Připomenout veřejnosti existenci AIDS, poskytnout základní informa-
ce a zdůraznit nutnost zabránit dalšímu šíření této choroby u nás.

3. Získat od občanů v rámci této akce fi nanční prostředky na provoz 
a preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc vč. Domu světla 
a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Finanční pro-
středky jsou využívány na prevenci ve školách a dalších institucích, 
na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním apod.
Všichni zapojení dobrovolníci od nás dostali preventivní materiály 

a pokyny k akci. Důležité je, že nově získané znalosti o HIV/AIDS, ale 
i zkušenosti účastníků lze ve škole i jinde využít např. k besedě s dalšími 
žáky, a tím akce plní své osvětové a vzdělávací poslání.

Jak akce probíhala?: Dvojice nebo skupinky informovaných žáků, stu-
dentů a dalších dobrovolníků starších patnácti let informovaly kolemjdoucí 
občany o tom, že 1. prosinec je Světový den boje proti AIDS, a předávaly 
jim informační materiály se základními údaji, případně odpovídaly na 
dotazy. Zároveň jim nabízely vánoční pohlednici nebo odznak červené 
stužky, která je celosvětovým symbolem solidarity s infi kovanými vi-
rem HIV a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence 
uvědomují. Cena odznaku i pohlednice byla nejméně 20 Kč. Důraz jsme 
kladli nejen na sbírku, ale v nemenší míře na předání informací veřejnosti, 
i těm, kteří na sbírku přispět nechtěli. Osvětový leták byl předán i těm 
lidem, kteří z různých důvodů nepřispěli na sbírku.

Loňský rok:
Loňský ročník proběhl bez větších komplikací a výtěžek sbírky Červená 

stužka 2007 činil ke dni 5. 3. 2008 1.803.809,89 Kč, příspěvky přímo na 
konto v rámci kampaně činily 2.300 Kč. Prostředky ze sbírky jsou určeny 
na provoz a preventivní činnost obou organizací, České společnosti AIDS 
pomoc byla na účet odeslána částka 950.000 Kč.

Největší část prostředků byla získávána tradičně 1. prosince, sbírka je 
však průběžná a někteří lidé přispívají i jindy.

Kontaktní spojení:
Mgr. Dana Fridrichovská – koordinátorka projektu, 224 231 524
Mgr. Zuzana Prouzová – výkonná ředitelka SPRSV, 224 231 524, 
606917488
E-mail: cervenastuzka@centrum. cz
Adresa: SPRSV, P. O. B. 399, Senovážná 2, 111 21 Praha 1
www. planovanirodiny.cz                                                                   -kuč-

Jakub Smolík
rozdával vánoční dárky

(Dokončení ze strany 1.) V praxi 
to pak znamená předání notového 
materiálu, samostatné zkoušky 
a jedna společná přímo na místě. 
To nám potvrdila i sólistka Eliška: 
„Zkoušeli jsme to dneska jednou 
na mikrofon.“ 

O překvapení během večera tedy 
nebyla nouze, o další se postarala 
malá soutěž. Kdo uhodl název 
právě odzpívané skladby a přišel 
ho říct na pódium, byl odměněn. 
Charismatický lamač ženských 
srdcí, který v příštím roce oslaví 
padesátiny, si vybral ze dvou pří-
chozích toho mladšího. Fanynka 
tedy zklamaně odešla a Smolíkovo 

vánoční cédéčko nakonec vybojoval 
Alešek Horák z Velkého Meziříčí. 
Ten kromě svého zpěvu ale diváky 
i slušně pobavil svým upřímným 
dětským projevem. Během přestáv-
ky si příznivci, kteří beznadějně 
zaplnili velký sál Jupiter clubu, 
mohli zakoupit vydané nosiče nebo 
se jen tak se svým idolem vyfotit. 
Zklamán nebyl patrně nikdo, neboť 
zazněla spousta hitů i zcela nových 
písní. Zájem o bezmála tříhodinový 
koncert protagonista okomentoval 
s lehkou nadsázkou slovy: „Vypro-
dáno má prej jenom Smolík, Eva 
a Vašek a transvestité.“

Iva Horká

Jakub Smolík se svým věrným kolegou Františkem Kaslem. 
Foto: Iva Horká

Diváky nadchlo vystoupení Jakuba Smolíka a sboru místní základní 
umělecké školy pod vedením Zdeňky Němcové, které tímto pořádající 
Jupiter club děkuje za vzornou přípravu.                    Foto: Jitka Kočí

Jakub Smolík obdaroval malého Aleše Horáka z Velkého Meziříčí cédéč-
kem Láska se narodila o Vánocích.                                                    Foto: Iva Horká

Ski klub VM oznamuje
uvolnění termínu v restauraci
pro vánoční večírek
na den 19. 12. 2008.

Při vašem zájmu volejte 724 425 848.
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STOLNÍ TENIS ŠKOLNÍ SPORT

SKI KLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍBOWLING

HOKEJ – MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS
NA VELKOMEZIŘÍČSKU

Okresní přebor 1. třídy, 6. kolo
V. Bíteš B – V. Meziříčí B 6:12

Tabulka okresního přeboru 
1. třídy po 6. kolech

 1. Sokol Žďár n. S. B 6 6 0 0 76:32 18
 2. Fryšava A 6 4 1 1 67:41 15
 3. Velké Meziříčí B 6 4 0 2 61:47 14
 4. Ostrov n. O. A 6 3 1 2 55:53 13
 5. Velká Bíteš A 6 3 0 3 63:45 12
 6. Nížkov C 5 3 0 2 50:40 11
 7. Bystřice n. P. B 6 2 0 4 47:61 10
 8. Nové Město B 6 1 1 4 36:72 9
 9. TJ Žďár n. S. E 5 1 0 4 32:58 7 
10. Velká Bíteš B 6 0 1 5 35:73 7 
Okresní přebor 2. třídy, 6. kolo
Řečice – V. Meziříčí C 15:3 
Lhotky B – Netín 13:5
Nové Dvory – Oslavice B 12:6 

Tabulka okresního přeboru 
2. třídy po 6. kolech

 1. Lhotky B 6 5 1 0 75:33 17
 2. Vojnův Městec B 6 4 0 2 65:43 14
 3. Netín A 6 4 0 2 64:44 14
 4. Nové Veselí A 6 3 2 1 60:48 14
 5. Oslavice B 6 3 0 3 58:50 12
 6. Nové Dvory A 5 2 2 1 48:42 11
 7. Sokol Žďár n. S. C 6 2 0 4 49:59 10
 8. Sněžné A 6 1 2 3 45:63 10
 9. Řečice A 5 1 1 3 43:47  8
10. Velké Meziříčí C 6 0 0 6 15:93  6 
Okresní přebor 3. třídy, 6. kolo
Škrdlovice – Uhřínov 13:5
V. Bíteš C – Netín B odloženo
Okresní přebor 4. třídy, 6. kolo
Dolní Heřmanice – Bystřice n. 
Per. C 8:10
Borovnice – Lhotky C 10:8
Netín C – Vepřová 9:9

Okresní přebor 5. třídy, 6. kolo
Lhotky D – Doubravník C 15:3
Oslavice C – Nové Veselí B 15:3
Okresní soutěž sk. B, 6 kolo
Lhotky E – Dolní Heřmanice B 
0:18
Uhřínov B – Bory nehlášeno

-pl-
STOLNÍ TENIS LHOTKY

Krajský přebor 3. třídy
SK Sokol Lhotky A – TK Autocolor 
Oslavice A 10:2 
Sestava Lhotky: Konečný 3,5, 
Lavický 2,5, Chylík 2,5, Nevrtal 
Z. 1,5
SK Sokol Lhotky A  – Spartak 
Pelhřimov C 5:10 
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 1,5, Nevrtal Z., Chylík
Okresní přebor 2. třídy
ST Velké Meziříčí C – SK Sokol 
Lhotky B 5:13 
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Musil 
3,5, Večeřa 3,5, Vondrák 2,5
Okresní přebor 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Dolní 
Heřmanice A 9:9 
Sestava Lhotky: Dufek 3,5, Svobo-
da 3,5, Krčál 1,5, Rossler 0,5
Okresní přebor 5. třídy
Sokol Žďár n. S. D – SK Sokol 
Lhotky D 3:15 
Sestava Lhotky: Hladík 4,5, Nevrtal 
T. 4,5, Šoukal 4,5, Špaček 1,5
Okresní soutěž
TJ Bory A – SK Sokol Lhotky E 
11:7
Sestava Lhotky: Kupka V. 2,5, 
Marek 2,5, Holubář 1,5, Kupka M. 
1,5                                        -ach-

12. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města

V sobotu 27. 12. 2008 proběhne již 12. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel. čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 
1.000 Kč můžete zaslat na adresu Raus Daniel, Zdenky Vorlové 17, 
594 01 Velké Meziříčí, nebo v hotovosti v prodejně Elektro, Radnická 
5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.             -myn-

Junioři
SHK Hodonín – HHK VM 6:0 
(0:0, 4:0, 2:0)
Junioři Horáckého hokejového 
klubu v dalším utkání sdruženého 
krajského přeboru jižní Moravy 
a Vysočiny prohráli na ledě prv-
ního celku přeboru. Na celém 
zápase se výrazně podepsal výkon 
rozhodčích. Především v poslední 
třetině jsme dostali celkem 39 
trestných minut, z toho hráčská 
lavice 29 minut.
Sestava HHK: Kočí (Štourač) – 
Martinec, Kartůsek – Vondráček 
J., Vondráček P. – Pelíšek, Troščák, 
Křípal – Konečný, Říha, Janák, 
Kavina

Příští utkání: NE 7. 12. 2008 
16.30 HHK Velké Meziříčí – HC 
Břeclav                               -von-

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 6:3 
(3:2, 1:0, 2:1)
K dalšímu utkání jsme zajížděli do 
Uherského Brodu k soupeři, který 
měl v průběžné tabulce o dva body 
více a tudíž jsme ho mohli v pří-
padě vítězství bodově dostihnout. 
Vstup do zápasu jsme měli lepší, ve 
dvojnásobné přesilovce jsme se ujali 
vedení. V polovině třetiny domácí 
využili stejnou šanci a za necelé 
dvě minuty šli do vedení. Na to 
jsme ještě reagovali vyrovnávacím 
gólem, ale zbytečnou chybou jsme 

umožnili domácím 10 vteřin před 
první sirénou jít opět do vedení. 
Druhá třetina byla bojem. Nám 
se nepodařilo proměnit několik 
slibných brankových příležitostí. 
Domácí využitou přesilovkou od-
skočili na rozdíl dvou branek. Do 
třetí třetiny jsme udělali několik 
změn v sestavě, ale ten správný 
efekt to nemělo. Domácí v 9. a 15. 
minutě potvrdili dva body, nám se 
podařilo snížit v přesilovce 5 na 3 
nádhernou kombinací. V samém 
závěru rozhodnutého utkání jsme 
byli svědky několika „skvělých bi-
tek“ ve stylu zámořské NHL, které 
rozhodně nebyly tou nejlepší tečkou 
za tímto zápasem.
Branky (asistence): 6. Budín (Roz-
mahel, Kala), 15. Štěpánek (Kochá-

nek, Kala), 58. Nedoma (Štěpánek, 
Rozmahel). Sestava: Tomečka 
(Loukota) – Suk, Štěpánek – Ko-
mínek M., Budín – Nedoma, Janák, 
Němec – Kala, Kochánek, Rozma-
hel – Sáblík, Kroutil, Hándl.   -sys-

Starší žáci
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
3:2
Branky: Střecha, Krejčová, Suk. 
Asistence: Hubl

Mladší žáci
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
2:3
Branky: Jašek, Kejda. Asistence: 
Lainka, Smejkal                        -js-

4. třída
HHK VM – HC Břeclav 4:4 (0:0, 
0:3, 4:1)
Branky a nahrávky: Šilpoch (Dun-
dálek), Strnad M. (Mynář), Novák 
(Strnad M.), Slabý (Bartes). Sestava 
HHK: J. Juda – Báňa, Janoušek, Ju-
ráček, Dundálek, Drápela, Pacalová 
– Slabý, Bartes, Sedlák – Mynář, 
Strnad M., Novák – Šilpoch, Úlo-
vec, Loup – Třeštík, Müller, Brym. 
Vyloučení: 2:1. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 22:16.                   -hhk-

Přípravka
Turnaj v domácím prostřední, který 
se uskutečnil tuto neděli 30. 11. 
2008 na místním zimním stadionu, 
se našim nejmladším hokejistům 
vydařil.
Soupeřili s týmy Jihlava A, kterou 
porazili 12:2, Třebíč A, kterou 
taktéž porazili 4:1 a v poslední 
řadě s týmem Pelhřimov, kde 
vyhráli 6:0. Po výhře nad těmito 
týmy si právem vybojovali první 
místo. Zlaté medaile do sbírky si 
odnesli tito hráči (viz foto vlevo): 
ležící brankář L. Bartes, klečící 
zleva: L. Tlapáková, A. Bíbr, P. 
Slabý, S. Nováček, L. Zeisel, M. 
Juda, P. Stupka, M. Šilpoch, stojící 
zleva M. Bezák, K. Pacalová, L. 
Pacal, M. Barák, J. Úlovec a trenér 
J. Kudláček.

Text a foto: -mj-

Stolní tenis
Koncem měsíce října proběhlo pod 
záštitou Okresní rady Asociace 
školních sportovních klubů Žďár 
nad Sázavou okresní kolo žáků a 
žákyň základních škol a víceletých 
gymnázií. Letošní kategorii chlap-
ců 8.–9. tříd opanovalo družstvo 
Základní školy Oslavická Velké 
Meziříčí ve složení Jakub Havlí-
ček, Vít Prachař, Martin Vidlák, 
Jakub Vidlák. Souboje čtyřčlenné 
základní skupiny zahájili nejprve 
hladkými vítězstvími nad družstvy 
ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem 
a Gymnázium Žďár nad Sázavou 
v poměru 4:0. V posledním utkání 
základní části pak oplatili porážku 
loňskému vítězi - hráčům ZŠ Soko-
lovská Velké Meziříčí a nejtěsněj-
ším poměrem 4:3 si zajistili postup 
do tříčlenné fi nálové skupiny. Zde 
nejprve zdolali poměrně jedno-
značně chlapce ZŠ Nové Město na 
Moravě 4:1 a v rozhodujícím měření 
sil s hráči ZŠ Palachova Žďár nad 
Sázavou nejtěsnější vítězství 4:3 

rozhodlo o postupu do regionál-
ního kola. 

Pořadí: 
1. ZŠ Oslavická VM, 2. ZŠ Pala-
chova ŽR, 3. ZŠ Nové Město n. M., 
4. ZŠ Sokolovská VM, 5. ZŠ Rado-
stín n. Osl., 6. ZŠ Velká Losenice, 
7. IV. ZŠ ZR, 8. ZŠ Nížkov, 9. ZŠ 
TGM Bystřice n. P., 10.–12. ZŠ Nové 
Veselí, ZŠ Bory, Gymnázium ZR.
Ve čtvrtek 20. listopadu se pak 
vítězná okresní družstva utkala 
v regionálním kole, jehož pořá-
dáním byla pověřena Základní 
škola Hrotovice. V nejpočetnější 
a v letošním roce i jediné postu-
pové kategorii na mistrovství ČR 
měřili svoje schopnosti i chlapci 
Základní školy Oslavická Velké 
Meziříčí. V úvodním souboji tří-
členné základní skupiny podlehli 
nejprve pozdějšímu vítězi, zástupci 
okresu Jihlava - ZŠ Polná v poměru 
2:4 (Havlíček 1, Prachař 1, Vidlák 
J). Ve druhém souboji narazili na 
zástupce třebíčského okresu ZŠ 
Březník, který infarktovou koncov-

Ski klub si váží pomoci města 
i partnerů

S nastávající zimní sezonou začíná 
na Fajtově kopci přibývat návštěv-
níků, kteří sledují, co nového jsme 
připravili. Není toho letos málo.
Dokončili jsme rozjezdovou rampu, 
zpevnili parkoviště, provedli te-
rénní úpravy nezbytné pro kvalitní 
fungování lyžařské školy, zakou-
pili nové sněžné dělo, spustili nové 
internetové stránky, vybavili svah 
třemi „live“ kamerami, vyrobili 
propagační materiály Ski klubu 
a především jsme vybudovali chla-
dicí systém pro zasněžování.
Tohle vše by v žádném případě 
nebylo možné bez velké pomoci 
našich příznivců, partnerů a spon-
zorů. Vzhledem k rozsahu jejich 
pomoci, považuji za nezbytné jim 
touto cestou poděkovat a vyjádřit 
jim naši vděčnost.
Nejdříve musím zmínit našeho 
hlavního partnera, kterým je Město 
Velké Meziříčí. Jeho podpora je 
nezištná a trvalá. Musím z vlastní 
zkušenosti říci, že u vedení města 
a Rady města jsme se vždy setkali 
s vstřícným přístupem a se snahou 
pomoci, a to jak fi nančně, tak for-
mou veřejné podpory. Naše díky 
patří i sportovní komisi města. Ta 
se vždy snažila vyjít našim požadav-
kům vstříc a nenechat nás na holič-
kách. Rozjezdová rampa stojí i díky 
jejich přízni a fi nanční pomoci.
Naším druhým partnerem je Kraj-
ský úřad Jihlava. Prostřednictvím 
svých grantových programů umož-
ňuje rozvoj neziskových organizací 
jako je náš Ski klub. Z grantů jsme 
pořídili nové internetové stránky, 
propagační materiály i nové sněžné 
dělo. Při vyřizování těchto gran-
tů musíme velmi ocenit i pomoc 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko a ing. Zuzany Villertové 
z Městského úřadu Velké Meziříčí. 
Naše díky patří ale i privátním fi r-
mám. Výtahy Velké Meziříčí rampu 
nejen za příznivou cenu vyrobily, 
ale na její vlastní stavbě se na Faj-

ťáku osobně podílel i ředitel fi rmy 
ing. Karel Sobotka a konstruktér 
pan Bartušek. Bylo vidět, že s klí-
čem, kladivem a šroubovákem to 
ještě nezapomněli a jejich pomoc 
byla vítaná.
Parkoviště jsme zpevnili navážkou 
štěrku a jeho úprava by nebyla 
možná bez zkušeností a pomoci 
Stanislava Michala a celé firmy 
Gremis, kteří nám pomohli tech-
nikou i radou. Nesmím zde opo-
menout ani vstřícný přístup obou 
rodin Babákových. Jako vlastníci 
pozemků nejen pod parkovištěm, 
ale i pod částí sjezdovky jsou pro 
Ski klub spolehlivým a přejícím 
partnerem, bez kterého by naše 
aktivity nebyly možné. Naše díky 
tak patří i jim. Dalším významným 
partnerem je pro nás od letošního 
roku První brněnská strojírna 
Velká Bíteš. Její ředitel ing. Milan 
Macholán je příznivcem sportu 
a umožnil nám za výhodných 
podmínek odkoupit chladicí věž, 
která zásadně zlepší naše možnosti 
zasněžování svahu. Je těžké vyjme-
novat všechny, kteří nám pomohli, 
ale nikdy nás neodmítne například 
firma Agados, pomoc můžeme 
čekat vždy od Poexu, Alpy a Prolo-
gu. Svoje stroje a pracovníky nám 
ochotně poskytuje Rekostav, Atika 
i Building centrum.
Nezapomínají na nás ani Auto Dob-
rovolný, Eurowagon, Stavebniny 
Smejkal a další…
Bez jejich vstřícnosti a pomoci by-
chom nemohli myslet na žádné další 
aktivity a rozvoj skiareálu. Samo-
zřejmě náš dík patří našemu medi-
álnímu partnerovi, týdeníku Velko-
meziříčsko. Věříme, že nám všichni 
svoji přízeň zachovají i nadále.
Závěrem bych vás chtěl pozvat, 
abyste nás na Fajtově kopci navští-
vili, ať již s lyžemi nebo jen na kávu. 
Sami se tak přesvědčíte o tom, co 
se zde změnilo k lepšímu a oceníte 
tím i ty, kteří chápou vlastní úspěch 
i jako povinnost pomáhat. 

Za Ski klub ing. Jiří Novotný

Bowlingová liga 2008
– jednotlivci – Muži

Jméno nához počet kol průměr pořadí
Kružík 9984 58 172,1 1.
Korydek 9538 58 164,5 2.
Bednář 8625 54 159,7 3.
Věžník 9225 58 159,1 4.
Kozina st. 5862 37 158,4 5.
Tvarůžek 9179 58 158,3 6.
Baloun 9172 58 158,1 7.
Němec 6296 40 157,4 8.
Smejkal Libor 8985 58 154,9 9.
Holík 8030 52 154,4 10.
Šlapal 6466 42 154 11.
Hnízdil 6346 42 151,1 12.
Daniel 5404 36 150,1 13.
Kočiš 5250 35 150 14.
Kliner 7017 47 149,3 15.
Heneš ml. 5647 38 148,6 16.
Homola 8528 58 147 17.
Mynář 7308 50 146,2 18.
Šlitr 1127 8 140,9 19.
Grec 420 3 140 20.
Kučera 4392 32 137,3 21.
Holík ml. 547 4 136,8 22.

Smejkal Jan  7917 58 136,5 23.
Heneš st. 4185 31 135 24.
Křehlík 1470 11 133,6 25.
Kozina ml. 531 4 132,8 26.
Bradáč st. 6636 51 130,1 27.
Pavelec 387 3 129 28.
Burian 2528 20 126,4 29.
Novotný 992 8 124 30.
Kosour 5308 43 123,4 31.
Babáček 476 4 119 32.
Šoukal 4599 39 117,9 33.
Tunkr 2796 24 116,5 34.
Prudík 1380 12 115 35.
Seifrt 440 4 110 36.
Paták 1218 12 101,5 37.
  184211 1250 147,4 

Bowlingová liga 2008
– jednotlivci – Ženy

Jméno nához počet kol průměr pořadí
Mejzlíková 7243 53 136,7 1.
Kozinová 5067 38 133,3 2.
Kunčarová P.  6165 48 128,4 3.
Henešová 1932 16 120,8 4.
Kunčarová M. 472 4 118 5.
Danielová 3117 32 97,4 6.
  23996 191 125,6

kou rozhodli poměrem 4:3 ve svůj 
prospěch (Havlíček 1,5, Prachař 
1,5). V duelu o bronz pak po boji 
nestačili pořadatelskému týmu 
v poměru 3:4 (Havlíček 1,5, Prachař 
1,5, Vidlák M.).

Celkové pořadí:
1. ZŠ Polná, 2. ZŠ Počátky, 3. ZŠ 
Hrotovice, 4. ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí, 5. ZŠ Vilémov (Havl. 
Brod), 6. ZŠ Březník.

-záv-

Na snímku zleva Jakub Havlíček, Jakub Vidlák, Vít Prachař, Martin 
Vidlák.                                                                                     Foto: -záv-

Na sjezdovce se pořád něco děje. Nyní se fi nišuje před nadcházející sezo-
nou.                                                                                      Foto: Ski klub
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB VM
PROSINEC 2008

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

Úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

George Schneider, dvaačtyřicetiletý spisovatel se nemůže vyrovnat se 
smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je: 
„Žádné Barbary už na světě nejsou“. Z tohoto bolestivého dna se mu 
svým laskavým a osobitým humorem poněkud svérázným způsobem 
snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hu-
dečková
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
a taneční škola STARLET Brno manželů Buryanových pořádá:

v pátek 5. 12. 2008 od 17 hodin

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje:
V období listopad až prosinec se neuskuteční divadelní 
představení pro skupinu O Horáckého divadla Jihlava. Další 
termíny představení HDJ budou včas zveřejněny.     -prog-

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin. 
Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 

Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. 
Vstup pouze ve společenském oděvu.

Rezervace míst na programovém oddělení JC, kancelář č. 18,
tel. 566 524 572.

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace od 19. listopadu 2008.
Prodej permanentek od 1. prosince 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Jupiter club s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá v neděli 21. prosince 2008 od 17.30 hodin
na velkém sále Jupiter clubu 

Neděle 7. prosince, 15 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo pohádek pro nejmenší: 
Hvězda betlémská – Dorotka a pštros – Vánoce u zvířátek – Krtek a zelená 
hvězda – Mikeš vypráví pohádku – Krtek malířem – Krtek o vánocích 
– Modrý kocourek.
64 minut, vstupné 15 Kč
Neděle 14. prosince, 15 hodin 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek pro nejmenší: Jak ulovit tygra – Krakonoš a sklínkař 
Matěj – Krtek a telefon – Jak si pejsek roztrhal kalhoty – Sněžný muž – 
Jak pejsek a kočička myli podlahu. 
61 minut, vstupné 15 Kč

Sobota 13. 12, malá scéna Jupiter club VM, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč. Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572. 

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

březen 2009
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

duben 2009
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým koncem. Lidský příběh plný pěkného, 
laskavého humoru a jiskrného dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Kino Jupiter club Velké Meziříčí

Účinkují:
pěvecký sbor Sluníčko,
Slunko, Harmonie, vokální skupina
sextet 6tet, žáci, učitelé a absolventi
Základní umělecké školy Velké Meziříčí,
A.I.D.S. – autorské invenční divadlo
studentů pod vedením J. Kácalové, 
šermířská skupina TAS.

Vstupné: 80 Kč

Rezervace míst
na programovém oddělení
Jupiter clubu, tel. 566 524 572, 566 523 243.

Plán přednášek VGS na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala
30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

Středa 3. v 18 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY
První český celovečerní 3D animovaný fi lm.
Rodinná komedie. Režie: Jan Tománek. Hrají: M. Hádek, J. Lábus, M. 
Bočanová, M. Dlouhý, P. Pelzer. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 70, 72 Kč 80 minut
Pátek 5., sobota 6. v 19.30 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Komedie ČR. Režie M. Kotík. Hrají J. Zadražil, V. Vydra, L. Hampl, P. 
Šimčík, J. Langmajer. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Neděle 7. v 15 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ IV.
Vstupné: 15 Kč 64 minut
Úterý 9. v 19.30 hodin
POLOČAS ROZPADU
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 100 minut
Středa 10. v 19.30 hodin
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let. 
Hrají P. Cruz, B. Kingsley, D. Hopper
Vstupné: 65, 67 Kč 112 minut
Pátek 12., sobota 13. v 19.30 hodin
DĚTI NOCI 
Drama ČR. Režie Michaela Pavlátová. Hrají: M. Issová, J. Mádl, J. Do-
lanský, D. Novotný, K. Nováková. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 80 minut
Neděle 14. v 15 hodin
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Jak ulovit tygra – Krakonoš a sklínkař Matěj – Krtek a telefon – Jak 
si pejsek roztrhal kalhoty – Sněžný muž – Jak pejsek a kočička myli 
podlahu. 
Vstupné: 15 Kč 61 minut 

Vánoce se kvapem blíží
je název premiérové písničky, kterou country kapela 
Stetson s desítkou dalších oblíbených zahraje těm, 
co přijdou v sobotu 6. 12. 2008 do Jupiter clubu. 
Protože ten den má svátek sv. Mikuláš, obdrží všichni 
návštěvníci, kteří přijdou včas (do 19.30 hodin), malý 
dárek od Mikuláše, jehož bude doprovázet ne zrovna moc hodný čert. 
Ti, co celý rok zlobili, ať se mají na pozoru, aby neskončili v pytli. 
V koncertní části předvánočního posezení se kromě stálých 
členů kapely představí začínající umělkyně Ilonka Havlátová, 
která obohatí instrumentální skladby hrou na fl étnu. Dříve, než 
kapela začne hrát k tanci, čeká návštěvníky příjemné zpestře-
ní večera taneční skupinou DDM, o které se šušká, že s ní šijí 
všichni čerti. Věříme, že rozhodnete-li se přijít 6. 12. do Jupiter 
clubu, prožijete příjemný večer plný mikulášské a předvánoční 
atmosféry. Zajistěte si včas místenky, neboť na stání se vstupen-
ky prodávat nebudou. Těšíme se na vás.                              -pa-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a kapela Stetson 
si vás dovolují pozvat na

s plnou nůší dárků pro naše milé návštěvníky a s překvapením reje 
čertů v podání DDM VERVA z Velkého 
Meziříčí.
S úvodními takty zazní vánoční písničky 
a během večera budeme hrát k poslechu 
i k tanci.

Těšíme se na vás. Občerstvení 
zajištěno. 
SOBOTA 6. PROSINCE 2008,
VELKÝ SÁL JC,
OD 19.30 DO 2 HODIN
Vstupné v předprodeji 100 Kč,
na místě 120 Kč.

Rezervace vstupenek na programovém oddělení JC, tel. 566 524 572.

Prodej nástěnných kalendářů z cest po Nepálu – Everest trek 2009 
– od Zdeňka Boučka byl zahájen v programovém oddělení Jupi-
ter clubu 
a v knih-
kupectví 
Charvátová 
na náměstí 
ve Velkém 
Meziříčí. 
Celý výtě-
žek z pro-
deje bude 
věnován 
Dětskému 
středisku 
Březejc.

děti ze školní družiny ZŠ Tasov
děti ze školní družiny ZŠ Oslavice

Pondělí 29. prosince 2008, velký sál JC, 17–21 hodin

Disco s DJ Bondem
ukázky a výuka BREAK DANCE v podání taneční skupiny 

HALF BROTHERS CREW Jihlava
Vstupné: 50 Kč

určeno pro žáky ve věku 12–15 let

Správná odpověď na soutěžní otázku zněla: i rský zpěvák 
Iarla O’Lionaird a japonský hráč na bubny taiko a fl étnu šakuhači, Joji 
Hirota na festivalu Womad Praha 2000. Výherci získávají vstupenku na 
vánoční koncert Čechomoru v sobotu 13. prosince 2008 v Jupiter clubu VM.

Výherci jsou: Jan Sysel, Anna Ficová a Zlata Chlubnová.       -red-

Výherci v soutěži s Čechomorem

NONSENSE ve fi nále soutěže
VÝTAH na TV Óčko

Kapela NONSENSE, která reprezentuje hudební podhoubí města 
Velké Meziříčí, se dostala do fi nále soutěže Výtah na TV Óčko, kde 
se bude snažit prosadit videoklip Řeka. Hlasování začalo včera 2. 12. 
2008 v 19.00 na internetových stránkách výše uvedené TV stanice 
a končí v sobotu 6. 12. 2008. Zdraví vás kapela NONSENSE a přeje 
pohodové svátky a pěkný nový rok. Děkujeme za vaši podporu!!! 
Více na www.nonsense.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

 6. 12. Lipník
12. 12.  Třebíč – Béčko
19. 12.  Nové Syrovice

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
vás zve na výstavu

Městská knihovna Velké Meziříčí
Oznamujeme, že z důvodu čerpání dovolené
ukončíme letošní provoz 19. prosince 2008.
Znovu vás rádi přivítáme v novém roce
5. ledna 2009.
Děkujeme za pochopení.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků.

Výstava se koná v prostorách školy
do 12. 12. 2008

denně od 8 do 14.30 hodin.

Zveme též na

v pondělí 5. 12. a v úterý 16. 12. 2008
od 8 do 14.30 hodin ve stejných prostorách.

Srdečně zve výbor HS.

Adventní koncerty Školy umění Měřín
Kamenice u Jihlavy   6. 12. v 17 hodin
Radostín nad Oslavou  7. 12. ve 14 hodin
Měřín  7. 12. v 17 hodin
Kozlov u Jihlavy 13. 12. v 16 hodin
Účinkují: žáci, lektoři a hosté Školy umění Měřín.
Koncerty zazní v kostele. Srdečně vás zveme.

SK Sokol Lhotky pořádá v sobotu 6. prosince

Začátek je v 20 hodin v KD Lhotky.
Srdečně zvou pořadatelé!

Vánoční koncert
na nádvoří zámku

Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 14. prosince 2008 v 17 hodin
III. charitativní koncert

na záchranu varhan v Netíně.
Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku.

Účinkují:
Soubor Musica la Cornetta, Měřín

Pěvecké duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková, Velké Meziříčí
Dvě báby, Velké Meziříčí

Dětský pěvecký sbor, Netín
Rusínská zpěvačka a houslistka Miroslava Lacová-Hupcej, 

Bardejov
Dudák a zpěvák Miloš Černý, Praha

Trubači a sbor, Přerov
Pořadem provází Irena Tronečková

Zvuk, světla a efekty: Music Data Velké Meziříčí
Pro posluchače je již tradičně připraveno teplé občerstvení,
které bude podáváno během přestávky a připravují ho žáci SŠŘS 

Velké Meziříčí.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu varhan 

v netínském kostele.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Vzpomínky na Tebe krásné máme, 
které si po celý život uchováme. 
Zítra to budou dva roky, kdy nás 
navždy opustila paní
Marie Čimerová.

S láskou vzpomíná 
manžel a děti s rodinami.

Sbor dobrovolných hasičů
Velká Bíteš zve na 

která proběhne 27. prosince 2008 
v 7.30 hodin v požární zbrojnici.
Nabídka:
► zabijačková polévka,
► čerstvé jitrnice a jelítka,
► teplý ovar,
► tlačenka a jiné zabijačkové 

speciality,
► možnost zakoupení sádla 

a masa.
Srdečně zve výbor SDH Velká Bíteš

v sobotu 20. prosince 2008 v 17 a 20 hodin v Sokolovně.

Pozvánka pro rodiče s dětmi na sobotu 6. prosince do tělocvičny Charity 
nad Českou poštou, kde se budeme andělsky radovat. Andílci budou naše 

dětičky, takže si je krásně oblečte do šatiček, nočních 
košilek a přijďte rozzářit dětské dušičky…
Tety ze sdružení Delfín – Velké Meziříčí si pro vás 
připravují soutěže, hrátky, odreagování v prostorách 
Charity. Vše bude za doprovodu písniček, říkanek 
a pohodového odpoledne. 
Dne 6. 12. v sobotu od 16 hodin se budeme andělsky 
radovat…                                                           -kol-

Pozvánka na setkání pracovníků
Pomocných provozů KABLO,

které se koná 5. 12. 2008 od 14 hodin
v restauraci u Wachtlů.

Všichni jsou srdečně zváni.

PRODEJNÍ VÝSTAVA 
VÝTVARNÝCH PRACÍ

žáků Základní školy speciální
a Praktické školy Březejc 
1.–21. prosince 2008

»malované hedvábí, tkané a textilní výrobky«
»keramika, aranžmá z přírodních materiálů«
v kavárně v Passage IMCA
Náměstí 12/14 (vedle knihkupectví)
Výtěžek z prodeje bude využit
na nákup materiálu pro pracovní
činnosti a výtvarnou tvorbu dětí.
Finančně podpořeno
krajem Vysočina v rámci projektu
„AKTIVNĚ PRO ZDRAVÍ“
Otevřeno:
Po–Čt  8.30–20.30 hodin
Pá–So  8.30–12, 15– 23 hodin
Ne 14–21 hodin

se svými hosty. 
Chrám sv. Mikuláše Velké Meziříčí
25. 12. 2008
POZOR ZMĚNA!!!
Začínáme již v 16 hodin.

Srdečně vás zveme na 
VÁNOČNÍ KONCERT 
skupiny

V prostorách konírny třebíčské-
ho zámku probíhá v těchto dnech 
zajímavá etnografi cká výstava s ná-
zvem Lidové kroje v obyčejovém 
roku současného Podhorácka i Ho-
rácka. Muzeum Vysočiny Třebíč ji 
vytvořilo ve spolupráci s Městským 
muzeem ve Velké Bíteši. Vystavené 
exponáty, jak již sám název napoví-
dá, jsou vesměs lidové kroje, které 
se nosí při lidových slavnostech 
a zvycích v době současné. Figu-
ríny v krojích z jednotlivých míst 
sestavené v samostatných skupinách 
představují některé lidové slavnosti 
kalendářního roku. Výrazně je 
zastoupena východní část oblasti 
Podhorácka, která je prezentována 
několika typy hodových slavností - 
jako jsou hody s beranem a ortelem 
v Doubravníku, hody s rychtářem 
a právem ve Velké Bíteši a bab-
ské hody v Březníku. Samozřej-
mě nechybí svatodušní obchůzka 
Královniček v Jestřabí, obyčej 
obnovený v přirozeném 
vesnickém prostředí a na 
letošní rok připadající 
slavnost „vožení krála“ 
v Ketkovicích podle oby-
čeje z nedalekých Lhánic 
na Náměšťsku. Zbožnost 
lidu na Horácku předsta-
vuje postava v kroji na 
pouti ve Slavkovicích. 
Z jižního Horácka jsou 
vystaveny kroje, které je 
možno spatřit v Telči na 
Červené pondělí při tamní 
velikonoční obchůzce. 

Atmosféru blížících se Vánoc na-
vozuje výjev u vánočního stromu 
s postavami v krojích místního 
folklorního souboru Třebíčan.

Převedeno do čísel, výstava 
sestává z necelé dvacítky fi gurín 
a z množství atributů v deseti za-
sklených prostorách. Trojrozměrnou 
část doplňuje řada panelů s fotore-
portážemi zachycujícími průběh 
zmíněných slavností a dalších oby-
čejů. Snímky z větší části pořídili 
etnografové Muzea Vysočiny Třebíč 
při letošním a loňském terénním 
výzkumu obyčejových tradic na 
Velkobítešsku, Náměšťsku, Vel-
komeziříčsku a Třebíčsku. Autoři 
výstavy touto cestou děkují všem, 
kteří svoje kroje zapůjčili. 

Výstava byla otevřena 20. listopa-
du 2008 a potrvá do 4. ledna 2009. 
Přístupná je od úterý do neděle 9–12 
hodin a 12.30–17 hodin o vánočních 
svátcích, viz www.zamek-trebic.cz.   

Text a foto: Silva Smutná 

Výstava o lidových krojích

Šátek královny z Ketkovic.

Základní organizace včelařů 
ve Velké Bíteši

vás zve

od 4. 12. do 9. 12. 2008
od 9 do 17 hodin

v Klubu kultury ve Velké Bíteši,
Masarykovo nám. č. 5.

Nabídka bude tradiční – vče-
lařské potřeby, včelí produk-
ty, medové pečivo, svíčky 
z vosku, medovina, medové 

pivo atd. 
ZO ČSV

Zveme vás na výstavu, která bude probíhat na školní půdě ZŠ Lavičky 
do 19. 12. 2008, vždy pondělí až pátek od 8 do 16 hodin,

neděle 37. 12. a 14. 12. od 14 do 16 hodin.
Vystaveny budou výrobky a dekorace spojené s touto tematikou, 

podle školního projektu bude výstava i uspořádána tak,
aby vás seznámila se zvyky a obyčeji

a přiblížila tradici doby adventní a vánoční.
Přijďte se za námi podívat, můžete si i zakoupit vánoční dekoraci!

Těší se na vás zaměstnanci a žáci Základní školy Lavičky.

Autobus na pohřeb
Mons. Bohuslava Brabce,

faráře z Radostína nad Oslavou, pojede 4. prosince 2008
ve 13 hodin od fary ve Velkém Meziříčí.

-jd-
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STOLNÍ TENIS

HANDICAP SPORT CLUB VM

ŠACHY

BOCCIA

MOTOKROS

BASKETBAL

HOKEJ

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HHK VM – VHK Vsetín 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Bezděk 
(Bukáček) – 13. Vaněk (Gergela), 
29. Mikeš, 35. Gergela (Vaněk, 
Marek), 54. Štraub (Podešva).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Be-
tinec (Chadim) – Stráňovský, Ma-
cháček, Plch, Vlašín, Heřmanský, 
Pálka – Bezděk, Bukáček, Sobotka 
– Jonáš, Janda, Nekvasil – Dostál, 
Bašnár, Jánský – Bula. Sestava 
VHK Vsetín: Plšek – Bezouška, Ši-
mek, Knebl, Marek, Mikeš, Štraub, 
Tesařík, Černý, Blažek, Vaněk, 
Ašer, Klabačka, Gajdošík, Podešva, 
Hrňa, Rajnoha, Gergela.
Rozhodčí: Pokorný – Musil, Reich. 
Vyloučení: 9:4. Využití: 0:0, v osla-
bení 0:0. Diváků: 393.
Ostatní výsledky 22. kola: Pel-
hřimov – Přerov 4:2, Nový Jičín 
– Prostějov 3:5, Opava – Břeclav 
2:3, Žďár n. S. – Orlová 3:5, Uni-
čov – Šumperk 1:4, Technika Brno 
– Valašské Meziříčí 6:3, Hodonín 
– Šternberk 4:3 SN.
HC Zubr Přerov – HHK VM 3:2 
PP (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 35. Ditrich 
(Faltýnek), 39. Martinák (Ditrich, 
Sprušil), 65. Ditrich (Faltýnek) – 8. 
Jonáš, 44. Nekvasil (Jonáš).
Sestava HC Zubr Přerov: Krejčí 
– Pala, Faltýnek, Hruška, Kubala, 
Halouska, Vlček, Ryšánek – Kolář, 
Sprušil, Ditrich – Martinák, Hanák, 
Rusek – Šimo, Žibrita, Korčák – 
Menšík, Matějka. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec – Stráňov-
ský, Macháček, Vlašín, Plch, Pálka, 
Heřmanský – Bukáček, Kunstmül-
ler, Sobotka – Janda, Nekvasil, 
Jonáš – Dostál, Hudcovský, Bula 
– Bašnár, Jánský, Krča. Rozhodčí: 
Volf – Dučák, Poláček. Vyloučení: 
3:6, navíc Martinák (Přerov) 5 
minut + DKU – Sobotka (HHK) 5 
minut + DKU. Využití: 0:0.
Ostatní výsledky 21. kola: Šter-
nberk – Pelhřimov 0:3, Valašské 
Meziříčí – Hodonín 5:4, Šumperk 
– Technika Brno 2:1, Orlová – 
Uničov 4:2, Břeclav – Žďár n. S. 
5:1, Prostějov – Opava 3:2, Vsetín 
– Nový Jičín 4:2.                      -hhk-

V SOBOTU OD 17.30 HODIN 
PROTI BŘECLAVI. 

Tabulka skupiny Východ
po 22. kolech:

 1. HC Valašské Meziříčí 22 13 4 0 2 3 104:70 49
 2. SHK Hodonín 22 13 3 0 1 5 80:58 46
 3. HC Slezan Opava 22 12 3 0 3 4 85:60 45
 4. Salith Šumperk 22 14 0 0 2 6 83:49 44
 5. HC Slovan Orlová 22 12 4 0 0 6 84:68 44
 6. VSK Technika Brno 22 11 1 0 1 9 88:74 36
 7. HC Uničov 22  10 1 0 2 9 78:76 34
 8. HC TJ Šternberk 22 10 1 0 2 9 74:81 34
 9. HC Nový Jičín 22 8 3 0 3 8 71:70 33
10. VHK Vsetín 22 7 2 0 3 10 74:77 28
11. Spartak Pelhřimov 22 8 1 0 2 11 75:85 28
12. SKLH Žďár n. Sáz. 22 8 2 0 0 12 64:86 28
13. HC ZUBR Přerov 22 7 2 0 1 12 65:85 26
14. HK Prostějov 22 5 1 0 2 14 57:91 19
15. HHK Velké Meziříčí 22 4 1 0 4 13 65:86 18
16. HC Břeclav 22 4 1 0 2 15 57:88 16

Program na tento týden:
Středa 3. 12. 2008 HK Jestřábi Pros-
tějov – HHK Velké Meziříčí, utkání 
začíná v 18.00 (ZS Prostějov).
Sobota 6. 12. 2008 HHK Velké Me-
ziříčí – HC Břeclav, utkání začíná 
v 17.30 (ZS Velké Meziříčí).
SK Mostiště – HHK VM B 5:5 
(3:0; 1:3; 1:2)
Rozhodčí: Babák, Todorov. Branky 
SK Mostiště: 15. min. Freibauer 
(Krejčí V. st.), 16. min. Slavík 
(Pokorný), 20. min. Krejčí Vojtěch 
(Krejčí V. ml.), 22. min. Zahrad-
níček (Kousal), 57. min. Freibauer 
(Pokorný). Branky HHK V. Meziří-
čí B 34. min. Krča (Šlapal), 39. min. 
Tůma (Šmejkal, Martinec), 40. min. 
Malec (Troščák, Pelíšek), 46. min. 
Krča (Peterka), 50. min. Kudláček J. 
(Šlapal). Vyloučení: 1:3 navíc Vrána 
5 + OK za naražení zezadu, trestné 
střílení za podražení; SK Mostiště 
8+10 min. OT Pokorný; využití 1:1; 
oslabení 0:0. Sestava SK Mostiště: 
Uhlíř (Žák), Simonides, Kousal, 
Krejčí Václav st., Toman, Solař, 
Syrový, Rossl, Krejčí Vojtěch, Frei-
bauer, Krejčí Václav ml., Svoboda, 
Homola, Smejkal, Zahradníček, 
Slavík, Pokorný. Sestava V. Mezi-
říčí: Komínek, od 32. min. Štourač 
– Kudláček M., Martinec – Peterka, 
Bradáč – Navrátil R., Invald – Krča, 
Šlapal, Kudláček J. – Chatrný, 
Vrána, Malec – Šoukal, Šmejkal, 
Tůma – Pelíšek, Troščák. 
Derby! Na derby chodí diváci 
v očekávání něčeho lepšího, než co 
přináší obyčejné zápasy. Ti co včera 
přišli, tak se toho lepšího opravdu 
dočkali. Hosté od úvodní minuty 
nasadili vysoké tempo a ovládli 
hru. Mostiště spíše vyčkávaly, co 
se bude dít, a dokazovaly, že jejich 
zkušený kádr to opravdu umí. 
Potom přišla 15. minuta, ve které 
dostal Vrána trest 5 minut + do 
konce utkání a v následné přesilové 
hře Mostiště dvěma góly otevřely 
skóre. Poté přidaly gól do šatny, 
a kdo předchozích pět minut nevi-
děl, nevěřil by, že po první třetině 
je to jednoznačně 3:0. 
Když domácí z kraje druhé třetiny 
přidali čtvrtý gól, vypadalo do ze 
strany béčka na ručník. Ovšem 
hráči HHK to nevzdali a dál předvá-
děli svoji nátlakovou hru. Mostiště 
začaly hrát více na údržbu, ale to se 
jim nevyplatilo. V rozmezí 34. až 
40. min. dostaly tři branky a zase 
bylo o co hrát. 
Třetí třetina pokračovala ve stylu 
té druhé. Hosté lépe bruslili a tím 
udržovali domácí ve strachu o vý-
sledek. Ve 46. a 49. minutě doko-
nali obrat v zápase. Poté utkání 
gradovalo, protože domácí náhle 
zjistili, že jsou bez bodů. Stáhli hru 
na dvě pětky a začali „jezdit“. To 
se jim vyplatilo v 57. minutě, kdy 
srovnali skóre. Až do konce zápasu 
oba týmy chtěly strhnout vítěz-
ství na svou stranu a předváděly 
vynikající hokej. Utkání skončilo 
spravedlivou dělbou bodů a před-
váděná hra z obou stran se určitě 
musela líbit.                                        -ht-

Krajský přebor I. třídy
Velké Meziříčí – Humpolec 5:10
Body: Klíma Petr 2,5; Říkovský 
Aleš 2, Klíma Tomáš 0,5; Buk 
Martin 0
Velké Meziříčí – Chotěboř 9:9
Body: Klíma Petr 2,5; Klíma To-
máš 2,5; Říkovský Aleš 2, Šoukal 
Slavomír 2
Dne 29. 11. nastoupilo naše áčko 
proti Humpolci a Chotěboři. Cílem 
bylo alespoň jedno vítězství, to se 
ale bohužel nepodařilo. První zápas 
s Humpolcem začal vyrovnaně. Od 
stavu 3:3 hosté vyhráli po sobě 5 
dvouher a odskočili na stav 3:8. 

Potom nám ještě blýskla naděje 
s výsledkem něco udělat, když jsme 
snížili na 5:8. Ale to bylo od našich 
hráčů bohužel vše. Druhý zápas 
s Chotěboří probíhal vyrovnaně 
až do konečného výsledku 9:9. Re-
míza byla nakonec pro oba týmy 
spravedlivá. 

Okresní přebor II. třídy
Velké Meziříčí C – Lhotky B 
5:13
Body: Kampas Jan 3, Zelený Tomáš 
2, Zelený David 0, Prachař Vít 0
V neděli přívítalo naše C družstvo 
lídra soutěže Lhotky. Uhraných 5 
bodů proti silnému soupeři musíme 
brát za dobrý výkon. 

-pk-

Letošní motokrosová sezona je 
u konce a my vám přinášíme vý-
sledky jednotlivých jezdců Action 
racing teamu Velké Meziříčí.

Petr Stupka #5
Meteor Cup – kat. Elite – 4. místo
Vysočina MX Cup – kat. MX1 – 
3. místo 
O pohár města Telče – 2. místo

Patrik Stupka #1
Vysočina MX Cup – kat. 50 ccm 
– 6. místo
O’Neal Cup – kat. 50 ccm – 12. mís-
to
O pohár města Telče – 1. místo

Barbora Laňková #221
Mistrovství ČR dívek – 1. místo
Mistrovství Rakouska dívek – 
1. místo
O pohár města Telče – 1. místo

Viktor Sklenář #69
Meteor Cup – kat. Junior – 3. místo
Vysočina MX Cup – kat. MX2 – 
14. místo
O’Neal Cup – kat. 125 ccm Hobby 
– 6. místo
Jezdci mohou být s těmito krásnými 
výsledky určitě spokojeni. Nyní 
nastává čas zimní přípravy na dal-
ší sezonu, protože konkurence je 
v motokrosu rok od roku větší. 

-text a foto: tz-

Starší žákyně
SKB Tišnov – BK VM 15:73
SKB Tišnov – BK VM 28:74
O víkendu sehrála naše děvčata 
dva zápasy na hřišti SKB Tišnov. 
V obou jsme přesvědčivě zvítězili 
a upevnili si tím vedení v celé sou-
těži. Tato utkání nám mají sloužit 
k tomu, aby si dívky vyzkoušely 
herní činnosti, které tak poctivě 
nacvičují na trénincích. Bohužel 
ne vždy se to daří. Někdy z přemíry 
snahy, jindy ze snahy vyniknout za-
pomínáme, že basket je kolektivní 
hra a právě v kolektivním pojetí 
spočívá celá jeho krása. Musím 
přiznat, že v posledním utkání 

byla chvíle, kdy hráčky na výše 
uvedenou skutečnost zapomínaly. 
Nicméně i takovéto okamžiky nám 
ukazují cestu vpřed a my se z nich 
dokážeme poučit. Hrály tyto hráč-
ky: Dáda Zezulová, Bára Pytlíková, 
Jája Rapušáková, Kája Ubrová, 
Káťa Doleželová, Verča Kryštofo-
vá, Jana Kovářová, Lucka Nováko-
vá, Šárka Buková, Zuzka Fňuka-
lová, Markéta Malcová.      -rap-

Tabulka
Starší žákyně – sezona 2008/2009
Pořadí Družstvo utkání vítězná prohraná skóre body

 1. BK Velké Meziříčí 6 6 0 474:159 12
 2. TJ Žďár nad Sázavou 4 4 0 271:121 8
 3. PROTON Zlín 6 2 4 251:366 8
 4. DDM Slavkov 4 0 4 157:296 4
 5. SKB Tišnov 4 0 4 94:305 4

Liga mládeže Vysočiny 
2008/2009

V DDM Jihlava se v sobotu 22. 11. 
konal první z plánovaných devíti 
turnajů určených šachové mládeži 
kraje Vysočina do 16 let. Po 7 
kolech na 2×20 minut se meziříč-
ský žák Vít Kratochvíl umístil na 
krásné 2. příčce celkového pořadí 
hráčů všech kategorií dohromady, 

a to mezi devadesáti účastníky. 
I když je mu teprve 10 let, hrál na-
místo věkové kategorie H 10 starší 
skupinu H 12, v níž ovšem obsadil 
suverénně 1. místo. V celé soutěži 
prohrál jen jednou, a sice s celko-
vým vítězem Martinem Škodou 
z Jihlavy – Bedřichova (kat. H 16); 
to ovšem nikoli na samotnou hru, 
nýbrž jen na čas. Nakonec dosáhl 
šesti bodů ze sedmi možných, což je 
skvělá bilance.                          -vp-

Valná hromada FC Velké Meziříčí
Srdečně zveme členy sdružení, hráče a příznivce FC Velké Meziříčí 
na valnou hromadu, která se koná v sobotu 13. 12. 2008 v 16 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.             -fc-

Turnaj přípravek
Dne 7. 12. a 13. 12. 2008 se vždy od 8.30 koná ve sportovní hale 
U Světlé halový turnaj fotbalových přípravek.
Přijďte se podívat na výkony hráčů nejmladší fotbalové kategorie.
Srdečně zvou pořadatelé.

So   6. 12. 14.15 – 15.45
Ne   7. 12. 14.15 – 15.45
So 13. 12. 14.15 – 15.45
Ne 14. 12. 14.15 – 15.45
So 20. 12. 14.15 – 15.45
Ne 21. 12. 15.00 – 16.30
VSTUPNÉ: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Podzimní měsíce jsou vždy pro 
všechny vozíčkáře, kteří se věnují 
v ČR na vrcholové úrovni boccie, 
plné očekávání a napětí. V tomto 
období totiž vrcholí národní celo-
roční turnaj OZP Cup v boccie ve 
všech třech ligách. V tréninku pi-
lujeme poslední slabiny tak, aby se 
nám poslední kola vydařila a aby se 
zrovna tento rok zapsal do historie 
březejcké boccii jako úspěšný.
Na boccistických žebříčcích roku 
2008 fi gurovali z TJ DS Březejc 
4 hráči. Ve 2. lize bojovali o co 
nejlepší umístění a postup do 1. 
ligy Zuzana Švecová (kat. BC 3 – 
nejvíce postižení hráči) a Rostislav 
Štursa (kat. BC 1 – méně postižení 
vozíčkáři). Rosťa se za rok 2008 
umístil celkově 6. a Zuzka na 9. 
místě žebříčku. Takže oba zůstá-
vají i pro příští sezonu nadále v lize 

druhé. Kvalita Zuzčiny hry ovšem 
stoupla, a tak se těšíme, že příští 
rok by se jí mohl podařit vstup mezi 
prvoligové boccisty. 
V 1. lize zazněl název naší TJ 
Březejc 2× při dekorování vítězů 
díky Martinu Fajkusovi (kat. BC 
2 – nejlehčeji postižení vozíčkáři)! 
V posledním kole OZP Cupu si vy-
bojoval krásné 2. místo a celkově se 
umístil ve své kategorii na 3. místě. 
To znamená, že je v současnosti 
třetím nejlepším boccistou kat. BC 
2 v republice! Marie Folvarská (kat. 
BC 1) se naopak s první ligou pro 
příští sezonu loučí. Její výkony byly 
letos bohužel nevyrovnané, a to se 
v první lize neodpouští.
Pozn. boccia je paralympijský sport 
určený pro vozíčkáře těžších stupňů 
postižení. Je obdobou francouzské-
ho pétanque a hraje se v halách se 
speciálními koženými míči.    

-dos-

V pátek 28. 11. 2008 proběhlo v Ho-
telu Ring ve Svinčících nedaleko 
Mostu Slavnostní vyhlášení nej-
lepších sportovců, trenérů, cvičitelů 
a osobností České federace Spastic 
Handicap pro rok 2008. Mezi oceně-
nými byli převážně účastníci VIII. 
letních paralympijských her v Číně. 
Mezi sportovci do 23 let fi gurovalo 
i jméno naší mladé sportovkyně Mi-
chaely Charvátové, která byla oce-
něna mezi dvanácti sportovci bez 
rozdílu umístnění a druhu postižení. 
Toto ocenění si zasloužila převážně 
jako členka reprezentačního kádru 

curlingu a za reprezentaci oddílu 
HSC VM v rámci ČR. Na pódiu 
v Hotelu Ring přebral velké oceně-
ní také předseda a jednatel klubu 
Petr Gottlieb, který byl vyhlášen 
manažerem roku 2008. Titul získal 
hlavně za zviditelnění klubu jak 
v rámci Spastic Handicap, ale také 
v regionu Velkého Meziříčí, kde 
postižení sportovci přivážejí mnoho 
ocenění a diplomů z mistrovských 
soutěží z celé České republiky.
Mediálním partnerem našeho oddí-
lu je týdeník Velkomeziříčsko. 

-char-

V roce 2009 si sportovní veřejnost 
ve Velkém Meziříčí připomene 120. 
výročí založení prvních sportovních 
klubů ve městě – Českého klubu 
velocipedistů a Tělocvičné jednoty 
SOKOL Velké Meziříčí.
Sportovní komise města se při této 
příležitosti rozhodla zdokumento-
vat vývoj jednotlivých sportovních 
odvětví, sepsat historii výstavby 
a rozvoje sportovišť, zrekonstruovat 
funkcionářské obsazení jednotli-
vých klubů a vyzdvihnout histo-
ricky významné sportovce Velkého 
Meziříčí. 
Tímto se na vás obracíme se žádostí 
o poskytnutí jakýchkoliv informa-
cí, materiálů, fotografi í, diplomů, 
plakátů, kronik či výstřižků z do-

bového tisku, ze kterých by bylo 
možné čerpat při doplnění sportov-
ní historie v našem městě.
Nabízíme vám možnost osobního se-
tkání s Petrem Zezulou, pověřeným 
spolupracovníkem sportovní komi-
se, který s vámi vše rád projedná. 
K dispozici vám bude každé pondělí 
od 15 do 17 hodin, od 24. listopadu 
do 22. prosince 2008, a to v zasedací 
místnosti městského úřadu ve Vel-
kém Meziříčí (1. patro, dveře č. 213). 
Bližší informace vám poskytne ing. 
Zuzana Villertová, MÚ Velké Me-
ziříčí, e-mail villertova@mestovm, 
tel. 566 501 135.
Těšíme se na spolupráci.

Ing. Radovan Necid, 
předseda sportovní komise

VÝZVA SPORTOVNÍ KOMISE

Martin Fajkus                                                                          Foto: -dos-

široké sportovní veřejnosti, pamětníkům, 
sportovcům, funkcionářům, příznivcům, 

rodákům i krajanům

Učitelé tělesné výchovy Základní školy Oslavická Velké Meziříčí 
pořádají již

Tato atletická soutěž proběhne v pátek 5. prosince v době 8.30–13.00 
hodin v prostorách velké tělocvičny.


