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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.

PANASONIC TX-32LED8F, LCD82CM 15.990 12.990
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 18.990 15.990
PANASONIC TH-42PX8, PLAZMA, 107 cm 19.990 17.490
GARMIN 200 navigace GPS EU 3.490 2.990
MIO 360U navigace GPS, celá Evropa 6.990 6.190
LG 32LG3000 LCD 32", DVB-T  12.990 11.990
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů,

ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima atd.
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Tip na vánoční dárek
Film z oslav města je v prodeji
DVD Jiřího Michlíčka věnované oslavám 600. výročí udělení 
plných městských práv Velkému Meziříčí je v prodeji v in-
formačním centru velkomeziříčské radnice. Jeho cena je 
150 Kč a délka 35 minut. Někteří ho mohli již zhlédnout, a 
to během promítání na velkomeziříčském náměstí první adventní ne-
děli, kdy se rozsvěcovala světýlka v centru našeho města.     -pas, ivh-

Ordinační hodiny LSPP se mění
Od 1. ledna 2009 bude provozována Lékařská služba první pomoci 
(LSPP) ve Velkém Meziříčí jen o sobotách, nedělích a svátcích ve stáva-
jících prostorách (budova Záchranné služby, Nad Gymnáziem 17, vchod 
z Čechovy ulice), a to v rozšířené ordinační době od 9 do 17 hodin. Ve 
všední dny a v ostatní hodiny je tato služba zajišťována nemocnicemi 
kraje v jejich budovách. Lékařská služba první pomoci v pracovních 
dnech: 17.00–22.00, víkendy a svátky: 9.00-22.00 dospělí, 8.00-21.00 
děti a dorost, mimo pracovní dobu pohotovosti jsou pacientům k dis-
pozici nemocniční ambulance krajských nemocnic. (Blíže viz str. 6.)
Telefon na Lékařskou službu první pomoci ve Velkém Meziříčí: 
566 523 971 (jen v jejich ordinačních hodinách). Pohotovost zůstává 
nadále nevýjezdová.
V případě ohrožení života volejte Zdravotnickou záchrannou službu 
kraje Vysočina – tel. 155 –, která je nepřetržitá!!!

Za POHOTOVOST s. r. o.
dr. Jiří Kaše, dr. Helena Sedmidubská, jednatelé

Nenechte si ujít
Středa 10. 12.
Vánoční výstava
v Jupiter clubu od 10 do 18 hodin 
– viz článek vpravo.
Vánoční řemeslné 
trhy
na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Čtvrtek 11. 12.
Den
otevřených dveří
na zdejší hotelové škole od 8 do 
16 hodin, kdy si můžete prohléd-
nout nejen školu a domov mláde-
že, ale také například ochutnat 
vánoční cukroví.

Pátek 12. 12. 
ZRUŠEN je původně avizovaný 
Den otevřených dveří ve Výchov-
ném ústavu Velké Meziříčí, který 
se měl konat v pátek 12. 12. Dů-
vodem je ohlášená karanténa ve 
zmíněném zařízení.

Sobota 13. 12.
Vánoční koncert 
skupiny Čechomor
v Jupiter clubu od 20 hodin. Blí-
že viz strana 8.

Neděle 14. 12.
Vánoční koncert
na nádvoří velkomeziříčské-
ho zámku na záchranu netín-
ských varhan od 17 hodin. Blíže 
viz strana 9.

Úterý 16. 12.
Divadlo v Jupiter clubu
2. KAPITOLA
od 19.30 hodin. Blíže viz str. 8.

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12

nabízí pro školní rok 2009/2010 tříleté obory vzdělání:
Automechanik, Opravář zemědělských strojů, 
Kuchař – číšník pro pohostinství, Provoz služeb, 
Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zemědělec 
– hospodyňka, Pekař – pekařka, Řezník – uzenář, 
Mlékař, Zedník, Mechanik elektrotechnických 

zařízení, Krejčí 
a dále možnost nástavbového studia – denní 

i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, 42
e-mail: skola@ssrsvm.cz

www.ssrsvm.cz

• plastová okna REHAU
• el. vrata a brány
• obklady, dlažby – prodej
• koupelny na klíč

Brněnská 201/11, Třebíč
Tel.: 568 820 425, 774 117 570, 777 117 570

www.az-kratochvil.cz

Nevíte co blízkým na Vánoce???
Tipy na vánoční dárky na:

Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí
www. .cz

Velké Meziříčí sbírá komunální 
odpad nejefektivněji ze všech měst 
v kraji Vysočina. Důkazem toho je 
vítězství města ve vedlejší kategorii 
soutěže My třídíme nejlépe 2008, 
kterou vyhlašuje kraj spolu s au-
torizovanou obalovou společností 
Eko-kom na podporu rozvoje třídě-
ného sběru odpadů. Soutěž realizuje 
Agentura Dobrý den. V praxi to 
znamená, že naše město má lepší 
poměr mezi množstvím vytřídě-
ného využitelného odpadu a nevy-
tříděného než dalších sedm měst 
kraje s počtem obyvatel nad deset 
tisíc. Na druhém místě za Velkým 
Meziříčím se umístilo nové Město 
na Moravě a třetí Humpolec. Až na 
dalších místech pak skončila velká 

Velkomeziříčští dobře třídí odpad
města kraje jako Jihlava či Třebíč. 
„Vítězství v této kategorii je podle 
mě víc vypovídající, než hodnocení 
nějakého množství,“ komentoval 
umístění Velkého Meziříčí starosta 
František Bradáč. První místo ve 
vedlejší kategorii s sebou nese od-
měnu devět tisíc korun na odpadové 
hospodářství obce.

Celkově se Velké Meziříčí umís-
tilo na čtvrtém místě v hlavní kate-
gorii soutěže, kde se za určité období 
hodnotí vedle efektivity sběru navíc 
výtěžnost sběru separovaného odpa-
du na jednoho občana či zavedení 
sběru bílého a barevného skla, nápo-
jových kartonů a papíru v obci. Ví-
tězství po vyhodnocení čtyř čtvrtletí 
patří N. Městu na Mor. (Pokr. str. 2.)

Pozvánka na

jednání Zastupitelstva
města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 16. prosince 2008 ve 14.30 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu
  Kontrola plnění usnesení
  Majetkové převody
  Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2009
  Rozpočtová opatření
  Zplnomocnění ZM pro starostu při čerpání rozpočtu v závěru 
  r. 2009 
  Dodatek č. 20 zřizovací listiny Městské správy bytů VM
  Přijaté dotace
  Čerpání rezerv v rozpočtu města – II. pololetí 2008 
  Obecně závazné vyhlášky města VM č. 1/2008 a 3/2008
  Názvy ulic
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 
  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
  Návrh na volbu nového člena Rady města VM 
  Plán práce kontrolního výboru a fi nančního výboru na rok 2009 
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr

Ing. František Bradáč, starosta města

Přibudou další veřejné toalety
Příští rok by se obyvatelé našeho města mohli dočkat nových veřejných 

toalet. Ty hodlá město pořídit v ulici Rozkoš. Akce je zařazena do rozpočtu 
města na příští rok. Zatím bylo vyčleněno 25 tisíc korun na zpracování 
projektové dokumentace, celková investice by se měla pohybovat kolem 
dvou a půl milionu korun.

„V současné době mohou lidé využívat veřejné WC v budově Obecníku 
na náměstí, ale máme ohlasy, že to zejména v letní sezoně není úplně op-
timální,“ vysvětlil starosta města František Bradáč, „tak chceme udělat 
nové v prostoru na Rozkoši, v místech, kde je parčík.“

Měla by to být varianta v nerezovém provedení, bezbariérová, stabilní, 
odolná vůči vandalům. V provozu by toalety byly celých čtyřiadvacet 
hodin a byly by patrně na mince, což zatím podle slov starosty ještě není 
dořešeno.                                                                                            -ivh-

Vůně perníčků a jehličí doprovázená tóny koled, 
spousta rozličných výrobků dovedných rukou a hlavně 
sváteční atmosféra neodmyslitelně patří ke Kouzlu Vá-
noc. Rok se s rokem sešel a Český svaz žen ve spoluprá-
ci s Jupiter clubem připravily tradiční vánoční výstavu. 
Již od pondělí přicházejí návštěvníci do velkého sálu 
JC, aby obdivovali um všech vystavovatelů. Letos jich 
svými výrobky přispěly více než čtyři desítky. Mezi 
nimi jsou tradičně děti a mládež z místních i okolních 
škol, členky zdejšího svazu žen, senioři a mnoho 
dalších. „S přípravou výstavy začínáme minimálně 
měsíc dopředu, i dřív. Musím zkontaktovat všechny 
účastníky. Naše výstava je už ale tak vyhlášená, že 

Výstava Kouzlo Vánoc potěší i poradí

mi mnozí zájemci o vystavování volají sami,“ popsala 
hlavní organizátorka Libuše Kučerová, předsedkyně 
velkomeziříčské organizace Českého svazu žen, 
a představila letošní novinky. Poprvé se tu prezentují 
školy z Tasova a Oslavice, či třeba Pavlína Pospíšilová 
z Martinic se svými vkusně a nápaditě zabalenými 
dárky. Na své si přijde každý, kdo hledá inspiraci na 
zdobení perníčků, vánoční výzdobu bytu, originální 
drátěné či keramické výrobky, svícny, betlémy. Lze se 
přiučit také při praktických ukázkách pletení košíků či 
slaměných ozdob, ozdobného vyřezávání ovoce i zele-
niny nebo odlévání zvonečků z včelího vosku.

(Další fotografi e na straně 7.)    Martina Strnadová

Zkusit si odlít zvoneček ze včelího vosku, tak jako děti na snímku, mohou zájemci ještě dnes odpoledne. Pomohou 
jim pracovnice SEV Ostrůvek.                                                                                     Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města 

ze 3. prosince 2008
 1. Rada města souhlasila s napojením výjezdu z plánované stavby 

garáže na ul. Pod Sýpkami, parc. č. 896 u rodinného domu. Výjezd 
bude upraven dle požadavků odboru výstavby.

 2. Rada města doporučila Zastupitelstvu města doplnit usnesení čís. 
12/2008 z 18. 3. 2008 pod bodem 1k) tak, že žadatelka dokoupí od 
města rozdíl v pozemcích, tj. 8 m2 za cenu 100 Kč/m2 – dle GP čís. 
224-530/2008 z 24. 11. 2008.
Rada města dále doporučila Zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 
8/2003 ze 30. 9. 2003 pod bodem 3e) vzhledem k marnému uplynutí 
lhůty, určené k výstavbě patrových garáží a komunikací.

 3. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 3919/11 
a 3919/4 o výměře 45 m2 v k. ú. Velké Meziříčí, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce od 1. 1. 2009. Rada města dále souhla-
sila s pronájmem části pozemku parc. č. 2437/1, k. ú. VM, za účelem 
provozování stánku s rychlým občerstvením na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 78 tis. Kč – § 2212 křižovatka Jihlavská – Hliniště
  Rozdělení: 78 tis. Kč – § 2212 zpracování dopravní studie 
     měření hluku, vč. vypracování hlukové 
     studie na akci Přeložka silnice II/602 
     Třebíčská – Komenského
2. Zdroj: 60 tis. Kč – § 2212 křižovatka Jihlavská – Hliniště
  Rozdělení: 60 tis. Kč – § 2219 vyhledávací studie cyklistické 
     stezky D1 Měřín-Velké Meziříčí-Velká 
     Bíteš
3. Zdroj: 80,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 40,5 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem – 
     projektová dokumentace pro stavební 
     řízení akcí: MŠ Sokolovská – oprava 
     rozvodů ZTI – kuchyně MŠ Sportovní 
     – oprava rozvodů ZTI – umývárny
   40 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem – pro-
     jektová dokumentace pro stavební 
     řízení akce ZŠ Sokolovská – oprava 
     rozvodů ZTI – WC + vzduchotechnika
4. Zdroj: 70 tis. Kč – pol. 1337 příjmy za komunální odpad
   10 tis. Kč – § 2349 vodní a rybářská stráž
  Rozdělení: 70 tis. Kč – § 3639 spotřeba vody –kašna
   10 tis. Kč – § 3745 údržba zeleně a památných 
     stromů
5. Zdroj: 2,4 tis. Kč – § 6409 rezerva m.č. Mostiště org. 309
  Rozdělení: 2,4 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ 
     a MŠ Mostiště za účelem pořízení 
     dárkových vánočních balíčků pro děti 
     v mateřské škole
6. Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3312 dotace pro Magna Diesis, o. s. 
     se sídlem Náměstí 16/18 Velké Meziříčí, 
     zastoupené Michalem Jančíkem
  Účel:   pořádání vánočního koncertu
7. Zdroj: 25 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 25 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ 
     Oslavická – zpracování projektové 
     dokumentace na lapač tuku pro školní 
     kuchyň
8. Zdroj: 16 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 16 tis. Kč – § 3631 nasvětlení jižní strany kostela 
     sv. Mikuláše na Náměstí
9. Zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště org. 309
  Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Mostiště 
     org. 309

 5. Rada města nepovolila provozování prodejních trhů v roce 2009 
v našem městě. Šlo o žadatele z Kostelce nad Orlicí.

 6. Rada města souhlasila s pronájmem zasedací místnosti městského 
úřadu společnosti Dražební spol. s r. o., Brno pro uskutečnění dražby 
12. 12. 2008 v době od 11 do 13 hodin za 300 Kč/hod.

 7. Rada města souhlasila se zavedením zkušebního provozu zařazením 
zastávky Oslavická-škola v 10.50 hodin na spoji č. 9, lince č. 845202 
MHD autobusové nádraží – Draka Kabely na zkušební dobu 3 
měsíce.         Ing. František Bradáč, starosta (Pokračování příště.)

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE
Spotřebitelské informační centrum

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, stoč-
né 27,20 Kč). Oproti letošnímu roku činí nárůst 5 Kč/m3, tj. 8,4 %. 
V ceně jsou podle sdělení Vodárenské akciové společnosti ZR zohled-
něn 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-

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.

Spotřebitelské informační cent-
rum ve Velkém Meziříčí funguje již 
od poloviny září. Bezplatná porad-
na je pro zájemce otevřena každou 
středu od 14 do 16 hodin a nahra-
dila původní výjezdní poradnu, 
která byla k dispozici pouze jednou 
za čtrnáct dní. Spotřebitelům poradí 
Mgr. Michala Šťávová, jež je ab-

solventkou 
právnické 
fakulty. 

Své Spo-
třebitelské informační centrum 
v našem městě zřídilo Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS) jako 
jediné pro celý kraj Vysočina.       

-mrs-

Skončila doba výlovů a rybníky 
vydaly své bohatství. Rybáři vyta-
hali sítěmi z vody stovky metráků 
kaprů, marén, plotic, štik, sumců, 
candátů a dalších druhů ryb. Ovšem 
nejsou to jen rybáři, kdo sklízí 
úrodu z rybníků. Do jejich řemesla 
jim citelně zasahují někteří zvláště 
chránění živočichové. Ti dokážou 
nadělat až nepředstavitelné škody. 
Vydatně se na nich podílí zejména 
kormorán velký. Spolu s ním se do 
odlovu čile zapojuje i vydra říční. 
Vzniká tak konfl iktní situace mezi 
zájmy ochrany přírody na jedné 
straně a vlastníky rybníků na straně 
druhé. Tu má alespoň zčásti zmírnit 
zákon č. 115/2000 Sb., o posky-
tování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými 
živočichy. Mezi ně se vedle vydry 
a kormorána řadí dále třeba i bobr 
evropský, los evropský, medvěd 
hnědý, rys ostrovid či vlk obecný. 
Podmínkou přežití mnohých těchto 
druhů v našich poměrech je právě 
vyřešení zmíněného konfl iktu.

Kormoráni zlikvidují metráky 
ryb

Největší škody na rybách způso-
buje zimující populace kormoránů. 
Lákadlem jsou pro ně především 
rybníky, kde je vysoká intenzita 
rybářské výroby s vysokou husto-
tou obsádek. Tam nachází dobrou 
potravní nabídku. Ptáci naženou 
ryby do rákosí nebo také využijí 
vypouštění rybníka před výlovem, 
protože tam nachází poměrně snad-
nou kořist. Taková situace nastala 
například před výlovem rybníka 
Velký Chlostov patřícího Velkostat-
ku Maria Podstatzka-Lichtenstein. 
Ptáci tam zlikvidovali velkou část 
marén a kompletně celou násadu 
lína. „Na Znětíneckém rybníku, na 
Chlostově a na Rudě to letos byla 

Rybářům konkurují kormoráni či vydry

katastrofa. Objevila se tam hejna 
kormoránů o padesáti až osmde-
sáti jedincích,“ popsal vedoucí 
střediska rybářství velkostatku 
Karel Báňa. Na Roudském rybní-
ku dokonce lovilo dvousethlavé 
hejno těchto výhradně rybožravých 
predátorů. Přitom jeden kormorán 
dokáže spořádat půl kila ryb denně 
a další dvě kila poškodí. Konzumu-
je všechny druhy, a to od velikosti 
plůdku až po jedince o váze jednoho 
kilogramu. 

Náhrady škod neřeší celý pro-
blém

Majitelé rybníků proto mohou 
žádat o náhradu této škody přísluš-
ný krajský úřad prostřednictvím 
odboru životního prostředí obce 
s rozšířenou působností. Ten pro-
vede místní šetření a situaci navíc 
posoudí i znalec, který vypracuje 
odborný posudek. „Denní dávka 
potravy pro výpočet škodní udá-
losti je stanovena na hodnotu 0,5 

kg ryby na jednoho kormorána 
a den,“ informoval soudní znalec 
v tomto oboru ing. Mojmír Kačírek 
a dodal, „tento údaj je však třeba 
brát s rezervou, protože ve skuteč-
nosti může být množství podstatně 
vyšší.“ Podle něj navíc kormoráni 
nezpůsobují jen ekonomické ztráty 
samotnou konzumací chovaných 
ryb. Opakovaným a déletrvajícím 
lovem ryby stresují do té míry, že 
přestanou přijímat potravu, zhorší 
se jejich kondice a jsou náchylné 
k chorobám. Stejně tak při lovu pták 
řadu ryb poraní a ty v důsledku toho 
uhynou později. 

Vydry i kormoráni na Vysočinu 
patří

A jak se na situaci dívají ochrán-
ci přírody? „Ten problém je pocho-
pitelně obecně známý. Kormoráni 
skutečně způsobují rybářům velké 
škody. Proto je potřeba využít 
všech opatření k jejich omezení, 
jako například plašení ptáků. Je-

jich odstřel je pak krajním řešením, 
ale mnohdy jiné neexistuje. Samo-
zřejmě nemůže jít o celoplošnou 
likvidaci kormorána. I odstřel 
má sloužit spíše k plašení, aby se 
ptáci nekoncentrovali na plochách. 
Povolují jej kompetentní orgány – 
krajské úřady,“ vysvětlil vedoucí 
havlíčkobrodského střediska Agen-
tury ochrany přírody a krajiny 
Václav Hlaváč a doplnil, že jak kor-
morán, tak i vydra do naší krajiny 
na Vysočinu patří. Nejsou žádnými 
zavlečenými živočichy. Ovšem 
zejména kvůli intenzivnímu pro-
následování v minulosti a u vydry 
také zhoršenou kvalitou vod v 60. – 
80. letech minulého století došlo ke 
kritickému poklesu stavu populace 
těchto druhů. Proto dnes patří do 
celoevropského seznamu zvláště 
chráněných živočichů. 

Kraj během půl roku uhradil 
škody za 1,5 milionu

Konf lik ty mezi rybářstvím 
a ochranou kormoránů či vyder 
dnes znamenají vážný problém. 
„Na lokální úrovni je jakékoliv 
řešení nedostatečné. Jde o problém 
celoevropský,“ tvrdí spolu s rybáři 
Mojmír Kačírek. Jen částečným 
řešením konfl iktu je již výše popi-
sovaný zákon 115/2000 Sb. Podle 
něj v průběhu prvního pololetí 
2008 poskytl Krajský úřad kraje 
Vysočina náhradu škody celkem 
sedmačtyřiceti žadatelům v částce 
1.401.860 korun. Jak uvedla tisko-
vá mluvčí kraje Jitka Svatošová, 
náhrada škody způsobená kormo-
ránem velkým byla poskytnuta pěti 
poškozeným subjektům v částce 
768.212 korun a náhrada škody 
způsobená vydrou říční dalším 
dvaačtyřiceti poškozeným v částce 
633.648 Kč. 

Martina Strnadová

Hejno kormoránů na rybníku Roudský.                     Foto: Ján Regenda

Tucet svazků k dějinám západní Moravy

Přijímají nové členy
Pražský spolek, který sdružuje rodáky z Velkého Meziříčí, přijímá 

nové členy. Především mladé lidi, kteří pocházejí z našeho města a nyní 
studují, pracují či žijí v Praze. Stávající členové se pravidelně scházejí 
čtyřikrát ročně v Praze, aby se udržovali ve spojení se svým rodištěm. 
Pokud máte zájem stát se novým členem, kontaktujte pana Milana Láňka, 
Sokolovská 254, 251 01 Říčany u Prahy, telefon 323 602 158.     -ivh-

Sborník Západní Morava pokračuje v nabídce vlastivědného čtení již dva-
náctým svazkem. Symbolický počet s sebou nese jistou tradici a zároveň je 
přesvědčivým dokladem toho, že skutečný historik nepracuje jenom v letech 
„osmičkových“ výročí. Nedávno vydanou syntézu „Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin“ doplňují proto už další poznatky. Setkat se s nimi lze již na stránkách 
XI. ročníku, stejně jako v čerstvě zveřejněném svazku XII. První příspěvek 
k velkomeziříčským dějinám pochází z pera A. Dvořáka, který se vydal po 
stopách zašlé slávy zdejších konvářů (ZM XI/2007, s. 29–65). Druhý doplněk 
je pak dílem D. Novotného, jenž nově dokladoval politicky i komunikačně 
strategickou polohu Velkého Meziříčí v 16. století (ZM XII/2008, s. 18–34). 

Specifi cký pohled do současnosti řady okolních obcí přinášejí přehledy 
V. Křesadla. Ty zveřejňují popisy i barevná vyobrazení nedávno udělených 
obecních vlajek a znaků. Ať už zastupitel nebo kronikář mezi nimi určitě 
rád vyhledá heraldickou symboliku obce Černé, Krásněvsi, Moravce, 
Pavlova, Rousměrova, Skleného nad Oslavou a Zadního Zhořce z let 
2002–2004 (ZM XI/2007, s. 132–153), či obcí Netína, Osového, Vlkova 
a Velké Bíteše za období 2005–2007 (ZM XII/2008, s. 200–211).

Ostatní příspěvky, které pomine oko orientované výhradně místem, 
vyzývají k dalšímu čtení především tématem. Trvale atraktivní látku 
představuje problematika hrdelního soudnictví zpracovávaná I. Štar-
hou, podobně jako vděčná historie zámeckých objektů (D. Hodeček) či 
venkovských škol (J. Padrnosová). Specializovanější historik i sběratel 
se pak jistě nechá zaujmout také medailonem hrotovického fotografa K. 
Chrásta (J. Sucharda) nebo sociálně zaměřeným pohledem na návštěvníky 
jimramovských trhů (M. Štindl).

Odpovídající pozornost zasluhuje blok příspěvků věnovaných Mo-
ravským Budějovicím a jejich meziválečné architektuře (J. Stará), his-
torickému vývoji v letech 1945–1960 (V. Fic) i tragické kapitole nuceně 
vystěhovaných „kulaků“ (F. Gregor – P. Jičínský). Ve všech třech přípa-
dech jde totiž o naléhavá aktuální témata, nastolovaná odstrašující mírou 
stranických represí nebo jednoduše tím, na co „šumný“ David Vávra spolu 
s projektem „Slavné vily kraje Vysočina“ zapomněl.

Loňský i letošní svazek uzavírají tradičně výroční zprávy o činnosti 
okresních archivů a regionálních muzeí, stejně jako stále vyhledávanější 
informace o nově vycházející vlastivědné literatuře. Po dvanácté se tak 
čtenářům dostává do ruky více než 250 stran poučného čtení, které dík 
početným snímkům, přehledným tabulkám a barevné příloze nelze ani 
po formální stránce označit jako „tuctové“!                          Redakce ZM

Most u Motorpalu je v provozu

Provoz na ulici Příkopy, která vede k bývalému areálu Motorpalu, 
by se měl opět výrazně zmírnit. Důvodem je opravený most u Mo-
torpalu, který byl v listopadu zkolaudován a dán do užívání. „Drtivá 
většina nákladních vozidel by měla znovu využívat zmíněný most, 
pouze části aut – například se zásobováním –, která se na mostě ne-
stočí, bude umožněn průjezd po Příkopech,“ upřesnil starosta města 
František Bradáč. V uvedené lokalitě bude omezena rychlost na 30 
km za hodinu. Vlastníkem mostu, který získal nově i podpěru, čímž 
by se měla zvýšit jeho nosnost, je fi rma Endis.      -ivh, foto: Jitka Kočí

(Dokončení ze strany 1.) Ve Vel-
kém Meziříčí je devadesát šest míst, 
kde jsou soustředěny kontejnery na 
tříděný odpad. Těch je celkem pět 
set padesát devět. Toto poměrně 
velké číslo s sebou nese i problém. 
„Nádob na odpad je čím dál víc, 
zabírají moc místa a není kam je 
umístit, aby zapadly do prostoru. 
Navíc bude problém i s koncovkou. 
Dosud byly odběry docela dobře za-
placeny, ale situace se dramaticky 
mění. V budoucnu za to spíš bude-
me platit my. Ale v třídění odpadu 
chceme určitě pokračovat dál,“ řekl 

Velkomeziříčští dobře třídí odpad
starosta Bradáč. Za rok 2007 naše 
město vyseparovalo více než 404 
tun odpadu, v němž je zahrnuto 149 
tun papíru, 145 tun skla a 110 tun 
plastu. Dalších 2166 tun domovního 
odpadu bylo vyvezeno na skládku. 
„Zhruba šestnáct procent odpadu 
se nám tedy daří vyseparovat,“ 
vypočítal ředitel technických slu-
žeb Jaroslav Mynář a dodal pro 
zajímavost, že 67 tun spadá do 
kategorie nebezpečný odpad a dal-
ších 55 tun tvoří například zářivky, 
výbojky, ledničky atd. pro zpětný 
odběr.       Martina Strnadová

Srazil chlapce 
na přechodu

Řidič Felicie srazil na přecho du 
pro chodce dvanáctiletého chlap-
ce. Hoch upadl na vozovku a utr-
pěl naštěstí pouze lehké zranění. 
Dopravní nehoda se stala minulý 
pátek 5. prosince u zimního stadio-
nu ve Velkém Meziříčí. Nepozorné 
dítě ovšem vstoupilo na zebru bez 
rozhlédnutí právě v době, kdy tudy 
škodovka projížděla. Řidič jedoucí 
od Mostišť do centra již nestihl za-
stavit. Chlapec se podrobil vyšetře-

ní v jihlavské nemocnici. Dechová 
zkouška u řidiče byla negativní. 

Teréňák zmizel 
od domu

V ten samý den byla velkomezi-
říčská Vrchovecká ulice dějištěm 
další smolné události. Neznámý 
pachatel tu zcizil terénní automobil 
Kia Sorento zaparkovaný před do-
mem. Vozidlo černé barvy s brněn-
skou registrační značkou zmizelo 
již v ranních hodinách. Hodnota 
auta je 360 tisíc korun.

-mrs-
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KŘEST KŘÍDLA PROBĚHL 
BEZ ŠAMPAŇSKÉHO

OKÉNKO KRAJE

Monitorovací výbor přijal zprávu 
o realizaci ROP Jihovýchod

Regionální rada Jihovýchod uspořádala 1. prosince 2008 v Brně již 
páté zasedání monitorovacího výboru a informovala na něm o realizaci 
a čerpání regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. 

Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad realizací programu při 
respektování principu partnerství. Je složený z 26 zástupců řídícího or-
gánu, představitelů Jihomoravského kraje a Vysočiny, akademické obce, 
podnikatelské sféry, neziskových organizací, partnerských ministerstev 
a Evropské komise. O realizaci programu informovala ředitelka Úřadu 
regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková: „Pro první rok ROP 
Jihovýchod je charakteristický velmi rychlý start. Žadatelé měli své pro-
jekty připravené, čekalo se jen na formální schválení Evropské komise.“ 
Jak dále uvedla, ROP Jihovýchod nemá problémy s absorpční kapacitou, 
zájem žadatelů je obrovský a komunikační kampaň vydařená. „Je nutné 
vidět historii regionu Jihovýchod v podávání projektů žádajících dotace – 
Jihovýchod byl vždy na špici v množství podaných projektů,“ připomněla 
Marta Sargánková. ROP Jihovýchod zdárně pokračuje. Regionální rada 
Jihovýchod vyhlásila během prvního roku realizace ROP Jihovýchod 21 
výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Zaregistrováno bylo 866 projektů, nejvíce v oblasti 
rozvoje měst a venkova (471). Schváleny byly dotace ve výši 6,6 miliard 
korun pro 287 projektů, z toho s 93 příjemci již byly podepsány smlouvy 
o poskytnutí dotace. Nejvíce schválených projektů je v oblasti cestovního 
ruchu (125). Vyhodnocením prochází v současné době dalších 266 předlo-
žených projektů. Výsledky budou známy v únoru příštího roku. Podobně 
jako i u jiných regionálních operačních programů, je za největší riziko 
v implementaci ROP Jihovýchod považován nedostatečný monitorovací 
systém. Pro další rok proto jednou z priorit bude spolupráce s národním 
orgánem pro koordinaci na jeho rozvoji. Především by mělo dojít k au-
tomatizaci přenosů dat mezi účetním a monitorovacím systémem a dále 
k rychlému dopracování problematiky žádostí o platbu a monitorovacích 
zpráv příjemců dotací s cílem minimalizovat množství ručně zadávaných 
údajů. Do budoucna zůstává další prioritou zkvalitňování komunikace 
s žadateli s cílem snížit počet nedostatečně připravených projektů. Regio-
nální rada Jihovýchod bude pokračovat v organizaci seminářů pro žadatele 
a příjemce. Zahájení spolupráce s regionálními rozvojovými agenturami 
Jihomoravského kraje a Vysočiny posílí administrativní kapacity úřadu 
především v oblasti kontroly monitorovacích zpráv příjemců a jejich 
žádostí o platbu. Monitorovací výbor vzal na vědomí zprávu o sběru 
projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch 
a podmínky předkládání těchto záměrů. Jak ukazuje praxe v zahraničí, 
lze tímto způsobem zmapovat dlouhodobé projekty se strategickým zá-
měrem, přinášející významný potenciál růstu regionu a možnost navázání 
dalších aktivit a investic ze soukromého sektoru. Na závěr jednání přijal 
monitorovací výbor pro příští rok plán výzev k předkládání projektů žáda-
jících o dotaci. V oblasti dopravy se ke třem kontinuálním výzvám připojí 
v prvním čtvrtletí 2009 výzva v oblasti infrastruktury pro nemotorovou 
dopravu a v závislosti na výsledcích notifi kace Evropské komise i výzva 
v oblasti dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. V prvním čtvrtletí 
2009 je plánována i výzva v cestovním ruchu. V oblasti rozvoje měst 
a venkovských sídel jsou plánovány kontinuální výzvy.

Více na stránkách www.jihovychod.cz.               Milena Marešová

Ve středu 19. listopadu 2008 
dostali bítešští příznivci vážné 
hudby krásný dar k šestistému 
výročí města. Je jím koncertní kří-
dlo Petrof I Mondial. Pro město ho 
po mnohaletém jednání a hledání 
díky porozumění zastupitelů města 
získal ředitel ZUŠ Tomáš Mašek, 
zakladatel Bítešského hudebního 
půlkruhu. Nový nástroj nekřtily 
bublinky šampaňského, ale spršky 
nádherných tónů, daleko opojněj-
ších a trvalejších. Slavnostní křest 
klavíru provedl člověk nad jiné 
povolaný – profesor pražské kon-
zervatoře Ivan Klánský. Kmotry 
nebyl nikdo slavnější než Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beetho-
ven a Fryderyk Chopin. Za mladou 
generaci hudebníků se křtu účastnila 
svým vystoupením bítešská nadějná 
klavíristka Jana Rambousková, 
která přivedla na scénu další z ve-
likánů hudby, Wolfganga Amadea 
Mozarta a Antonína Dvořáka. Na 
koncertu byl hostem i „servisman“ 
dílny Petrof Josef Gadas, který 
před prodejem ověřoval všech pět 

tisíc součástek, z nichž je nástroj 
sestaven. Během přestávky seznámil 
zájemce s jeho konstrukcí i „životo-
pisem“. Klavír byl postaven v Hradci 
Králové v roce 1975 na objednávku 
italské fi rmy jako speciální nástroj 
pro klavírní virtuózy. Hráli na něm 
světoví klavíristé jako Perticarolli, 
Pollini, Michelangelli na něm do-
konce koncertoval před papežem 
Janem Pavlem II. Podle sdělení prof. 
Klánského vlastní z více než stovky 
klubů příznivců vážné hudby v ČR 
křídlo podobných kvalit pouze ně-
kolik měst a Bíteš je v tomto ohledu 
určitě nejmenší, ač Velká.

V závěru koncertu profesor Klán-
ský v zaplněném sále bítešského 
kulturního domu hrál publiku na 
přání, aby si na novém nástroji mohli 
poslechnout a užít své oblíbené 
klavírní skladby. Vedení Bítešského 
půlkruhu má nyní dvě přání: aby 
kvalitní klavír přilákal do Velké 
Bíteše další vynikající klavíristy, 
a aby byl sál vždycky zaplněn jako 
o tomto mimořádném koncertu.

Zora Krupičková 

Na pultech se objevil druhý díl 
Povídání pro kocoura Matlafous-
ka. Marie Ripperová tentokrát 
čtenářům přibližuje historii velko-
meziříčského zámku. Ovšem stejně 
jako v prvním díle, který se věnoval 
dějinám města, ani tentokrát není 
v knížce jediný letopočet.

Na co se mohou čtenáři těšit 
tentokrát?

Ve druhém díle Matlafouska 
jsem se zaměřila na dějiny velko-
meziříčského zámku. Přestože se 
věnuji historii, není v knize jediný 
letopočet. Všechno se odehrává dáv-
no, případně pradávno, aby si nikdo 
nezatěžoval hlavu daty. Zrovna tak 
jsem většinou neuváděla konkrétní 
osoby. Vyprávění ale zachycuje na 
pětatřiceti stranách skutečné událos-
ti, přesněji řečeno, jak to mohlo být.

Ale příběhy či jednotlivé ka-
pitoly jsou založeny na pravdi-

vých faktech… 
Ano, nejsou 

to žádné pohád-
ky ani pověsti. 
Příběhy vychá-
zejí z pravdi-
vých skutečnos-
tí. Předlohou mi 
byly skutečné 
postavy velko-
meziříčské his-
torie. Měla jsem 
na mysli kon-
k rétn í osoby, 
které tu žily, ale 
v knize nejsou 
uvedena jména. 
Pokud se ovšem 
čtenář v historii 
města či zámku 
orientuje, není 
pro něj problém 
si ony posta-
vy představit. 

Z vyprávění je jistě bez problémů 
pozná.

Kterým událostem týkajících 
se zámku se knížka věnuje?

Především je možné publikaci 
rozdělit na dvě části. První oddíl se 
zabývá samotnou historií a dějina-
mi zámku. Čtenáři se dozvědí, jak 
se stavěl původní hrad, jak se poté 
přestavoval na zámek, jakým způ-
sobem se dříve topilo, jak vznikaly 
sklepy nebo jak zámek vyhořel. 
Druhá část je věnována spíše ži-
votnímu stylu tehdejších šlechticů. 
V několika kapitolkách se snažím 
nastínit, jak princové bojovali, 
co všechno se museli naučit nebo 
jakým způsobem princezny trávily 
svůj volný čas.

Historik pracuje především 
s prameny a literaturou. Co jste 
při psaní využívala vy?

Jelikož se v oblasti historie po-

hybuji dnes a den-
ně, nebylo proto 
potřeba, abych se 
nořila do knih. Vy-
cházela jsem pouze 
ze svých znalostí. 
Byla to pro mě pře-
devším odpočinko-
vá činnost.

Je možné kníž-
ku zařadit do ur-
čitého žánru?

Řekla bych, že je 
to spíše povídání se 
skutečnými histo-
rickými fakty. 

Je tedy kniha 
určena především 
dětem?

Podobně ja ko 
první díl i tento je 
psán stylem prá-
vě pro děti. Ale ze 
zkušenosti vím, že 
i předchozí díl si 
rádi přečetli rovněž 
i dospělí. 

Samotný text je doplněn ilu-
stracemi. Ty jste si vytvářela 
také sama?

Jelikož kreslení není moji silnou 
stránkou, tak mi ilustrace vytvořila 
dcera.

Kde je možné si knížku zakou-
pit? Kolik jste vydala kusů? 

Povídání pro kocoura Matlafous-
ka se prodává za čtyřicet pět korun 
ve zdejším knihkupectví a v infor-
mačním centru na radnici. Knížka 
vyšla v nákladu pěti set kusů.

Text a foto: -luk-

Ukázka z kapitoly 
Jak si žili princové
…Princové také cestovali do 

dalekých krajů. V mládí na studia, 

později zase jako vyslanci svého 
panovníka. Nebo cestovali jen tak, 
aby poznali cizí země. Domů si pak 
přivezli spoustu parohů ulovených 
antilop, vycpané kůže ze lva nebo 
tygra, nebo třeba sloní kly. To byli 
ti, co cestovali na lov do Afriky 
nebo do Indie.

Jiní třeba zkoumali rostliny 
nebo brouky. Další se zase zajímali 
o umění a z cest si přivezli japonské 
šperkovnice zdobené zlatem, čínský 
porcelán nebo sošky z ebenového 
dřeva. A protože byli vzdělaní, na-
psali pak třeba cestopis, ve kterém 
popsali svoji cestu.

Někteří se věnovali politice. 
Schůzovali na různých sněmech, 
pracovali na ministerstvech, radili 
císaři nebo za něj vyřizovali všeli-
jaké záležitosti…

ROZHOVOR S MARIÍ RIPPEROVOU Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ,
KTERÁ VYDALA DALŠÍ KNIHU

Vyšla knížka přibližující nejen dětem historii zámku

…a naděloval 
i v Březejci

Svátek svatého Mikuláše si při-
pomněli jak dospělí, tak především 
děti. Mikuláše v doprovodu s andě-
ly i čerty jsme mohli potkat v minu-
lém týdnu téměř na každém kroku. 
Již tradičně se konaly mikulášské 
besídky. Jedna taková proběhla 
i v Dětském středisku Březejc, kde 
děti přivítaly Mikuláše hudebním 
pásmem ve stylu Pomády a dokonce 
se tam potom podával i čertovský 
guláš.                 -ivh-, foto: DSB

Letošní účastníky tanečních 
kurzů v Jupiter clubu čekala no-
vinka, a to dvě barevné prodlou-
žené. Zejména pánové tak mohli 
absolvovat slavnostní večer hned 
nadvakrát. První prodloužená pro-
běhla v pondělí 1. prosince, druhá 
pak v pátek 5. prosince.

Naše snímky zachycují páteční 
barevnou prodlouženou pro účast-
níky kurzu v 17 hodin. Taneční 
kurzy vyvrcholí 23. 1. 2009 v 19 
hodin plesem v bílém. O něm se 
dočtete více na straně 8. (Další 
fotky na straně 7.)

Text a foto: Jitka Kočí

Svatý Mikuláš s andělem i čerty navštívil některé velkomeziříčské 
děti již ve čtvrtek 4. prosince. Akci pro ty nejmenší uspořádala místní 
pobočka Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi, patřící pod žďárskou 
oblastní charitu. Děti a rodiče se sešli v centru na Ostrůvku již odpoled-
ne. Nejprve si společně vyrobili anděla, zazpívali písničky a teprve po 
setmění se vypravili za svatým Mikulášem ke kapličce. Na cestu, lemo-
vanou svíčkami, si navíc posvítili i vlastními lucernami. Během výpravy 
ovšem museli minout čertovskou tlupu. Rohatých a hlučných zjevení se 
zejména ty nejmenší děti bály, ale starší a odvážnější si troufl i dokonce 
na společnou fotku. Ale pak už všichni rychle spěchali za Mikulášem, 
který měl u kapličky pro každé dítko přichystaný balíček se sladkostmi 
i ovocem. A že jich bylo – plné dva koše.

Text a foto: Martina Strnadová

Mikuláš čekal u kapličky Barevná prodloužená byla dvakrát

Hraje prof. Ivan Klánský.                                  Foto: Otto Hasoň
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI
Svátost smíření

před Vánocemi 2008 
ve farnostech 

velkomeziříčského 
děkanství

Neděle 14. 12.
Velké Meziříčí 7.00 – 11.00
Netín 7.00 – 8.00
Bory – po Mši sv.
Pondělí 15. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Úterý 16. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Březí od 17.00
Středa 17. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Netín od 15.00 do 16.30
Bory od 17.00 do 18.00
Čtvrtek 18. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Pátek 19. 12.
Velké Meziříčí 7.30 – 9.00 a 13.00 
– 16.30
Heřmanov od 15.00 do 16.30
Velká Bíteš od 17.00 do 20.00
Netín 16.00 – 18.00
Bory 16.00 – 18.00 Bory
Sobota 20. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 12.00
Osová Bítýška 16.00 – 18.00
Neděle 21. 12.
Velké Meziříčí 7.00 – 11.00
Křižanov 14.00-15.30
Budišov 14.00-15.30
Pyšel 16.00-17.00
Tasov 17.30-18.30
Pondělí 22. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Radostín nad Oslavou 17.00 – 19.00
Pavlov 17.00 – 18.00
Úterý 23. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Měřín 13.00 – 18.00
Štědrý den
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00         -f-

Ztracený čas
Za oknem bylo vidět velké vločky 

sněhu, padající na ulice našeho měs-
ta. Všude tma. Kostelní zvon vyzvá-
něl ranní Anděl Páně. Dospělí rychle 
běželi do práce a na chodnících se 
pomalu začaly objevovat skupinky 
dětí s lucerničkami. Po zmrzlém 
sněhu malými krůčky šly do kostela 
na roráty. A tam potmě, za zpěvu 
dětské scholy volající „rosu dejte 
nebesa shůry“, začínala mše svatá. 
Byly obrázky. Byl velký adventní 
věnec. Otázky, odměny. Byl zpěv 
a radost. A potom z kostela honem 
domů, kde bylo možné otevřít další 
okénko adventního kalendáře. A tak 
pomalu, trpělivě pokračoval den za 
dnem. Vánoce se blíží. Ještě nějaký 
dárek a už bude Vigilie Narození 
Páně – Štědrý den. Klid a pokoj.

Tak vzpomínám na svůj dětský 
advent. A dnes? Není ani sníh, 
ani zima. Ale bohužel není také 
advent – no, možná v kostele. Dnes 
po návratu ze hřbitova začátkem 
listopadu jsme vstoupili do doby 
adventně-vánočně-komerční. Nic 
proti dárkům. Nic proti nákupům, 
dokonce nemám nic proti těm, kteří 
nevěří v Ježíše Krista. Ale je mi 
líto toho, že sami honíme čas. Nám 
lidem, včetně mě, schází chvíle pro 
jakoukoliv refl exi. Jenom čekáme, 
kdy bude další den, kdy budou další 
prázdniny, kdy bude další život. 
POZOR! On žádný další život ne-
bude. Tak nepromarňujme ten, který 
máme teď!   P. Lukasz Szendzielorz

Zahájení adventu v Rudě

Hlavním dnem kampaně Červená stužka bylo v letošním roce Světový 
den boje proti AIDS – pondělí 1. prosince 2008. ZŠ Sokolovská Velké 
Meziříčí se této akce dobrovolně zúčastnila. Žáci naší školy rozdávali 
informační letáky, nabízeli odznak Červené stužky a vánoční pohlednice, 
které jsou celosvětovým symbolem solidarity s infi kovanými virem HIV 
a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence uvědomují. 
Finanční prostředky jsou využívány na prevenci na školách a dalších 
institucích, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním apod. Na 
akci se podílelo 14 žáků z devátých tříd, bylo prodáno 224 odznaků a 91 
pohlednic, rozdáno 420 letáků. Výtěžek sbírky prodejem předmětů byl 
5.425 Kč. Dobrovolníci navštívili i redakci týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: RNDr. Radomíra Kučerová, ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

Ctění pánové prominou. Tento 
článek je výhradně pro dámy. 
Vážně, chlapi, okamžitě odložte ty 
noviny, nebo si přečtete něco, co 
rozhodně nemusíte vědět.

Milé spolubojovnice. Jsme to ale 
těžce zkoušené osoby, viďte. Ono 
dopachtit se ve zdraví k pohodě 
času vánočního je věru výkon hod-
ný vrcholového sportovce. A není to 
rozhodně disciplína pro křehulky. 
Pres před mistrovstvím v čemkoliv 
si v ničem nezadá s tlakem, který 
na nás právě nyní útočí ze všech 
stran. Zejména média nás usilovně, 
neférově a tudíž nesportovně hně-
tou tak, že by jim zručnost záviděl 
i špičkový masér reprezentace. Čím 
vygruntovat? Jak vykouzlit to dro-
boučké cukrovíčko? Kterými dárky 
ohromit? Do čeho se vymódit? Jak 
správně prožít čas s dětmi? Kterak 
se nadstandardně věnovat partnero-
vi? Lze neztloustnout? Kde se na to 
všechno zadlužit?

No, hlavně to chce klid. Nevím 
jak vy, ale já se postavím problé-
mu čelem. Uklidím polehku jako 
vždycky a rozhodně nebudu šmud-
lat okna. Nazdobené sladkosti vy-
nechám téměř zcela jako prevenci 
před dalším tukovým polštářkem. 
(Beztak jsou mé výtvory na hony 
vzdáleny půvabu výrobků z titul-
ních stránek.) A dárky? Taky je 
váš partner s ohromným vypětím 
schopen pořídit něco tak akorát pro 
vás a všichni ostatní široko daleko 
jsou výhradně vaše starost? Ob-
léknu se vkusně, avšak s ohledem 
na malé dítě nikteravěk blýskavě. 
(Proto také navzdory doporučením 
nebudu doma plout v lodičkách, 
ale ponechám si bačkůrky, v nichž 
mám daleko rychlejší start.) A se 
všemi drahými se pokusíme ve 
volných dnech vzájemně nepřizabít. 
Nový rok pak uvítám s úlevným 
vědomím, že se vše za malou chvíli 
vrátí zaplaťbůh do normálu.

Ono ostatně, byť by příprava Vá-
noc hravě naplnila celé dny, večery 
a noci, většina z nás to má jenom jako 
úvazek vedlejší a v hlavním poměru 
pracovním je vázáná někde jinde.

Co nového tedy na pracoviš-
ti? Městská knihovna je již od 
listopadu v obležení žactva. Na 
naši nabídku TEMATICKÝCH 
BESED zareagovaly školy v míře 
nebývalé. Do konce roku nám 
všechny úterky a čtvrtky vyplňuje 
povídání o sv. Zdislavě a Karlu IV. 
O strašidlech i Našich ilustrátorech, 
o 2. světové válce či klábosení Beze 
slov. Naše síly stačí jen taktak na 24 
takových aktivit celkem pro 522 dětí 

z Velkého Meziříčí, Měřína, Netína, 
Lhotek a Laviček. Jelikož jsme už 
museli další zájemce odmítat, plní 
se nám svižně leden i únor.

KNIŽNÍ DONÁŠKOVÁ SLUŽ-
BA proniká do povědomí imobil-
ních čtenářů našeho města o pozná-
ní pozvolněji. Přesto už naše služby 
využívají první dvě vlaštovky, 
tedy pardon, sympatické dámy, 
kterým zdravotní stav nedovoluje 
navštěvovat nás osobně. Chcete 
také tuto bezplatnou pomocnou 
ruku vyzkoušet? Není nic jedno-
duššího. Zavolejte na telefonní číslo 
566 522 072.

VÝSTAVU KNIHA A JÁ si 
nenechalo ujít 117 zvídavců, které 
zajímalo, do jaké míry propadly 
čtenářské vášni známé osobnosti 
Velkého Meziříčí. Právě v tuto 
chvíli instalujeme VÝSTAVU 
NÁVRAT K TVORBĚ. Představí 
obrazy Milady Zikmundové od 12. 
12. 2008 do 12. 1. 2009. Připomí-
nám však, že od letošního 20. 12. 
do 4. 1. příštího roku nenajdete 
v knihovně živou duši. Věřím, že 
máte pro čerpání dovolené vyčerpa-
nými zaměstnanci pochopení.

Dnes po ránu – je právě 5. pro-
since – k nám zavítal povědomý 
vousatý stařík. Pravda, trochu 
mimo obvyklý čas, ale jako žena 
v předvánočním shonu jsem pro 
jeho vytíženost měla pochopení. 
Tvrdil, že zvečera nestíhá a žádal 
o pomoc. Prý nerozdáme-li jeho 
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

našim dospělým a zejména pak 
starším čtenářům. Až se zase pro-
táhl komínem, zjistila jsem, že se 
tak trošku vychloubal cizím peřím. 
Ty balíčky nepřipravil ani tak on 
sám, jako zdejší městská knihovna, 
městský úřad, Bioprodukt Trutna 
a další dva nejmenovaní laskaví 
dárci. Děkujeme moc za pomoc.

VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ je, 
milé ženy, naše tradiční „babské“ 
radování. Víme, že si s chutí od-
nesete nějaký ten receptík. Copak 
jsme vás o to mohly letos připravit? 
(Ale nepřehánět! Vzpomeňte na 
úvodní pasáže!) Toužíte přece pro-
žít a přežít tuto hektickou dobu ve 
zdraví duševním i tělesném. A až to 
bude za námi, těšíme se s vámi na 
viděnou zejména v knihovně.

Chceme vám v roce příštím 
přát slova. Slova, která po duši 
hladí a neublíží. Slova, jež srdce 
rozbuší a rozněžní. Slova, díky jimž 
co chvíli nevezmete do zaječích. 
Slova spravedlivá a uzdravující. 
Slova blízkých přátel a moudrých 
knih.                       Ivana Vaňková

Na bítešském jarmarku

V letošním roce naše škola již 
po třetí obdržela čestné uznání za 
vysokou úroveň praktické přípravy 
u oborů vzdělání cukrář–výroba, 
kuchař číšník-pro pohostinství a ka-
deřník. Čestné uznání bylo uděleno 
na základě výborných výsledků 
u závěrečných zkoušek, konaných 
v závěru školních roku 2007/2008, 
kde žáci museli prokázat profesní 
dovednosti před zástupci Hospodář-
ské komory České republiky.

Závažné upozornění, které 
vydávám na základě provozních 
závad, které mně byly nahlášeny 
obyvateli domů (bytu), ve kte-
rých jsou namontována těsná 
okna a kde jsou použita odsávací 
zařízení (digestoře a ventilátory 
od WC).

Těsná okna a dveře zvyšují 
tlakovou ztrátu nasáváním spalo-
vacího vzduchu (zvětší se tlakový 
spád mezi venkovním prostorem 
a místností) a účinný komínový tah 
nemusí být dostatečný k odvodu 
spalin. V těchto případech může 
docházet k částečnému vnikání 
spalin do místnosti přerušovačem 
tahu. Částečné vracení spalin 
může způsobit provoz ventilátoru 
vzduchotechnického zařízení. 
Vytvořením podtlaku dojde k na-
rušení rovnováhy přerušovač 
tahu – komín. Spotřebiče s atmo-
sférickými hořáky v provedení 
B nesmějí být umístěny v míst-
nostech, ve kterých může být 
vytvářen podtlak od ventilátorů 
větracích zařízení, který by mohl 
narušit funkci odvodu spalin 
od spotřebičů s atmosférickými 
hořáky a přerušovačem tahu 
viz. TPG G 704-01. Umístění 
kotle v prostorách, které mohou 
být ovlivněny funkcí ventiláto-
ru vzduchotechnického zařízení 
(podtlakové větrání koupelen, 
WC, digestoř v kuchyni) se často 
řeší blokací ventilátoru. V době 
provozu kotle je nelze uvést do 
chodu. Toto opatření splní účel, 
ale je na úkor komfortu uživatele. 
Pokud například kotel zajišťuje 
ohřev teplé vody a uživatel se spr-
chuje, nemůže používat odvětrání 
koupelny nebo WC. Kotel nemusí 
být umístěn přímo v místnosti se 
vzduchotechnickým zařízením, 
aby byl jeho funkcí ovlivňován. 
Propojením vnitřních prostor bytu, 
ať již z hlediska potřeby přívodu 

vzduchu pro spalování nebo pro-
vozu vzduchotechniky, dochází 
k ovlivnění dynamické rovnováhy 
i v prostorách přilehlých. Plynové 
kotle jsou většinou vybaveny po-
jistkou proti zpětnému tahu spalin. 
Jde o čidla teploty v přerušovači 
tahu a nad ním. Zvýšení teploty 
v horním prostoru kotle nad stano-
venou hranici signalizuje vnikání 
spalin do místnosti a dojde k odsta-
vení spotřebiče z provozu. Ale při 
vzniku podtlaku v interiéru (chod 
odsavače par a odvětrání koupelny, 
WC) může za určitých podmínek 
dojít k částečnému vnikání spalin. 
Směr jejich toku v kotli a zvýšení 
teploty nemusí být takové, aby 
vyřadilo kotel z provozu.

Při nedokonalém spalování, jak 
při nedostatku vzduchu, nebo při 
působení vzduchotechnického za-
řízení, může vznikat nebezpečný 
CO plyn, který je smrtelný!

Situace ve vašem domě (bytě) je 
při těsných oknech v tomto stavu 
nebezpečná a je nutné zajistit pro 
spalování dostatek vzduchu z ven-
kovního prostoru.
1. Nezakrývat přívody vzduchu 

do místnosti spotřebiče pokud 
tam byly namontovány – v opač-
ném případě je zajistit podle TPG 
G 704 01. (Odběrná plynová 
zařízení a spotřebiče na plynná 
paliva v budovách.)

2. Používat ve větší míře mikroven-
tilaci a větrání bytu. Namontovat 
hlásiče CO do každého bytu.

3. Zajistit projektanta na vyřešení 
celkového problému s přívodem 
vzduchu do místnosti spotřebiče. 
Zajištění blokace vzduchotech-
niky při provozu plynového spo-
třebiče nebo ji úplně odstranit.
Pokud je spalinová cesta v soula-

du s ČSN 73 4201, kominík nemůže 
tento současný stav nijak ovlivnit 
z hlediska komínu a kouřovodu.

Jiří Flajšman

V době předvánoční se letos již podruhé sešli obyvatelé obce Ruda a jejich 
přátelé, aby přivítali advent zpěvem na Karaoke Show Edy Stodoly. V před-
večer 1. adventní neděle se sešli nejprve ti nejmenší. Soutěžilo se nejen ve 
zpěvu, ale také ve zručnosti a dovednosti, protože děti si s sebou přinesly 
své vánoční výtvory. Nebylo důležité vyhrát, protože děti se skvěle bavily 
a zkrátily si tak dobu toho krásného předvánočního čekání na Ježíška.

Večer se sešli dospělí, kteří si mohli pochutnat na tradičních 
vánočních nápojových specialitách – svařeném vínu, horké me-
dovině a speciálním pivním nápoji „Korma“. I oni soutěžili v Ka-
raoke Show. Letošní – již druhá – trofej pro vítěze za tu snahu 
určitě stála. Největší odměnou však všem přítomným bylo vystou-
pení „známých umělců“, které celý večer důstojně zakončilo.

Atmosféra byla stejně předvánočně kouzelná jako vloni a pořadatelům 
bylo největší odměnou to, že se spolu ve velkém sále kulturního domu 
v Rudě u Velkého Meziříčí sešli příjemní lidé různých generací, a přesto 
se všichni dobře bavili.

Pro velký úspěch si příští rok dáme opět záležet, abychom vás všechny 
i nadále úspěšně bavili.    Za všechny pořadatele Mgr. Marcela Žáková

Červená stužka byla i u nás

Pozor na spaliny

Současně devět nejlepších absol-
ventek obdrželo certifi kát. U oboru 
vzdělání cukrář–výroba Lucie 
Řezaninová, Veronika Balounová, 
Lada Snížková, Pavlína Nehřivá, 
u oboru vzdělání kuchař číšník–pro 
pohostinství Markéta Hellerová, 
Miroslava Odehnalová a u oboru 
vzdělání kadeřník Lucie Čermáko-
vá a Michaela Marvanová. Součástí 
certifi kátu je i dodatek k výučnímu 
listu – europass v anglickém nebo 

německém jazyce, který jim umož-
ní přednostně získat zaměstnání ve 
zvoleném oboru ve všech zemích 
Evropské unie.

Udělení certifi kátu předcházela 
přísná kritéria. Absolventky muse-
ly během celého studia dosahovat 
výborných studijních výsledků 
(průměr do 1,5 – prospěla s vy-
znamenáním), včetně závěrečné 
zkoušky.

Celou akci organizovala Hospo-

dářská komora České republiky, 
slavnostní předání pak proběhlo 
v listopadu v Kongresovém sále HK 
ČR v Praze. Čestné uznání je pro 
naši školu velmi významným a sou-
časně i zavazujícím oceněním.

Zavazuje nás k tomu, že výsled-
ky v oblasti praktické přípravy 
musí být i v budoucnu na vysoké 
úrovni.

Za vedení SOU Bc. Ludmila Peci-
nová, zástupkyně ředitelky pro PV

SOU Jana Tiraye Velká Bíteš obhájilo čestné uznání

Na skok do Městské knihovny 
Velké Meziříčí

Každoročně se v bítešském kulturním domě v listopadu sejdou milov-
níci folkloru. Přicházejí na pozvání folklorního souboru Bítešan, jehož 
komponovaný pořad bývá vyvrcholením jeho celoroční práce. Každý 
večer má své téma: lidové zvyky v průběhu roku, masopust, řemesla 
v Bíteši, Na bítešském jarmarku…

Také letos v pátek 29. listopadu sledovali diváci od stolů s občerstvením 
vystoupení všech členů souboru, i těch nejmenších budoucích – souborů 
Bítešánek a Sluníčko z mateřských škol. V pestrém sledu se za doprovodu 
houslové muziky a sboru Bítešských žen střídaly lidové tance s hrami 
dětí a zpěvem lidových písní z Podhorácka. Vystoupili i hosté, soubor 
žen z Jinošova.

Tentokrát byla – v rámci letošních oslav šesti set let od udělení měst-
ských práv Velké Bíteši – „mimořádnou událostí“ návštěva J. M. rakous-
kého císaře, vystoupení podle historických podkladů. Panovník milostivě 
přijal dary a dokonce si zatančil s chasou. Dlouho se však v Bíteši nezdržel. 
Odvolalo ho psaníčko od jedné hraběnky z Velkého Meziříčí…

V závěru se na jevišti shromáždili všichni účinkující kolem Svaté 
rodiny. Ke zpěvu koled se přidávali i spokojení diváci. Vánoce jsou tedy 
i díky Bítešanu zase o krok blíž.                       Text a foto: Zora Krupičková



Číslo 44 10. prosince 2008 strana 5

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.

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

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.

masáže, sauna
Tel.: 728 382 202

Firma VV SKLO s. r. o.

Na Zahrádkách 426, 594 51 Køižanov

pøijme pracovníka do výrobního provozu

obsluha automatického øezacího stolu skla

Požadujeme: manuální zruènost, znalost práce na PC, samostatnost, 

spolehlivost, dobrý zdravotní stav, flexibilitu, praxe vítána, 

øidièský prùkaz skupiny B.

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdìlávání, 

zajímavé finanèní ohodnocení. 

Nástup možný ihned.

Strukturovaný CV zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na 

e-mail: vvsklo@vvsklo.cz nejpozdìji do 19. 12. 2008.

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.

Výrobce nábytku, schodů, dveří, oken, vybavení restaurací,
hotelů, penzionů, lékáren, dokončování staveb, roubenek, srubů

Praxe v oboru podmínkou.

Tel.: 566 523 663, mob.: 602 754 963, www.vrabel.info

Žaluzie,
sítě, rolety,
čalounění dveří.
Caha, tel.: 602 950 763.

I. esoterický obchod ve Velkém Meziříčí
AKCE 

soupravy náušnice + přívěšek z kamenů
dříve 170 Kč, nyní 145 Kč

Léčivé kameny, výklad karet, vonné oleje, svíce, alabastr…
Otevřeno: Po–Pá 9–11, 14–17 hodin

So–Ne 9–11 hodin
U Brány – Komenského 2/20 ● Tel.: 603 184 919

Firma SCAME-CZ s. r. o.
přijme

do pracovního poměru

Požadujeme:
středoškolské vzdělání
řidičský průkaz sk. B

praxe výhodou
Nástup možný od 1. 1. 2009.

V případě zájmu volejte na tel. 
čísla

+420 566 524 990
+ 420 737 901 499

Kontakt: SCAME-CZ s. r .o.
Průmyslová 2084

594 01 Velké Meziříčí
tyl@scame.cz

www.scame.cz

Výrobní truhlářská fi rma
nabízí stálou práci se zajímavým ohodnocením na pozici 

přípravář výroby.
Požadavek: znalost konstrukčního spojování materiálu, vytvá-
ření výrobní projektové a cenové dokumentace, znalost práce 

v programu TurboCAD.
Praxe v oborech: projektant, konstruktér, truhlář – vítána.

e-mail: vrabel@vrabel.info, tel.: 566 523 663, mob: 602 754 963, www.vrabel.info

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Nově otevřená

Novosady 14,
Velké Meziříčí

Otevírací doba
Po–Pá  9.30–22.00
So, Ne 10.00–22.00
Možnost vzít jídla sebou.

LINDE Velké Meziříčí
Zahradní ul. 993

Firma TROJAN 
oznamuje

aktuální ceny PB
2 kg 70 Kč

10 kg 327 Kč
33 kg 970 Kč

ŘEZNICTVÍ
KOMÍNEK

Komenského 10/2, Velké Meziříčí

PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY
na

Zubní
pohotovost

13. 12. MUDr. Jiří Gregor,
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
14. 12. MUDr. Jan Kopecký,
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

Nad Gymnáziem 1349
594 01 Velké Mezi�í�í
Tel.:564 403 085,739 572 921

barvy@macounvm.cz           www.macounvm.cz

Sleva až 25% na vybranou zahradní techniku
nebo ost�i�ka na �et�zy zdarma

nebo náhradní �et�z zdarma

Dárky pod strome�ek výhodn� jedin� od nás

K bouracím kladiv�m 
kufr se seká�i v hodnot� 

990,- K� zdarma.    

– OD 10. 12. PRODEJ SUDOVÝCH VÍN
– prodej moravských vín z vinařské obce Zaječí
– prodej zahraničních vín
– dodávka vín na vaše fi remní a rodinné akce
– dovoz vín do domácích vinoték
Ulice Novosady, budova České pojišťovny • tel.: 777 241 002, 724 742 145

Po–Pá 9.00–17.30; So, adventní neděle 9.00–11.00

Relaxační studio Měřín
Otvíráme od 1. 12. 2008. Nabízíme 
masérské služby, kosmetické služby, 
modeláž nehtů, epilace a relaxaci pro 

vaše tělo i duši. 
Kontakt: 608 905 225

(masáže, kosmetika, péče o tělo)
604 586 324 (nehtová modeláž, kos-

metika, péče o ruce)



V kardiocentru, které je otevřeno na 
squashi, si lze každý den zacvičit na 
stroji EFX a AMT.

EFX – je eliptický trenažér nabízející 
variabilní náklon rampy a různé mož-
nosti zátěže, kterou si každý zvolí podle 

své váhy a věku. Kroky jsou dlouhé a napodobují běh se zapojením rukou, 
které se pohybují pomocí horních madel. Na displeji jsou zaznamenány 
hodnoty tlaku a úbytek kalorií. 

AMT – dovoluje stoupat, kráčet, vyklusávat, běžet nebo skákat – pro-
stě dělat to, na co máte chuť. Vhodný je pro váš osobitější a zábavnější 
kardiotrénik. Na displeji jsou zaznamenávány hodnoty tlaku a úbytek 
kalorií.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Příjem inzerce
Inzerci přijímáme v pracovní dny od 8 do 15.30 hodin.

Uzávěrka inzertní strany vždy v pátek ve 14 hodin.
http://www.vel ko me zi ricsko.cz, e-mail: vel ko me zi ricsko@jupiterclub.cz

Telefon: 566 524 649

Využijte sběrny inzerce
Pro Velkou Bíteš a okolí v Informačním centru (IC) na Masarykově 

náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. 566 532 025, 566 532 342; e-mail: info-
centrumvbites@iol.cz.

V Měříně je sběrna inzerce v papírnictví Ivany Wasserbauerové.
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově 

náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky.
V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy 

Böhmové.

Soukromá inzerce
Cena soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám-koupím-

vyměním« v jednom vydání je 20 Kč, s rámečkem 30 Kč, s fotografi í 
40 Kč. Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou za cenu 50 Kč bez 
fotografi e a 100 Kč s fotografi í.                                          

-red-

Zdenky Vorlové 21
Velké Meziříčí 

Telefon: 604 103 997
www.squashvm.cz

Po, Út, Čt 14.00–22.00
St, Ne 10.00–22.00
Pá 14.00–24.00
So 10.00–24.00

Dárkový poukaz na výklad karet
Objednávky a info na tel.: 603 184 919.

Nebankovní půjčka – vyříze-
ní zdarma, peníze do 2 dnů.
Dokládáte OP, příjem, č. účtu.

Tel.: 606 408 117.

Poskytnu půjčku
3.000–15.000 Kč
Tel.: 604 133 836.

Vyřízení do 24 hodin.

Chcete o Vánocích klidně spát?
Vyřeší vaše problémy 

200.000 Kč?
Nebojte se zavolat 776 884 510!

Tel.: 777 034 567.

Volejte 739 085 746.

Nepůjde el. proud
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-

Nabízíme:
Mimo squashe od 14. listopadu
i cvičení na kardiotrenažérech.
Osvěžení u baru: 
Alko a nealko míchané nápoje
Horké nápoje, káva, koktejly…
Gambrinus, Plzeň 
Něco malého na zub – pizza, ostatní pochutiny…
Po domluvě lze rezervovat i pro firemní a soukromé akce.

Prodám
■ Štěně zlatého retrívra bez PP. 
Stáří 2 měsíce. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
777 310 989.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Dětské sjezdové lyže, dálka 
110 cm, cena 500 Kč. Litinový 
kotel Viadrus UZZ na tuhá paliva, 
5 článků. Cena 15.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 776 634 525.
■ Použitý BRUTAR a samostat-
nou kotlovou vložku, dvířka do 
komínové pece (pekárna). Cena 
dohodou. Tel.: 732 221 288.
■ Daewoo Lanos 1,5 po GO 
motoru, dobrý stav, zimní pneu, 
střešní nosič, nosiče na kola. R. v. 
1999. Cena do 45.000 Kč. Tel.: 
724 133 314.
■ Na sádrokarton – 300 ks křížo-
vých spojek, 100 ks spojek, 200 ks 
přímých závěsů 120/0,8, 250 ks 
hmoždinek 6/35, 700 ks texů, 500 
ks vrutů hrubého závitu 4,2/35 
a těsnění na konstrukci 25 cm. Tel.: 
737 191 534.
■ Ječmen, cena 350 Kč za 1 q. Tel.: 
603 713 892.
■ Starší chladničku s mrazákem 
(výška 180 cm), ložnici, obývací 
stěnu, studentský pokoj + 2 psací 
stolky. Tel.: 605 814 703.
■ Škodu Favorit 135 L, r. v. 1990, 
závěs, STK do 2/2010, cena doho-
dou. Tel.: 737 137 288.
■ Deset let starou velkou ro-
hovou sedačku a křeslo. Hnědá, 
čalouněná. Stav velmi dobrý. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 732 853 825.
■ Prase na zabití, i v půlkách. Mož-
nost dovozu. Tel.: 602 732 803.
■ Kozu, dobrá dojnice, levně. Sela-
ta 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.
■ 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.
■ 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 8,25–15, 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.
■ 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.
■ Autosedačku, sk. 0+ (do 13 kg 
dítěte), barva šedočerná, výborný 
stav, málo používaná, p. cena 2.200, 
nyní 1.190 Kč. Fleecovou zavino-
vačku ERNITEX do autosedačky, 
barva světle žlutá, málo používané, 
pův. cena 520, nyní 390 Kč. Tel.: 
775 335 528.
■ Škodu Forman, r. v. 1993, LPG, 
STK do ledna 2010, cena 13.000 Kč, 
sleva dohodou. Tel.: 775 335 528.
Koupím
■ Pláště 5.90×15. Jiří Kytnar, Ve 
Vilách 35, VM. 
■ Zetor Super 50. I bez SPZ. V po-
jízdném stavu. Tel.: 608 277 928.
■ 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 dře-
va do roku 1950. Dále nábytek 
z chromových ohýbaných trubek, 
stará rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 

věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti
■ Prodám dvoupatrovou ne-
movitost v obci Vídeň u Velkého 
Meziříčí. Tel.: 776 611 016.
■ 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.
■ 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.
■ Zděnou garáž na ul. Uhří-
novská, EE.-220/380 V. Tel.: 
603 817 337.
■ Koupím byt ve Velkém Me-
ziříčí. Platba v hotovosti. Tel.: 
605 727 580.
Pronájem
■ Hledám pronájem ve Velkém 

Meziříčí. Tel.: 605 260 199.
■ Pronajmu byt 3+1 + garáž. 
Topení plyn. Tel.: 736 765 569.
■ Hledám pronájem garáže 
v lokalitě Nad Gymnáziem za 
př íznivou cenu. Spěchá. Tel.: 
737 961 919.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně 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.
Různé
■ Hledám práci na ranní smě-
nu  do kuchyně, Po–Pá. Tel.: 
720 414 676.
■  Na u č í m  n ě m č i n u .  Te l . : 
737 439 784.
■ 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.

Jednotlivé pohyby: 
Krátké kroky – pohyb podobný chůzi, zapojuje zvláště lýtkové 

a hýžďové svaly.
Střední kroky – napodobuje běh, posiluje kolenní šlachy a hýžďové 

svalstvo.
Dlouhé kroky – podobné rychlému běhu, zapojuje celé tělo, ale bez 

nárazů.
Stoupání – podobné chůzi do schodů nebo výskoku, procvičí všechny 

svaly nohou, obzvláště hýžďové svaly, kyčelní ohýbače a lýtka.
Na displeji jsou zaznamenávány hodnoty tlaku a úbytek kalorií.
Cvičíme pro radost z pohybu při poslechu hudby nebo sledování tele-

vizních přenosů, každý si může vybrat.
Nabízíme permanentky na kardiotrenažéry, na squash – nyní 

slosovatelné.
Lze vytvořit i permanentku na přání – vhodné jako vánoční dárek.
Přímo na squashi můžete zakoupit míčky, squashové rakety, 

sportovní obuv a různé sportovní doplňky.                                     -pi-

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí
vás zve na

který se uskuteční 25. prosince 2008
v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON.
Začátek je ve 20 hodin.
Občerstvení a točené pivo zajištěno.
Informace na tel. 603 983 091.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Velké Meziříčí

VEČEREM PROVÁZÍ SKUPINA

NA ŠIKMÉ PLOŠE
Dále vystoupí 

EKS-rock
The Suspenzors
Michael Jackson

STRIPTÝZ

15.
První sud piva zdarma!

Tombola – občerstvení – švédský stůl.
Začátek ve 20 hodin.
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Město Velké Meziříčí zveřejnilo 8. 12. 2008 záměr prodeje havarovaného 
vozidla 
Suzuki Vitara 1.6 Roadster
Druh:
havarované terénní
Vyrobeno:
3. 12. 1997
Motor: 1590 ccm 
71 kW/96ps
Palivo: benzín 91
Stav km: 130.000
STK: 28. 11. 2009
Barva:
zelená metalíza
Cena: 18.700 Kč,
dohoda možná
Koupeno v CZ
Výbava: el. okna, 
el. zrcátka, pohon 4×4, posilovač řízení, shrnovací střecha, tažné zařízení, 
uzávěrka diferenciálu
Popis: vozidlo havarované na pravou stranu, poškozený blatník, rám, 
pravé dveře, motor OK, „nový“ potah střechy, pneu 70 %
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FOTOGALERIEPŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

HOKEJ – MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS

BASKETBAL

STOLNÍ TENIS
NA VELKOMEZIŘÍČSKU

Krajský přebor 1. třídy,
8. a 9. kolo

V. Meziříčí – Humpolec 5:10
V. Meziříčí – Chotěboř B 9:9

Krajský přebor 3. třídy,
8. a 9. kolo

Polnička – Oslavice 10:3
Lhotky – Oslavice 10:2
Lhotky – Pelhřimov C 5:10
Okresní přebor 1. třídy, 7. kolo

V. Meziříčí B – Bystřice B nehlá-
šeno
Okresní přebor 2. třídy, 7. kolo

Oslavice B – N. Veselí 8:10
Netín – N. Dvory nehlášeno
V. Meziříčí C – Lhotky B 5:13
Okresní přebor 3. třídy, 7. kolo

Uhřínov – Malá Losenice 4:14
Netín B – Škrdlovice nehlášeno

Tabulka okresního přeboru
3. třídy

 1. Sázava A 7 6 1 0 79:47 20
 2. Rovečné B 6 5 1 0 71:37 17
 3. Velká Bíteš C 6 4 1 1 71:37 15
 4. Malá Losenice A 6 3 0 3 59:49 12
 5. TJ Žďár n. S. F 7 2 1 4 52:74 12
 6. Škrdlovice A 5 3 0 2 49:41 11
 7. SK Netín B 5 2 1 2 48:42 10
 8. Jámy A 7 1 1 5 50:76 10
 9. Poděšín A 6 1 1 4 43:65  9
10. Uhřínov A 7 0 1 6 36:90  8
Okresní přebor 4. třídy, 7. kolo

Lhotky C – Dolní Heřmanice 9:9
Bystřice n. Per. C – Netín C 9:9

Tabulka okresního přeboru
4. třídy

 1. Polnička B 7 7 0 0 96:30 21
 2. SK Netín C 7 4 2 1 69:57 17
 3. Lhotky C 7 4 1 2 74:52 16
 4. Bystřice n. P. C 7 4 1 2 66:60 16
 5. Borovnice A 7 4 0 3 67:59 15
 6. Vepřová A 6 3 1 2 66:42 13
 7. Dolní Heřmanice A 7 0 3 4 48:78 10
 8. Poděšín B 5 0 2 3 28:62  7

 9. Poděšín C 6 0 1 5 33:75  7
10. Vepřová B 5 0 1 4 29:61  6
Okresní přebor 5. třídy, 7. kolo

Borovnice B – Oslavice C 7:11
Sokol Žďár D – Lhotky D 3:15

Okresní soutěž sk. B, 7. kolo
Uhřínov B – Orel N. Město ne-
hlášeno
Bory – Lhotky E 11:7
D. Heřmanice B – Vlkov 13:5   -pl-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Okresní přebor II. třídy

TJ Jiskra Vojnův Městec B – SK 
Sokol Lhotky B 14:4

Okresní přebor IV. třídy
SK Netín C – SK Sokol Lhotky 
C 9:9
Sestava Lhotky: Svoboda 3, Krčál 
3, Dufek 2, Rössler 1

Okresní přebor V. třídy
Sokol Nové Veselí B – SK Sokol 
Lhotky D 11:7
Sestava Lhotky: Hladík 3, Šoukal 
3, Dufek 1, Nevrtal T.

-ach-
TK Autocolor Oslavice B – Nové 
Veselí A 8:10
Jaroslav Brabec 3,5; Vítězslav Bra-
bec 1,5; František Šoukal 1,5; Patrik 
Klusáček 1,5
TK Autocolor Oslavice C – Bo-
rovnice B 11:7
Patrik Klusáček 4,5; Jaroslav Bra-
bec 3,5; Jaroslav Vyskočil 2,5; 
Miroslav Světelský 0,5
TJ Sokol Sněžné – TK Autocolor 
Oslavice B 8:10
Šoukal Fr. 3,5 b., Vrabec V. 3,5 b., 
Vrabec J. 1,0 b., Klusáček P. 2,0 b.
Ve velmi dramatickém utkání zvítě-
zil tým TK Autocolor Oslavice.
TK Autocolor Oslavice C – Jámy 
B 9:9
Vrabec J. 3,5 b., Klusáček P. 3,5 
b., Havlíček J. 2,0 b., Vyskočil J. 
0,0 b.                                    -šou-

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-

HHK VM – HC Břeclav 4:2 (1:1, 
1:1, 2:0)
Dalším soupeřem juniorů HHK 
Velké Meziříčí o tomto víkendu 
byl HC Břeclav. Ve velmi oslabené 
sestavě o 12 hráčích sehrál náš tým 
velmi dobrý zápas. Poslední část 
zápasu byla poznamenána konfron-
tací hráčů. HC Břeclav požádala 
o konfrontaci našich dvou hráčů 
v polovině poslední třetiny za stavu 
4:2. Poslední třetina se dohrávala za 
částečného tlaku soupeře, ale náš 
tým už výhru uhájil.
Branky HHK: Pokorný, Troščák, 
Pelíšek, Bašnár
Sestava HHK: Štourač, (Kočí J.) 
– Invald, Kudláček M. – Pokorný, 
Urbánek – Troščák, Pelíšek, Křípal 
– Vondráček, Kartůsek, Bašnár – 
Konečný, Kavina
Příští utkání: Ne 14. 12. 2008 
v 16.30 HHK Velké Meziříčí – HLC 
Bulldogs o. s.                        -von-

Dorost
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Úvodní třetina utkání nepřinesla 
nijak záživný hokej, zvlášť z naší 
strany, vůbec se nedařila kombi-
nace, soupeř šel v 18. minutě do 
vedení a v přesilové hře přidal 
druhou branku ve 25. minutě. Nás 
hodně nakopla naše úvodní bran-
ka. Začali jsme soupeře přehrávat 
a vypracovali jsme si spoustu 
šancí. Podařilo se nám vyrovnat 
ve vlastním oslabení a do konce 
druhé třetiny jsme pokračovali 
v tlaku, ale již bez gólového efektu. 
Hosté hrozili z protiútoků, těsně 

před koncem druhé části zvonila 
tyč naší branky. I ve třetí třeti-
ně jsme pokračovali v dobývání 
soupeřovy brány, byli jsme těmi 
lepšími na ledě, ale proměňování 
našich brankových příležitostí bylo 
trestuhodné. Rozuzlení přinesla 
poslední pětiminutovka utkání, kdy 
se autor naší úvodní branky – Ota 
Budín – zaskvěl čistým hattrickem 
a rozhodl tak, že oba body zůstanou 
po zásluze doma.
Branky (asistence): 32. Budín 
(Kochánek, Hándl), 36. Kroutil, 
55. Budín (Komínek M.), 58. Budín 
(Nedoma, Janák), 60. Budín.
Sestava: Loukota (Tomečka) – 
Kala, Štěpánek – Komínek M., 
Sáblík – Nedoma, Janák, Dočkal 
– Budín, Kochánek, Rozmahel – 
Hándl.                                    -sys-

Starší žáci
HC Dyje Břeclav – HHK VM 
5:2
Branky: Burian P., Špaček. Asisten-
ce: Střecha, Smejkal
Černý víkend s celky Břeclavi. 
Starší žáci přerušili vítěznou sérii, 
která trvala od září do 6. prosince. 
Břeclav, která nastoupila s 8 hráči 
ročníku 93, když někteří nastupují 
za A dorost, který hraje dorostenec-
kou ligu. Ale i tak naši hráči měli 
nesčetně příležitostí, kdy mohli 
dát gól, ale tentokrát nás štěstí 
opustilo.

Mladší žáci
HC Dyje Břeclav – HHK VM 
4:2
Branky: Jašek, Kejda. Asistence: 
Kampas J.                                 -js-

Mladší dorostenky
BK VM – SKB Tišnov 62:17
Dorostenky nastoupily v sobotu 
v domácích zápasech proti Tišno-
vu. Po vyrovnané první čtvrtině 
přehrály naše hráčky jasně svého 
soupeře, když ve třech zbývajících 
čtvrtinách povolily soupeři pou-
hých 9 bodů. Premiéru v týmu si 
odbyla další hráčka starších žákyň 
Verča Kryštofová.
Sestava a body: Zdena Kupská 14, 
Niki Rapušáková 12, Jana Kupská 
8, Petra Syslová 8, Radka Vaďurová 
6, Lucka Nováková 6, Tereza Soj-
ková 4, Verča Kryštofová 4, Petra 
Vránová. Trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.
BK VM – SKB Tišnov 92:30
Ve druhém zápase jsme soupeře 
pustili po první čtvrtině do vedení 

13:11. Po přestávkovém „domluvě“ 
trenérů se hráčky pustily s ver-
vou do svého soupeře. Druhou 
polovinu zápasu vyhrály domácí 
hráčky 56:8. V poslední čtvrtině si 
dokonce mohly hráčky vyzkoušet 
v tréninku moc neoblíbenou hru 
bez driblinku.
Sestava a body: Zdena Kupská 21, 
Niki Rapušáková 19, Petra Syslová 
16, Lucka Nováková 16, Tereza 
Sojková 9, Jana Kupská 9, Radka 
Vaďurová 2, Petra Vránová. Trenéři 
Tomáš Rapušák a Dan Ubr.

Starší minižákyně
BK VM – ČKD Blansko 40:44 
a 35:39
Ani v dalších dvou zápasech se 
naše minižákyně nedočkaly výhry. 
V obou zápasech prohrály rozdílem 
dvou košů. Hráčky bojovaly oba 
zápasy, naše nejmladší se svou 

bojovností přidaly k týmu, bohužel 
to tentokrát na vítězství nestačilo. 

Snad to vyjde v odvetě v Blansku 
příští týden.                         -rap-

Venďa Holubová prochází obranou Blanska, přihlíží J. Ráčková.
Foto: -rap-

Dětské středisko Březejc nabídlo na vánoční výstavě v JC ukázky pletení 
ozdob a košíků z pediggu.                                  Foto: Martina Strnadová

Barevná prodloužená kurzů tanečních ve velkém sále Jupiter clubu v pátek 
5. prosince 2008.                                                        Foto: 2× Jitka Kočí

Kouzlo Vánoc.                                                     Foto: Martina Strnadová

Co víme o Lisabonské smlouvě ?
Přiznejme si (a řada průzkumů to dokazuje), že většina obyvatel této 

republiky o ní neví takřka nic. Jen to málo, co k nám prosákne ze sdělo-
vacích prostředků. Úplně jinak jsou na tom občané Irska. 

Pomineme-li to, že má Irsko uzákoněno referendum, pak je tu ještě 
zřejmý rozdíl v informovanosti. Zatím co vláda v Dublinu kalkulovala 
s neúčastí lidí na referendu, tak naopak odpůrci smlouvy vedli dlouho-
dobou vysvětlovací kampaň.

I u nás jsou lidé a instituce, které by rády vysvětlovaly, žel většina 
sdělovacích prostředků o to nemá zájem.

A co tedy odpůrcům Lisabonské smlouvy vadí?
Ústavní právník profesor Václav Pavlíček upozornil, že Charta (zá-

kladních práv EU) jako součást Lisabonské smlouvy sice nemůže zpětně 
revidovat Benešovi dekrety, že však s ohledem na nově posílený princip 
rovnosti občanů EU zakládá nebezpečí restituce zabaveného majetku 
sudetských Němců. Rozhodoval by o tom nezávislý soud EU a nikoli 
zákony a soudy ČR. 

Přitom navrácení majetku třem milionům Němců by mohlo být státní 
katastrofou. Vyjednavači Polska nic neponechali náhodě a stejně jako 
Velká Británie mají výjimku – pro ně Charta neplatí.

Komunisté by byli rádi, kdyby se o Lisabonské smlouvě rozhodovalo 
v referendu a to až po VYVÁŽENÉ VYSVĚTLOVACÍ KAMPANI. Jak 
uvedl místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka. „Lisabonská smlouva 
svým omezením suverenity a předáváním moci nedůvěryhodným politikům 
a byrokratům do Bruselu bez jejich demokratické kontroly oživení ekono-
miky, upevňování sociálních jistot, a tím i naplňování smyslu integrace, 
rozhodně nezaručuje.“

Podle prezidentova tajemníka Ladislava Jakla je Lisabonská smlouva 
tunelem, kterým bude možno napříště kus po kuse potichu odnášet českou 
státnost, suverenitu, naši ústavnost.

Mnoho z těch, kteří se prokousali třemi tisícovkami stran Lisabonské 
smlouvy chtějí protestovat hlavně proti sílícímu liberalismu a militarismu. 
Ano, EU se chce chovat stejně jako „obranný“ pakt NATO. I ona si chce ne-
chat garantovat vojenské zásahy všude tam, kde se bude „cítit ohrožena“!

Zcela chybný je argument, že neschválení Lisabonské smlouvy ohrozí 
naše předsednictví. Naopak. Podle stávajících zakladatelských dokumentů 
EU je totiž předsednictví kvalitativně významnější, než by bylo v pří-
padě ratifi kace Lisabonské smlouvy a nabytí její účinnosti v původně 
uvažovaném termínu 1. 1. 2009. Rotační princip předsednictví by byl 
v zásadě nahrazen funkcí „prezidenta“ EU, který by převzal řadu úkolů 
i pravomocí, dosud vyhrazených předsednickému státu.

Já osobně souhlasím s Iry, kteří nejsou proti evropským institucím, proti 
evropské integraci či evropské unii, ale chtějí LEPŠÍ smlouvu. A že je 
lepší smlouva pro Evropu možná, si jsou mnozí lidé jisti. Stejně tak jako 
i poslanec evropského parlamentu Miloslav Ransdorf, který si je jistý, 
že kdyby probíhala v celé Evropě ratifi kace referendem, nebylo by Irsko 
tak osamoceno. A co dodat? Kam se poděla demokracie v Evropě, když 
jsou Irové tlačeni do opakování referenda? Bude se prostě opakovat tak 
dlouho, až i Irové řeknou ANO? Opravdu důkaz demokracie v EU, lidé 
prostě souhlasit musí, a když to jde, ať se raději vyjadřovat nemohou!

Martin Klement, Mostistě

Pár dní před Vánocemi připravil 
kraj Vysočina pro návštěvníky svého 
sídla v Jihlavě tradiční akci Barevné 
Vánoce. Ve čtvrtek 11. prosince od 
9.30 do 16 hodin budou žáci kraj-
ských středních škol a klienti kraj-
ských domovů pro seniory nabízet 
originální dárky za přijatelné ceny. 
Chybět nebude praktická inspirace 
v podobě přípravy vánočního cukro-
ví nebo netradiční ozdobení vánoč-
ního stromku. Vybrané i donesené 
vánoční dárky ZDARMA zabalí 
originálně i klasicky žáci Hotelové 
školy z Třebíče.

Kromě zdobení vysokého vá-
nočního stromu, který skýtá velký 
prostor pro prezentaci všech přine-
sených vánočních dekorací a ozdob, 
bude připraveno k ochutnávce i růz-
né – tradiční i netradiční – cukroví. 
„Vánoční dobroty nabízené veřej-
nosti jsou každoročně překvapením 
i pro nás. Studenti Střední odborné 

Barevné Vánoce provoní Vysočinu už ve 
čtvrtek 11. prosince

školy z Třeště nabízí klasické vánoční 
cukroví, ale i kulinářská překvapení, 
která mohou být ozdobou vánočních 
stolů,“ uvedla Ivana Šteklová ze se-
kretariátu hejtmana. Mezi obvyklý 
sortiment nabízených vánočních 
dárků a dekorací patří pletené zboží, 
háčkované a paličkované dekorace, 
malby na skle, proutěné košíky, 
adventní věnečky atd. Studenti 
Střední umělecko-průmyslové školy 
Jihlava – Helenín budou zájemce 
učit výrobu originálních vánočních 
ozdob z korálků a připravena je vá-
noční pošta, která slibuje originální 
splnění vánočních přání. Stačí pouze 
napsat Ježíškovi a vzkaz vhodit do 
připravené ježíšovské schránky. 
Třeba to letos vyjde právě vám! 
Celé dopoledne budou pro nejmenší 
návštěvníky promítány kreslené 
pohádky – v přízemí budovy kon-
gresového centra sídla kraje Vyso-
čina na Žižkově ul. Jihlava.    -svat-



Středa 10. v 19.30 hodin
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
Příběh o lásce, smrtelnosti, svobodě i utrpení.
Profesor David Kepesh věnoval značnou část svého života výuce litera-
tury a dobývání půvabných studentek. Otevřeně přiznává, že krásné ženě 
nedokáže odolat. Když však po šedesátce potká skvostnou Consuelu, její 
mládí, její nádherné tělo a samozřejmost, s jakou se mu oddává, i podivná 
netečnost, s níž přijímá projevy jeho vášně, v něm probouzí žárlivost, kterou 
Kepesh nedokáže zapudit dokonce ani ve chvílích, kdy ji svírá v náručí, 
ztrácí svůj obvyklý ironický odstup a soustředění, přestává racionálně 
uvažovat. Před nejhorším ho však zachraňuje láska zralé ženy. Moudrá vý-
pověď stárnoucího muže, který prahne po lásce a plnosti života a jen těžko 
se vyrovnává s vědomím, že to vše bude muset třeba už zítra opustit.
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
Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střední 
školy pokračuje ve studiu, ona prodává v nonstop obchůdku svého švagra 
Edy a nechává kolem sebe poletovat střípky zmarněných osudů stálých 
i náhodných zákazníků i těch dávných kamarádů, kteří stejně jako ona sku-
tečně žijí pouze v noci. Občas zaskočí za partičkou popíjející ve vltavském 
přístavu, potuluje se ulicemi s podivínským Ubrem, který z popelnic fas-
cinovaně loví odložené věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá se Mírovi, jenž 
ji naopak milovat přestal. Je jí však pořád jasnější, že jednoho dne se musí 
rozloučit s dětstvím, překročit hranice rodné čtvrti a začít něco dělat se 
svým životem… Drama ČR. Režie Michaela Pavlátová. Hrají: M. Issová, J. 
Mádl, J. Dolanský, 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
Úterý 16. v 18.00 hodin
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál 
před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. 
Teď je ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový 
hrdina. Do služby je tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta 
Ham Třetí, který by měl mít ty správné předpoklady k záchraně projek-
tu. Jenže Ham je původem cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna 
dvakrát nestojí. Přesto neochotně přijme úlohu neohroženého zachránce 
a společně s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou a nevrlým 
a věčně podrážděným velitelem Titanem podstoupí vesmírně dobrodužný 
a nesmírně náročný výcvik. Ham se ale víc než o záchrannou misi zají-
má o to, co všechno se dá vyvádět ve stavu beztíže, a tak zkouší různé 
skopičiny a psí kusy, a nějaké hrdinské činy mu jsou naprosto ukradené... 
To největší dobrodružství na ně ale teprve čeká, opičí kosmonauti totiž 
musí vymyslet způsob, jak se vrátit zpět na Zem!
Hravé mimozemské dobrodružství se skvělou animací. Rodinná pohád-
ková komedie USA. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 80 minut
Středa 17. v 19.30 hodin
MALÉ OSLAVY
Slovenské znění. Mládeži od 13 let přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 96 minut

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
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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
pořádá v neděli 21. prosince 2008 od 17.30 hodin
na velkém sále Jupiter clubu 

Sobota 13. prosince, malá scéna Jupiter club Velké Meziříčí, 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!

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
16. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala
30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

Prodej nástěnných kalendářů z cest po Nepálu – Everest trek 2009 
– od Zdeňka Boučka byl zahájen v programovém oddělení Jupiter 
clubu a v knihkupectví Charvátová na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Celý výtěžek z prodeje bude věnován Dětskému středisku Březejc.

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

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno man-
želů Buryanových pořádá 23. 1. 2009 v 19 hodin

Neděle 21. prosince 2008, výstavní síň, vernisáž ve 14 hodin
Občanské sdružení SLEPÍŠI pořádá výstavu s názvem

„Bible“ – sochařský cyklus
nevidících autorů – světový unikát

Otevřeno v době vánočních svátků: 25., 26. 12. od 15 do 17 hodin, 
 28. 12. od 14 do 17 hodin
 1. 1. od 15 do 17 hodin
 3. 1. od 14 do 16 hodin.
 22., 23., 29., 30., 31. prosince zavřeno.
Leden – otevřeno: Po–Pá 8–16 hodin, Ne 14–16 hodin 
Výstava potrvá do 23. ledna 2009.                                                 

Na základě dlouhodobé iniciativy 
manželů Axmanových představit od-
borné i laické veřejnosti tvorbu nevi-
dících lidí vzešla myšlenka realizace 
sochařského cyklu nevidících autorů. 
„BIBLE“– téma, které může oslovit 
nevidící bez ohledu na národnost. Má 
výtvarnou tradici a je srozumitelné 
pro širokou diváckou veřejnost. První 

inspirativní příběhy z Bible vznikly 
v roce 1995 a jejich autoři byli nevi-
dící Božena Přikrylová a Petr Pave-
lek, kteří jsou dnes profesionálními 
výtvarníky. V průběhu let přibývaly 
výtvarné práce dalších nevidících 
autorů. Rozrůstající se sochařský 
soubor dal podnět ke vzniku ojedi-
nělé výtvarné akce – Mezinárodní-
ho pracovního setkání nevidících 
výtvarníků, kterého se zúčastnili 
nevidomí autoři nejen z České repub-
liky, ale také ze Slovinska, Slovenska 
a Finska. Od roku 2003 tato setkání 
realizuje v Mezinárodním centru 
ATM v Tasově Občanské sdružení 
Slepíši. V současnosti zahrnuje so-
chařský cyklus „BIBLE“ celkem 33 
volných plastik a reliéfů vytvořených 
z pálené hlíny a je nejrozsáhlejším 
tematickým sochařským souborem 
nevidících autorů na světě.

Na výstavě můžete vidět napří-
klad Poslední večeři, Golgotu, Jana 
Křtitele, Lotovu ženu, Noemovu 
archu, Vyvedení z Egypta,Tančícího 
krále Davida nebo Josefa s Ježíšem 
(na fotografii) a další.    -prog-

Dne 13. prosince 2008 se uskuteční v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí

Jako host skupiny vystoupí Eliška Ptáčková.
Cena vstupenky 250 Kč. Koncertní uspořádání bude na stání.
Předprodejní místa: eM móda, Vrchovecká 73, tel. 566 521 082
Jupiter club s. r. o., Náměstí 17, tel. 566 52 32 43, 566 52 45 72
MusicData, Sokolovská 250, tel. 566 521 370-1
Další předprodej v síti Ticketstream a na www.ticketstream.cz.

Sobota 10. ledna 2009, sobota 24. ledna 2009 v 15 hodin,
malá scéna Jupiter clubu VM

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

na závěrečné ukončení kurzů tance
a společenského chování.
Hraje taneční skupina M.E.Š.,
reprodukovaná hudba, DJ BOND.
Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Rezervace míst od 10. prosince 2008.
Prodej vstupenek a místenek od 5. ledna 2009,
kancelář program. oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

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

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé 
představení divadelní sezony 2008-2009 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 7. ledna 
2009 v 19 hodin

(pohádková komedie).
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!           -prog-
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky
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 úterý 16. 12. 2008
od 8 do 14.30 hodin ve stejných prostorách.

Kozlov u Jihlavy 13. 12. v 16 hodin
Účinkují: žáci, lektoři a hosté Školy umění Měřín.
Koncerty zazní v kostele. Srdečně vás zveme.

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.

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

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

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 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.

Milá Kačenko,
protože sladkosti, které jsem Ti 
donesla k Tvému svátku do školy, 
Ti máma vzala a vrátila mi je, 
chci Ti alespoň touto cestou popřát 
k Tvým nastávajícím 15. narozeni-
nám všechno nejlepší.
Doufám, že se Tvoje maminka cho-
vá k ostatním dětem v družině las-
kavěji a profesionálněji než k Tobě.
Mám Tě moc ráda a vím, že Ty 
mě taky.

Babička Zdena Stará

Dne 12. prosince uplyne 3. smutný 
rok od úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky, paní
Marie Kryštofové
z Březejce.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Děti s rodinami

Dne 13. 12. 2008 by se dožila 93 let 
naše milá maminka, babička a pra-
babička, paní
Marie Malcová
z Rudy – hospody.
Za tichou vzpomínku děkují děti 
Pavel, Iva a Stanislav s rodinami.

Kdo ho znal,
vzpomene,
kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dne 14. prosince vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana
Jindřicha Baráka 
z Rudy.
S láskou vzpomíná celá rodina. 

Je tomu více než dva měsíce co skupina Refl exy vydala své osmé album 
s názvem Nevšední událost. V říjnu ho představila a pokřtila i v Pavlově. 
„Křest to byl velmi vydařený i celková šňůra křtů po Vysočině,“ podotkl 
Pepa Lysoněk. Tak jak už to bývá zvykem, že se k desce a vydanému singlu 
natáčí videoklip, ani u Refl exů tomu není jinak. Skupina právě v těchto 
dnech natáčela videoklip na písničku Tím pádem. „Klip je natočen (respek-
tive záběry), musí se zpracovat a koncem ledna bude hotov,“ řekl bubeník 
Pepa Lysoněk. Klip uvidíte na obrazovkách koncem ledna nebo začátkem 
února. Momentálně se Refl exy připravují na Vánoční tour 2008 – jak tomu 
bývá každým rokem, a skupina za tu dobu, co na Vysočinu jezdí, už svou 
tradici má. Na Vánoční tour zahraje nové písničky z alba Nevšední událost 
a k tomu přidá i nějakou koledu. Skupina Refl exy zahraje v KD Pavlov 
12. 12. 2008 od 21 hodin, jako host vystoupí skupina Airbek.      -lys-

Refl exy natáčí videoklip

Zveme vás na již tradiční

12. 12. Třebíč - Béčko
19. 12. Nové Syrovice
20. 12. Čechtice
25. 12. Čáslavice (svoz viz plakáty)
26. 12. Studenec (svoz viz plakáty)
27. 12. Želetava

Neděle 28. 12. 2008 ve 14 hodin
před kostelem svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

j

Klub dobré pohody Bory
vás zve na 

besedu s promítáním
Dr. Josefa STAŇKA

Zveme vás srdečně
na tradiční

Čtvrtek 11. 12. 2008
v 18 hodin.

V zasedací místnosti
obecního úřadu.

který se koná
v pátek 12. prosince 2008 

v prostorách 1. stupně na ZŠ 
Oslavická od 14 do 17 hodin.

-kop-
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STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

ŠACHY

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

HOKEJ

VÝZVA SPORTOVNÍ KOMISE

HHK VM – HC Břeclav 0:1 (0:0, 
0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Barák 
(Vaněček, Konta). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Chadim) 
– Smejkal, Stráňovský, Vlašín, 
Plch, Heřmanský, Pálka – Buká-
ček, Janda, Sobotka – Hudcovský, 
Nekvasil Bula – Bašnár, Dostál, 
Krča – Jánský. Sestava HC Břeclav: 
Chvátal (Žurek) – Konta, Laga, 
Šimeček, Novák, Popela, Strýček, 
Hrůza, Pazdera, Čikl, Nohel, Kár-
ný, Barák, Kandela, Mífek, Vaně-
ček. Rozhodčí: Ondřej – Klouda, 
Zídek. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:1, 
v oslabení 0:0. Diváků: 300.
Ostatní výsledky 24. kola: Pel-
hřimov – Vsetín 2:3 SN, Přerov 
– Prostějov 1:2 SN, Nový Jičín – 
Orlová 3:5, Opava – Šumperk 4:5, 
Žďár n. S. – Valašské Meziříčí 3:6, 
Uničov – Šternberk 7:3, Technika 
Brno – Hodonín 4:3.
Jestřábi Prostějov – HHK VM 8:1 
(4:1, 3:0, 1:0)
Branky: 4. Skokan (Hlouch, Do-
stál), 6. Skokan, 11. Dostál (Skokan, 
Novák), 20. Hlouch (Skokan), 24. 
Učnik (Skokan, Sedlář), 38. Ray-
mond (Učnik), 40. Dostál (Hlouch, 
Učnik), 56. Raymond – 18. Smejkal 
(Stráňovský, Janda). Sestava Jestřá-
bi Prostějov: Tuček (54. Hrazdíra) 
– Doseděl, Jedlička, Paška, Raszka, 
Staněk, Zimmer – Hlouch, Skokan, 
Dostál – Raymond, Kupec, Novák 
– Učnik, Sedlář, Rak – Kučera, 
Ondrejkovič. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Betinec (40.Chadim) – 
Macháček, Stráňovský, Vlašín, 

Plch, Heřmanský, Pálka, Smejkal, 
Bukáček, Janda, Sobotka, Hudcov-
ský, Nekvasil, Bula, Bašnár, Dostál, 
Jánský, Krča.
Rozhodčí: J. Jeřábek – Poláček, 
Šimčík. Vyloučení: 4:6. Využití: 
4:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 765.
Ostatní výsledky 23. kola: Ho-
donín – Pelhřimov 6:1, Šternberk 
– Technika Brno 1:2 PP, Valašské 
Meziříčí – Uničov 5:2, Šumperk 
– Žďár n. S. 6:1, Orlová – Opava 
4:3 PP, Břeclav – Nový Jičín 2:5, 
Vsetín – Přerov 2:1.

V SOBOTU OD 17.30 HO-
DIN PROTI ŠUMPERKU.

Tabulka skupiny Východ
po 24 kole:

 1. HC Valašské Meziříčí 24 15 4 0 2 3 115:75 55

 2. Salith Šumperk 24 16 0 0 2 6 94:54 50

 3. SHK Hodonín 24 14 3 0 1 6 89:63 49

 4. HC Slovan Orlová 24 13 5 0 0 6 93:74 49

 5. HC Slezan Opava 24 12 3 0 4 5 92:69 46

 6. VSK Technika Brno 24 12 2 0 1 9 94:78 41

 7. HC Uničov 24 11 1 0 2 10 87:84 37

 8. HC Nový Jičín 24 9 3 0 3 9 79:77 36

 9. HC TJ Šternberk 24 10 1 0 3 10 78:90 35

10. VHK Vsetín 24 8 3 0 3 10 79:80 33

11. Spartak Pelhřimov 24 8 1 0 3 12 78:94 29

12. SKLH Žďár nad Sáz. 24 8 2 0 0 14 68:98 28

13. HC ZUBR Přerov 24 7 2 0 2 13 67:89 27

14. HK Prostějov 24 6 2 0 2 14 67:93 24

15. HC Břeclav 24 5 1 0 2 16 60:93 19

16. HHK Velké Meziříčí 24 4 1 0 4 15 66:95 18

Program na tento týden:
Středa 10. 12. 2008 HC Orlová – 
HHK Velké Meziříčí, utkání začíná 
v 18.00 hodin (ZS Orlová).
Sobota 13. 12. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC Draci Šumperk, 
utkání začíná v 17.30 hodin (ZS 
Velké Meziříčí).                    -hhk-

Okresní přebor
v ledním hokeji

Mostiště vyhrály ve Žďáře a vedou 
okresní přebor.

8. kolo
Bíteš B – Náměšť A – 5:4
Nedvědice B – Křižanov – 6:3
V. Bítýška – Šerkovice – 12:1
Řečice – Mostiště – 4:7
Branky Mostišť: Solař 3, Slavík, 
Syrový, Freibauer, Toman

Tabulka: 
1. Mostiště 7 520 44:24 12
2. Bíteš B 7 601 37:26 12
3. V. Bítýška 7 502 54:18 10
4. Řečice 8 413 50:54 9
5. Náměšť A 5 311 31:16  7
6. V. Meziříčí B 7 223 24:27 6
7. Nedvědice B 6 105 12:33 2
8. Křižanov 7 106 31:55 2
9. Šerkovice 6 006 26:56 0
Pozvánka: Mostiště – V. Bíteš B 
v pátek 12. 12. v 19 hodin na ZS ve 
Velkém Meziříčí.                   -kov-

V roce 2009 si sportovní veřejnost 
ve Velkém Meziříčí připomene 
120. výročí založení prvních spor-
tovních 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 
informací, materiálů, fotogra-
fií, diplomů, plakátů, kronik či 
výstřižků z dobového tisku, ze 

kterých by bylo možné čerpat při 
doplnění sportovní historie v na-
šem městě.
Nabízíme vám možnost osobního 
setkání s Petrem Zezulou, pověře-
ným spolupracovníkem sportovní 
komise, který s vámi vše rád pro-
jedná. 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 Velkém 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

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

rodákům i krajanům

SK Sokol Lhotky pořádá v pátek 26. 12. 2008
v KD Lhotky již 19. ročník

Turnaj je určen pro neregistrované hráče a hráčky
všech věkových kategorií. Prezentace je od 12.30, začátek ve 13.00, 
startovné 40 Kč. Na vítěze čeká putovní pohár, na ostatní hráče věcné 
ceny. Srdečně zvou pořadatelé!

Utrápená prohra v dopoledním 
a jednoznačné vítězství v odpoled-
ním zápase, to je víkendová bilance 
volejbalových juniorů. V zápase 
s nováčkem, který měl do soboty 
na svém kontě pouhá tři vítězství, 
byli naši hráči jasným favoritem. 
Svoji roli však bohužel zvládli až 
ve druhém utkání.
Spartak VM – TJ Nový Jičín 2:3 
(-23, 22, – 21, 19, – 12) a 3:0 (14, 
22, 22)
Soupeř ze severní Moravy přijel 
s minimálním počtem šesti hráčů, 
přesto od počátku působil suve-
rénnějším dojmem než náš celek. 
Jeho hráči si nedělali velkou hlavu 
s taktikou, opírali se do svých 
útoků, když měli problém, dobře 
„ulívali“ a od začátku si udržovali 
jeden – dva body náskoku. V kon-
covce úvodního setu se dokonce bo-
dově „utrhli“ na luxusní tříbodový 
náskok (21:21, 21:24) a zaslouženě 
se ujali vedení. Našim hráčům se 
podařilo srovnat, avšak soupeře se 
jim zdaleka nepodařilo vykolejit. 
Ten si stále hrál svoji hru, získal dů-
ležitý třetí set a opět se ujal vedení. 
Vedení si hosté udržovali i do půlky 
čtvrtého setu, potom naši hráči 
zablokovali několik útoků soupeře, 
ujali se vedení a přesvědčivě dohráli 
čtvrtý set. Zápas tak dospěl do pá-
tého setu, letos již popáté. V těch 
čtyřech předchozích se vždy rado-
val soupeř, po suverénní koncovce 
čtvrtého však byli naši hráči určitě 

v lepší pohodě. To se projevilo 
i v samotném průběhu tie-breaku, 
strany se střídaly za stavu 8:6. Pak si 
však vybral slabší chvilku rozhodčí 
a emoce křivdy vzápětí neudržel na 
uzdě Šimek, který soupeři daroval 
vedení 8:9. Hosté získali zpět svoji 
pohodu a šňůrou na 9:12 prakticky 
rozhodli. Jediným pozitivem první-
ho zápasu tak byl asi pouze výkon 
blokaře Vašíčka, který toho dosud 
příliš neodehrál.
Do odpoledního zápasu nastoupil 
náš celek jako vyměněný, od prv-
ních míčů si se svým soupeřem 
hrál jako kočka s myší, na hráčích 
bylo po dlouhé době vidět, že je 
volejbal baví, a tak první set skončil 
jednoznačně. V dalším průběhu se 
sice hra opticky vyrovnala, na kurtu 
však již jednoznačně kralovala naše 
sestava, která odvetu zvládla.
V posledním letošním kole jedou 
junioři za týden na horkou půdu 
do Ostravy.
Sestava VM: Kliment, Šimek, 
Málek, Trojan, Vrána, Vašíček, 
Sklenář, Veselý.
Ostatní výsledky: Brno – Zlín 3:1, 
3:1; Hradec – Ostrava 1:3, 0:3

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 8. dvoukole:

1. Volejbal Brno 16 16 0 48:9 32
2. DHL Ostrava 14 9 5 32:20 23
3. Fatra Zlín 14 9 5 32:24 23
4. TJ Spartak V. Meziříčí 16 7 9 33:31 23
5. Slavia Hradec Králové 16 5 11 23:38 21
6. TJ Nový Jičín 14 4 10 17:33 18
7. UP Olomouc 12 1 11 6:35 13
8. SCM ČVS kadeti 6 3 3 11:12 9

-kon-

Okresní přebor I. třídy
Sokol Žďár n. S. B – VM B 13:5
Body: Šoukal 3, Dvořák 1, Bednář 
1, Buk M. 0, Kořínek 0

Okresní přebor II. třídy
Nové Dvory – VM C 16:2

Body: Zelený T. 1, Kampas 1, Ze-
lený D. 0, Prachař 0
Dne 7. 12. 2008 zajíždělo naše B i C 
družstvo k soupeřům. Ve Žďáře se 
dařilo pouze Slavomíru Šoukalovi, 
který zaznamenal pěkné tři body 
proti lídrovi soutěže. 

-pk- 

Mladší žákyně potvrdily vítězstvím 
v posledním soutěžním turnaji 
vzrůstající výkonnost.
Východočeská divize – turnaj 

Velké Meziříčí
Suverénně si vedl domácí A-tým 
v posledním podzimním soutěžním 
turnaji. Po výborném kolektivním 
výkonu poprvé v této sezoně do-
kázal zdolat i dosud neporažený 
tým Havlíčkova Brodu, a to dosti 
jednoznačným výsledkem. V ostat-
ních soubojích potvrdily hráčky 
vzestupnou formu a do tabulky si 
připsaly maximum bodů. Po pod-
zimní části jim patří druhá příčka za 
týmem Havlíčkova Brodu. Velko-
meziříčský B-tým složený převážně 
z hráček ročníku 1997 sbíral cenné 
hráčské zkušenosti.

Výsledky: Sokol VM A – Ledeč 
nad Sázavou 15:5, – SKP DP 
Pardubice 17:5, – Havlíčkův 
Brod 20:14.
Sokol VM B – Ledeč nad Sázavou 
1:13, – SKP DP Pardubice 2:16, – 
Havlíčkův Brod 0:18.
Pořadí: 1. Sokol VM A, 2. Havlíč-
kův Brod, 3. Ledeč nad Sázavou, 4. 
Pardubice, 5. Sokol VM B.
Hrály: Syptáková V., Bačová S. 
(1), Homolová Mi., Doležalová R. 
– Kratochvílová H. (18), Studená 
K. (15), Partlová M. (12), Kravalová 
S. (3), Sedláčková K. (2), Rosová T. 
(2), Janečková D. (2), Koudelová T. 
(1), Matoušková E., Zezulová K., 
Koudelová T., Kazderová V., Ko-
pečková K., Uhlířová E., Pokorná 
L., Hledíková H., Sedláková N. 
Trenérky Kratochvílová, Partlová. 

-záv-

Mladší žačky A + B.                                                                                                                             Foto: -záv-

Soutěže družstev 2008/2009
Krajský přebor

4. kolo: Spartak Velké Meziříčí 
A – ŠK Caissa Třebíč C 3:5
Za domácí Janák Jos. a Jan po 1 
bodu – Kopr a Mrazík po 0,5 b, za 
remízy – Mgr. Mejzlík, ing. Nedo-
ma (C), Bárta a Čtveráček 0 b.
Za hostující tým Třebíče nastoupili 
i hráči z VM (Kratochvíl Jos. 1 
a Čížek 0,5 b.). Naše áčko prohrálo 
celkem očekávaně, neboť Caissa 
vede tabulku. Absolutorium si za-
sluhují vítězní Janák a Jan, ale také 
remizující Kopr a Mrazík. 
V 5. kole pojede kolektiv VM A do 
Třebíče, a to k utkání s tamějším 
Spartakem A, tedy se svým „jme-
novcem“ (neděle 14. 12.). 

Dosavadní bilance
Velkomeziříčských:

4/1-1-2/14:18/4 b.
Regionální soutěž
skupina Východ

4. kolo: Spartak Velké Meziříčí 
B – Sokol Jámy 3:2
Za domácí Dvořák Jos. 1 a Mejzlík B 
1 b. kontumačně – Kučera (C) a Ja-
nák Martin po 0,5 b. – Urbánek 0 b. 
Za hosty Pařil 1 b. – Kunc a Jůda 
(C) po 0,5 b. – Pelikán 0 b. a kon-
tumace 0 b.
V derby hráli na obou stranách 
šachisté z VM, Jámy se však nedo-
stavily v kompletní sestavě. 
V 5. kole pocestuje béčko do Žďá-

ru, aby se poměřilo s týmem TJ 
ZR D. 

Mikulášský turnaj v Jihlavě
Sedmičlenná výprava zájemců 
z Meziříčí a přilehlého okolí se 
zúčastnila velké akce v jihlavském 
hotelu Gustav Mahler, která se 
uskutečnila v sobotu 29. listopadu. 
Turnaj označený jako „Mikulášský“ 
se hrál na 9 kol po 2× deseti minu-
tách, a to tradičním švýcarským 
systémem nasazování soupeřů. 
Mezi třiaosmdesáti účastníky se ob-
jevili také Rakušané z družebního 
Waidhofenu. 

Výsledné pořadí:
1. Lukáš Karásek
 Gordic Jihlava 8 b./41,0/52,0
2. Petr Bělohlávek
 Caissa Třebíč 7 b./43,0/55,0
3. Jan Dočekal
 G+SPgŠ Jihlava 7 b./39,5/49,0
Hráči z VM a okolí:
23. místo Mrazík 5,5 b./32,5/40,5 – 
35. Jan 5,0/33,0/42,5 – 41. Dvořák D. 
(Měřín) 5,0/25,5/32,0 – 42. Kučera 
(Mostiště) 4,5 b./34,0/44,0 – 45. 
Čtveráček 4,5 b./30,5/39,0 atd.
Všichni přítomní dostali na závěr 
hodnotné věcné ceny, a to odstup-
ňované podle konečného pořadí. 
Nejvíce lze u našich vyzdvihnout 
výkon teprve dvanáctiletého žáka 
6. ročníku ZŠ Měřín Dominika 
Dvořáka, který dosáhl více než 
poloviny teoreticky maximálně 
možných bodů, a umístil se proto 
v horní polovině tabulky.       -vp-

Dne 13. 12. 2008 se 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.

Tradiční

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 608126661 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, Radnic-
ká 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.           -myn-

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

proběhne 
v neděli 28. prosince od 13 do 20 hodin

ve sportovní hale TJ Sokol Velké Meziříčí.

proběhne




