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Jednání Zastupitelstva
města Velké Meziříčí
se uskuteční v úterý 5. února 2008 ve 14.30 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu s. r. o. Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
   1. Kontrola plnění úkolů
   2. Prezentace – Univerzita Karlova – sociologický průzkum ve VM
   3. Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí
   4. Studie cyklostezek v katastru města Velké Meziříčí
   5. Úprava náměstí a komunikací v MPZ Velké Meziříčí
   6. Program regenerace městských památkových zón
   7. Rozpočtová opatření
   8. Přijaté dotace – schválené v pravomoci starosty
   9. Rezignace na funkci člena a předsedy kontrolního výboru
  10. Jmenování nového předsedy kontrolního výboru
  11. Činnost kontrolního výboru
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr                                             Ing. František Bradáč, starosta

Objednejte si 
knihu v kůži
Na základě četných dotazů se 

Rada města rozhodla nabídnout 
občanům možnost zakoupení 
knihy „Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin“ v reprezentativní kožené 
vazbě se zlatým písmem v pouz-
dře. Bude zhotoveno množství 
podle závazných objednávek, 
které bude přijímat Informační 
centrum Vel. Meziříčí v přízemí 
MěÚ. Termín ukončení objed-
návek byl stanoven na 15. únor 
2008 do 13. hodin. Přibližná 
prodejní cena bude 1.600 Kč, zá-
jemci při objednání složí zálohu 
1.000 Kč.
Ing. František Bradáč, starosta

Velkomeziříčští se mohou těšit na velkou regionální 
expozici o městě v místním muzeu na zámku. Velké 
Meziříčí nedávno vstoupilo do významného roku oslav 
šestistého výročí udělení plných městských práv městu. 
Otevření zmiňované expozice v květnu letošního roku 
bude součástí pestrého programu k tomuto výročí.

Průřez dějinami regionu, základní údaje o historii 
města Velké Meziříčí od počátku čtrnáctého století 
až do konce století dvacátého nabídne zájemcům stálá 
expozice. „Zdůrazňuji, že nejde o výstavu. Délka trvání 
výstavy je totiž do dvou let, kdežto stálá expozice je na 
více než deset let,“ vysvětluje ředitelka velkomeziříč-
ského muzea Irena Tronečková. Expozice, která zachytí 
život a bydlení obyvatel našeho regionu za zhruba sedm 
století, bude instalována na ploše necelých tří set met-
rů čtverečních. Konkrétně v šesti sálech druhého patra 
zámku budou vystaveny dobové dokumenty, obrazový 
materiál, fotografi e a další zajímavosti. „Návštěvníci tu 
uvidí například fi guríny v dobových kostýmech. Budou 
moci porovnat život lidí na venkově a ve městě. Nabíd-
neme jim ukázku měšťanského salonu a oproti tomu ven-

Regionální expozice zachytí sedm století
kovské seknice. Nebudou chybět informace o městských 
právech, dějinách, způsobu života, řemeslech, průmyslu, 
kultuře, školství, spolkové činnosti, významných osob-
nostech, fi rmách. V expozici se objeví třeba renesanční 
křesla radních, popravčí meč, popravčí zvon…,“ vyjme-
novává Irena Tronečková s tím, že v takovém rozsahu 
zde regionální výstava nebyla již hodně dlouhou dobu.

Přípravy probíhají již od roku 2006
Příprava tak rozsáhlé dlouhodobé výstavy si žádá 

i přiměřený čas. Dle slov ředitelky muzea se první 
myšlenka na vznik regionální expozice objevila někdy 
v roce 2005. Scénář akce je znám od jara 2006 a od té 
doby probíhají i vlastní přípravné práce. Ty si vyžádaly 
třeba také opravy elektroinstalací, opravu parket. Ve 
dvou ze šesti výstavních sálů se nacházejí fresky. Ty 
musely být zrestaurovány, což hradili majitelé zámku 
– rodina Podstatzkých. Pochopitelně exponáty z vlast-
ních sbírek muzea je nutno také připravit. Například ná-
bytkový soubor ze druhé poloviny devatenáctého století 
byl zrestaurován v roce 2006. Nyní je již rok uchováván 
v muzeu, připravený k vystavení.             (Pokr. str. 5.)

Ministr kultury Václav Jehlička 
navštívil Velké Meziříčí. Minulý 
týden v pondělí si za doprovodu 
starosty Františka Bradáče mi-
mo jiné prohlédl obě synagogy 
ve městě. Setkání byl přítomen 
i architekt Židovské obce Brno 
Jaroslav Klenovský. Hlavní zájem 
ze strany města i židovské obce 
byl směřován na možnosti získání 
fi nancí k nutné opravě nové synago-
gy, kde je tržnice. Stará synagoga 
je zrekonstruovaná již od roku 1995 
a využívá ji městské muzeum jako 
galerii. Obě budovy jsou zapsané 
jako kulturní památky.

Ministr Jehlička nabídl možné 
programy, z nichž by se daly získat 
nějaké fi nanční prostředky. „Jde 
o havarijní program ministerstva 
kultury a program záchrany kul-
turního dědictví,“ uvedl architekt 
Klenovský, který již připravuje 
potřebné podklady k žádostem. 
O finance z prvního programu 
musí židovská obec žádat pro-
střednictvím památkového ústavu 
do konce února, druhý program 
pak má lhůtu na podání žádosti do 
května. Klenovský přitom uvedl, 
že mimoto chystá prováděcí sta-

vební projekt na obnovu synagogy 
k žádosti o peníze z evropských 
fondů.

Zásadním problémem je využití 
synagogy. Jak město, tak židovská 
obec mají zájem na tom, aby z pro-
stor zmizela tržnice. „Hledáme 

společně se zástupci kulturních 
institucí ve městě jiné možnosti 
– ne obchodního, ale kulturního 
využití budovy,“ potvrzuje staros-
ta Bradáč. Z návrhů, které padly, 
lze jmenovat třeba koncertní sál, či 
galerii.    (Pokračování na straně 5.)

Hledají využití nové synagogy

Novou i starou synagogu na Novosadech a špitální 
kostelík svatého Kříže ve Velkém Meziříčí si prohlédl 
ministr kultury České republiky Václav Jehlička. Ten 
navštívil náš kraj předminulé pondělí. Vedení města ho 
požádalo o pomoc při opravě i využití nové synagogy. 
V ní se v současné době nachází obchod vietnamských 
provozovatelů, což podle mínění mnoha lidí není pro 
tak historicky zajímavou stavbu důstojné. V opravené 
staré synagoze, již využívá zdejší muzeum, totiž úspěš-
ně funguje již mnoho let galerie a takové prostory jí 
„sluší“. Něco podobného se hledá i pro o několik stovek 

Ministr Jehlička přislíbil pomoc
Prohlédl si synagogy, špitálek i zámeček ve Stránecké Zhoři

Ministr kultury Václav Jehlička zavítal předminulý týden také do našeho města. Snímek ho zachycuje při podpisu 
do kroniky města na velkomeziříčské radnici. Poté ho starosta obdaroval knihou v kožené vazbě Velké Meziříčí 
v zrcadle dějin a nakonec se vydal na prohlídku několika památek ve městě.                          Foto: Iva Horká

Nová synagoga na Novosadech, pro niž se hledá využití. Vlevo „vykukuje“ 
i kousek staré synagogy, která slouží jako galerie.        Foto: Iva Horká

let mladší stavbu v blízkém sousedství, která je též ve 
vlastnictví Židovské obce Brno. Ministr si ji prohlédl 
celou a neskrýval svoje nadšení. Proto také přislíbil 
fi nanční pomoc z příslušných programů, aby se poda-
řilo budovu zachránit. Ta potřebuje především statické 
zajištění a mimo jiné také opravu venkovního pláště. 
Řeč se stočila i na možnosti využití; aktéři se shodli, že 
by to ale neměla být obchodní činnost. Ministr zavítal 
také na zámek do Stránecké Zhoře. 

(Dále čtěte na straně 4.)
Iva Horká

Dnes více stran za stejnou cenu!!!

Na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí

Mezinárodní turnaj 5 zemí 
hokejistů do 20 let

5. 2. 2008 17 hodin Česká republika – Německo
8. 2. 2008 17 hodin Německo – Švýcarsko
Vstupné: 50 Kč, v předprodeji 40 Kč.
Předprodej: pondělí – pátek 14 – 17.30 hodin (obchod PRO SPORT
JUDA, zimní stadion v Rudolfově parku).
Bližší informace na telefonních číslech: 774 464 676, 775 771 100.

Jak už jsme avizovali v prvním čísle týdeníku Vel-
komeziříčsko v letošním roce, připravili jsme pro 
naše čtenáře další novinku. Jde o rozšířený zpra-
vodajský a informační servis nejen z Velkého Me-
ziříčí, ale také z jeho okolí. Najdete v něm například 
zprávy z bítešské, křižanovské a měřínské radnice 
(viz strana 5), ale též kulturní servis z blízkých měst 
(Velká Bíteš, Třebíč, Žďár, Jihlava atd.) na násle-
dující měsíc (strana 7) a vždy fotogalerii akcí za 

uplynulý měsíc (strana 8). Půjde o fotky, které se 
do předchozích čísel nevešly. 
Toto rozšířené číslo bude vycházet pravidelně je-
denkrát měsíčně, vždy poslední středu v měsíci. 
Dnes vám tedy přinášíme takto rozšířené lednové 
číslo o dvanácti stránkách. Jeho cena ZŮSTÁVÁ 
stejná, a to 9 korun. Příští rozšířené – únorové – 
číslo vyjde 27. 2. 2008.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka 

Most k Motorpalu, spojující Vrchoveckou ulici a Příkopy, 
zůstává stále uzavřený. Jak jsme již před Vánoci informo-
vali v našem týdeníku, uzavírka trvá již od poloviny prosin-
ce a důvodem je špatný technický stav mostku. Jeho železná 
konstrukce je zcela zkorodovaná a hrozí, že by mohl spad-
nout. Proběhla jednání města Velké Meziříčí s nynějším vlast-
níkem mostu, fi rmou Endis, a také se společností Rybářství 
Velké Meziříčí. Rybá-
ři jsou ochotni uvol-
nit most v jejich areá-
lu, aby se k Motorpa-
lu dostala i nákladní 
doprava. Ovšem jen 
na nejnutnější dobu 
půl roku, maximál-
ně rok, protože vel-
ký provoz neprospí-
vá rybám. Navíc most 
bude vyžadovat úpra-
vy nájezdů apod. Po-
drobnosti přineseme 
v příštím čísle.   -mrs-

Most zůstává zavřený

Foto: archiv VM
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OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města z 23. 1. 2008 
1. Rada města souhlasila s ukončením smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku parc. č. 2851/1, k. ú. Velké Meziříčí se Střední školou ře-
mesel a služeb, která část tohoto pozemku užívala z důvodu umístění 
informační tabule.

2. Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku 
parc. č. 934, k. ú. Velké Meziříčí, který dosavadní nájemkyně užívala 
jako zahradu. Veškeré pohledávky z nájemní smlouvy vyplývající jsou 
vyrovnány.

3. Rada města souhlasila s pronájmem části náměstí o výměře 32 m2 
za účelem prodejní akce fi rmy VODAFONE CZECH REPUBLIC, 
a. s. – umístění VF kamionu Vodafone ve dnech 4. 2. 2008 – 6. 2. 
2008 včetně.

4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 2,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 2,5 tis. Kč – § 3512 stomatologická pohotovost za 
čtvrté čtvrtletí 2007

2. Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 100 tis. Kč – § 6223 dotační poradenství poskytované 

fi RENARDS, s. r. o. na čerpání fi-
nančních prostředků z evropských 
fondů a pomoc s přípravou projektů 
k výzvám.

3. Zdroj: 265 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 265 tis. Kč – § 3113 zpracování energetických auditů 

a průkazů energetické náročnosti pro 
budovy v majetku města Velké Meziříčí. 
Zpracování těchto podkladů je nutné pro 
žádosti o dotace, které město Velké Me-
ziříčí chce podat na zateplování objektů 
– jedná se o objekty školských zařízení. 

4. Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce věcí movitých 
se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina Jihlava.

5. Rada města projednala a schválila uzavření mandátní smlouvy o vzá-
jemné spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí při 
zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina.

6. Podle návrhu bytové komise rada města souhlasila s přidělením bytu 
č. 1 na ul. Čermákova 2039/53 a bytu č. 15 na ul. Kostelní 1900/1.

7. Na vlastní žádost souhlasila Rada města s ukončením členství v by-
tové komisi Rady města Zdeňky Lancmanové a současně Rada města 
jmenovala nového člena bytové komise Antonína Zemana.

8. Proběhlo výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Sociálních služeb 
města Velké Meziříčí. Rada města nerozhodla o jmenování ředitele 
a vyhlásila další kolo výběrového řízení – viz inzerát v dnešním čísle.

Ing. František Bradáč, starosta

Právní úprava: § 112 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění 
a prováděcí vyhláš-
ka č. 518/2004 Sb., 
v platném znění.

Veřejně pro-
spěšné práce jsou: 
časově omezené 
pracovní př íleži-
tosti, na které úřad 
práce může poskyt-
nout příspěvek do 
30. 11. 2008.

JAKÉ ČINNOSTI PATŘÍ 
MEZI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ 

PRÁCE?
Všechny činnosti, které splňují 

charakter veřejné prospěšnosti. 
Nejčastěji jde o:
– Úklidové a údržbářské práce 

v obcích 
– Údržba veřejných budov a ko-

munikací
– Práce v obecních lesích 
– Charitativní práce 
– Ekologické práce
– Práce sociálního charakteru
– Práce kulturního charakteru
– Práce na veřejných sportovištích 

– údržba sportovišť atd.
Kdo může být umístěný na veřej-
ně prospěšnou práci?

Na veřejně prospěšnou práci 
může být úřadem práce doporučený 
uchazeč, který je v evidenci úřadu 
práce a je v kategoriích uchazečů:
Uchazeči
– uchazeči do 25 let 
– uchazeči starší 50 let
– uchazeči v evidenci úřadu práce 

déle jak 6 měsíců
– uchazeči vracející se z mateř-

ské dovolené nebo rodičovské 
dovolené

– uchazeči – osoby se zdravotním 
postižením

– uchazeči bez kvalifi kace.
Jakou formu příspěvku úřad 
práce zaměstnavateli poskytuje 
a v jaké částce?

Na vytvoření veřejně prospěšné 

Veřejně prospěšné práce
ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE

práce může úřad práce poskytnout 
příspěvek na mzdové náklady 

na zaměstnance 
umístěného na tyto 
práce, včetně po-
jistného na sociální 
zabezpečení a státní 
politiku zaměstna-
nosti a pojistného 

na všeobecné zdravotní po-
jištění, které zaměstnavatel za 
sebe odvedl z vyměřovacího 
základu tohoto zaměstnance.

Úřad práce poskytuje příspěvek 
ve výši 7.000 Kč/měsíc/místo, v této 
částce je již zahrnuta i úhrada od-
vodů pojistného za zaměstnavatele, 
která je v současné době ve výši 
35 % z hrubé mzdy.

Příspěvek na SÚPM vyhrazené, 
VPP je možné vyplatit v maxi-
mální měsíční částce i v případě 
zkráceného pracovního úvazku, 
pokud jde o:
– umístění osoby zdravotně 

postižené 
– u profesí v sociální činnosti 

s výkonem u klienta, zejména 
pečovatelé, pomocní vychovatelé 
(u integrovaných dětí) apod.

Jakým způsobem a kdy může za-
městnavatel požádat o příspěvek 
na veřejně prospěšné práce?

Žádosti na vytvoření veřejně 
prospěšné práce je třeba zpracovat 
na formulářích úřadu práce, které 
lze získat na Úřadu práce, Stro-
jírenská 28, Žďár nad Sázavou, 
oddělení aktivní politiky zaměst-
nanosti. Žádosti musí být podány 
před vytvořením veřejně prospěšné 
práce a před nástupem uchazečů do 
pracovního poměru. Rozhodování 
o poskytnutí příspěvku zpětně není 
možné.

Bližší informace: Úřad prá-
ce, Mgr. Lenka Pipová, tel. 
566 685 483, e-mail: lenka.pipo-
va@zr.mpsv.cz, nebo na oddě-
lení APZ, tel. 566 685 111, http:
//portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info/
apz/.

Třebíčský místostarosta Miloš 
Mašek minulou středu předstoupil 
před přestupkovou komisi ve Vel-
kém Meziříčí. Ta měla posoudit 
míru jeho zavinění při loňském in-
cidentu se štábem České televize. 
Ke konfl iktu došlo po jednání tře-
bíčského městského zastupitelstva 
v září a třebíčská policie tehdy ob-
vinila ze spáchání přestupku vedle 
místostarosty Maška ještě starostu 
Ivo Uhra, dalšího místostarostu 
Stanislava Mastného a kamerama-
na ČT Romana Šantúra. 

Ostří hoši z Třebíče – tak se jme-
novala reportáž Davida Macháčka 
pro pořad Reportéři ČT, která 
poukázala na svéráznou politickou 
kulturu některých představitelů tře-
bíčského vedení. Jeden z »ostrých 
hochů« Miloš Mašek vysvětloval přestupkové komisi důvody svého hru-
bého chování. Ze záběrů, které odvysílala Česká televize prvního října, 
bylo patrné, jak Mašek odstrkuje kameru a slovně novináře napadá. A proč 
se případem zabývala komise ve Velkém Meziříčí? Krajský úřad tak roz-
hodl na základě dopisu třebíčského tajemníka Milana Hamerníka, který 
uvádí jako důvod možnou podjatost třebíčské komise. Velkomeziříčská 
přestupková komise zprostila obvinění Uhra s Mastným, protože nebyli 
přímými aktéry incidentu. Rozhodnutí o tom, jak dopadli místostarosta 
Mašek a kameraman Šantúr, obdrží oba obvinění od přestupkové komise 
písemně do týdne.

Zprac. -mrs- (zdroj MF Dnes, Žďárský deník)

Přestupková komise ve Velkém Meziříčí 
řešila případ třebíčského místostarosty

Zdeněk Doležel z Velkého Mezi-
říčí byl ve čtvrtek 24. ledna zatím 
nepravomocně zproštěn obžaloby 
v kauze tzv. „pěti na stole v čes-
kých“. Uvedl to internetový server 
Novinky.cz.

Zdeněk Doležel zproštěn obžaloby
Podle obžaloby si bývalý šéf 

kabinetu několika sociálně demo-
kratických premiérů v roce 2005 
Zdeněk Doležel řekl při schůzce se 
Spyrou o úplatek ve výši pěti mili-
onů korun. Měl ho požadovat za to, 
že zprostředkuje schůzku premiéra 
se zástupci společnosti Seta, která 
se chtěla vrátit do hry o privatizaci 
chemického holdingu Unipetrol. 
Právě za Setu Spyra lobboval.

O úplatek si řekl slovy „pět na sto-
le v českých“. Doležel poté tvrdil, že 
šlo o kódovanou řeč o tom, kdo na 
schůzku přijde. Spyra naopak tvr-
dil, že jej Doležel žádal o úplatek. 

Soud tedy Doležela zprostil 
obžaloby pro nedostatek důkazů. 
Rozsudek však není pravomocný, 
státní zástupkyně se na místě 
odvolala, případem se tak bude 
zabývat vrchní soud.

Zdroj: Novinky.cz

Bývalý šéf kabinetu premiéra Zde-
něk Doležel.                           Foto:

Novinky.cz/Ondřej Lazar Krynek

Originální značku získalo prvních sedm 
výrobků.

Mezi nimi i jogurt z Netína
Během několika týdnů se na pultech a v nabídkách objeví viditelně 

označené TOP produkty původem z Vysočiny. Budou nést novou ori-
ginální značku Vysočina – regionální produkt®. Prvních sedm držitelů 
si převezme certifi kát o původu svého výrobku z rukou hejtmana kraje 
Vysočina Miloše Vystrčila. Značka má prioritně odlišit regionální výrob-
ky od konkurence. Certifi kát získaly společnosti Amylon, a.s. Havlíčkův 
Brod a jejich bramborová kaše a bramborové knedlíky, za produkty z me-
du Jiří Bula z Lipníku u Hrotovic a Včelařská farma KURTIN z Hrotovic, 
za spotřebitelské balení brambor EURO AGRAS s. r. o. Havlíčkův Brod, 
Pavel Tasovský z Náměště nad Oslavou za kovaný artikl, za farmářské 
jogurty Farma rodiny Němcovy z Netína a ZERA – Zemědělská a eko-
logická regionální agentura DÍLNA ŘEMESEL za výrobky bytového 
textilu. Kraj Vysočina se v říjnu 2007 připojil k projektu regionálních 
obchodních značek, vyzval lokální výrobce k „certifi kaci“ a nabídl 
označení místních výrobků speciálním logem VYSOČINA – regionální 
produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem 
certifi kace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Vy-
sočině. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. 
Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí 
být také dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí a jedi-
nečné ve vztahu k Vysočině – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo 
z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou. Cílem značení je 
zviditelnit region Vysočiny a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní 
orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně 
pravý suvenýr z Vysočiny, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem 
podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům 
mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Vysočinou. 
„Značka sama o sobě lidi k nákupu nepřinutí. Musí mít o zboží nejdřív 
zájem. Může jim však pomoci v rozhodování. Navíc projekt fi rmám 
nabízí společné webové stránky, propagační materiály, ale i výraznou 
marketingovou podporu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast re-
gionálního rozvoje Marie Černá. U každého výrobku hodnotí splnění 
všech kritérií nezávislá certifi kační komise, složená z výrobců a dalších 
zástupců regionu, např. z Agrární komory, Hospodářské komory, kraje 
Vysočina atd. První kolo této certifi kace proběhlo 23. ledna na krajském 
úřadě v Jihlavě. Náměstkyně Černá tento projekt vítá: „Domnívám se, že 
certifi kace touto značkou přispěje k prodejnosti těchto produktů, a tím 
k propagaci našeho kraje, šikovnosti našich lidí a zvýší atraktivitu pro 
naše občany i návštěvníky.“ Ke slavnostnímu předání certifi kátů všem 
producentům dojde 5. února na krajském úřadě v Jihlavě.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Pro rodiče, které mají školou 
povinné děti, se blíží den, kdy je 
zapotřebí, aby přihlásili své rato-
lesti do některé ze základních škol. 
Zápis prvňáčků stanovil vedoucí 
odboru školství městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí Pavel Stupka 
na osmého února. Podle něj se ještě 
neví, kolik nejmladších žáků letos 
zasedne do prvních tříd.

„Počítáme s otevřením čtyř 
tříd na třech základních školách. 
V souladu s trendem integrace 
a mimo jiné i nedostatku fi nancí 
se už upustilo od zřizování vy-
rovnávacích tříd,“ sdělil Pavel 
Stupka. Netají se ani tím, že mají 
indicie, které říkají, že mnoho 
rodičů bude žádat o odklad pro 
svoje děti. „Jak jsem se dozvěděl 
z celostátních sdělovacích zdrojů, 
celkově se zvyšuje počet žádostí 
o odklad pro povinnou školní 
docházku,“ vysvětlil a dále dodal: 
„Když se rodiče rozhodnou po-
čkat a požádat o odklad pro svoje 
dítě, musí při zápisu, který pro ně 
vyplývá ze zákona, doložit vyjád-
ření odborníka.“ Pokud dospělý 
„pozapomene“ a z jakéhokoliv 
důvodu nezapíše své dítě do ško-
ly, měl by to udělat bez prodlení 
v nejbližší době, nejlépe ve škole 
podle spádového území.

Letos se počítá
s úbytkem prvňáčků

Kdy se školou počkat?
Na to nejlépe odpoví psycholog po 

rozhovoru s dítětem. Čeho si může 
rodič bezpochyby všimnout sám? 
„Je důležité, aby řeč dítěte byla 
vyvážená po obsahové i formální 
stránce. Pod obsahovou složkou 
hledejme to, jak dítě tvoří věty a ja-
kou má slovní zásobu. Nepřehléd-
něme také výslovnost hlásek. Pouze 
vibranty „r“ a „ř“ je možno docvi-
čovat během prvního roku. Ostatní 
hlásky by potenciálnímu prváčkovi 
neměly dělat problém,“ zdůrazňuje 
logopedka Olga Pavlíková ze Speci-
álního pedagogického centra.

Miroslava Lacová-Hupcej

Město Velké Meziříčí je zřizova-

telem pěti základních škol. 

Z toho dvě jsou malotříd-

ky v městských částech. 

Zřizovatelem dalších dvou 

specifických základních škol 

ve městě je Kraj Vysočina. 

Rodiče mohou vybrat svému 

dítěti školu podle spádového 

obvodu jejich trvalého pobytu, 

nebo zjištěných referencí na 

jimi vybranou školu. Ovšem 

v tomhle případě je už roz-

hodnutí o přijetí na řediteli 

s přihlédnutím ke kapacitě, 

kterou škola má.

Asi si potřebuje na něco
nebo na někoho posvítit

Reklamní poutač si v noci nikdo nepřečte
Během měsíce ledna letošního roku odcizil neznámý pachatel 

osvětlení z reklamního poutače, umístěného u dálnice D1 na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí. Šlo o osm halogenových světel, opatřených 
výbojkami o výkonu 150 W. Osvětlení bylo po odstřižení napájecích 
kabelů odborně demontováno. Způsobená škoda byla vyčíslena na 
částku 24.000 Kč.                                                  nprap. Václav Kučera 

Krádeže vozidel
jako na běžícím pásu

Jejich hodnota ani stáří dnes nerozhoduje
Ve druhé polovině uplynulého týdne byla na Žďársku odcizena tři 

osobní vozidla. Ze středy na čtvrtek se neznámý pachatel zmocnil vozidla 
Volkswagen Golf, modré barvy, které bylo zaparkováno na ulici Libušín-
ská ve Žďáře nad Sázavou. Hodnota vozidla činí 180.000 Kč. Ze čtvrtka 
na pátek zmizelo vozidlo Škoda Octavia, modrozelené metalické barvy, 
z parkoviště na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Způsobená škoda 
činí 370.000 Kč. Třetí případ je z neděle, kdy bylo opět ve Žďáru nad Sá-
zavou odcizeno vozidlo Fiat Croma, tmavě modré barvy, které bylo zapar-
kováno na ulici Studentská. Na střeše vozidla byl připevněn střešní box. 
Zde byla škoda vyčíslena na částku 15.300 Kč. Všechna tři vozidla jsou 
opatřena registračními značkami kraje Vysočina.  nprap. Václav Kučera

OKÉNKO POLICIE

Místostarosta Třebíče Miloš Mašek. 
Foto: www.soukup&david.cz

Městská správa bytů má nového ředitele
Příspěvková organizace města 

Velké Meziříčí Městská správa 
bytů (MSB) má nového ředitele. 
Ze tř í uchazečů vybrala Rada 
města JUDr. Karla Lancmana. 
Ten bude funkci zastávat po dobu 
mateřské dovolené dosavadní ředi-
telky ing. Magdalény Kašparové. 
Karel Lancman, jako městský 
zastupitel, je současně předsedou 
kontrolní komise Zastupitelstva 
města Velké Meziříčí. Z důvodu 
svého jmenování do funkce ředitele 
MSB na tuto funkci rezignoval. Ze 
stejného důvodu Rada města přijala i rezignaci manželky K. Lancmana 
Zdeňky Lancmanové na členství v bytové komisi. „Zdeňka Lancmanová 
ukončila členství v komisi, aby nedocházelo ke střetu zájmů,“ vysvětlil 
starosta František Bradáč. Novým členem bytové komise Rady města byl 
jmenován Antonín Zeman.                                          -mrs- Foto: archiv VM

Zítra končí termín podání podnětů 
na změny územního plánu

Městský úřad Velké Meziříčí dává tímto možnost všem občanům, 
organizacím a vlastníkům pozemků podat podněty na změnu územního 
plánu, tj. změny funkčního využití jednotlivých ploch.

V podnětu je třeba doložit vyplněný formulář s identifi kací žadatele, 
identifi kací plochy (pozemku), kterou chcete změnit, vlastnický vztah 
k pozemku, současné a navrhované funkční využití plochy (pozemku) 
a důvody pro změnu. Formulář je k dispozici na MěÚ Velké Meziří-
čí – oddělení územního plánování a na webových stránkách města.

Územní plán byl schválen v říjnu 2006 a je uveřejněn na internetové ad-
rese www.mestovm.cz. Své podněty adresujte na Městský úřad Velké Me-
ziříčí – odbor výstavby a regionálního rozvoje – nejpozději do 31. 1. 2008.
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Westernové městečko Šiklův 
mlýn obývalo ve dnech 25. a 26. 
ledna téměř čtyřicet lidí trpících 
Parkinsonovou nemocí a jejich 
sympatizantů. Samotné setkání 
začalo přivítáním a večeří, kde 
hrála živá hudba. Druhý den si 
všichni členové prohlédli westerno-
vé městečko a byl tu čas i na to, aby 
zasedal výkonný výbor společnosti 
Parkinson. Ta má dva tisíce členů 
sdružených celkem v sedmnácti 
klubech po celé republice. Od-
poledne všechny čekala ukázka 
westernového umění. Poprvé se 
uviděli i členové on-line klubu, 
kteří se doposud znali pouze z „če-
tové“ komunikace. Pozvání přijal 
i předseda společnosti parkinsoni-
ků ze Slovenska Ľubomír Šalátek, 
který konstatoval, že „Slováci se na 
rozdíl od Čechů více stydí k tomuto 
onemocnění přihlásit.“

Přátelství a komunikace
jim pomáhá

V kraji Vysočina se lidé takto ne-
mocní sdružují v Havlíčkově Brodě. 
Jak nám sdělila předsedkyně Spo-
lečnosti Parkinson Květa Kánská: 
„…zastoupení je po celé republice 
a nejvíc členů je v Ostravě.“ Kluby 
zabezpečují pro své členy rekondič-
ní cvičení a vzájemná setkávání, na 
kterých se podporují, sdělují si své 
poznatky o průběhu onemocnění, 
ale navazují i cenná přátelství. 
„Často se stává, že lidé se uzavřou 
a přestanou komunikovat se svě-
tem, a to je zlé. Parkinsonik může 

MEZINÁRODNI SETKÁNÍ 
PARKINSONIKŮ NA VYSOČINĚ

Psychika
je pro nemocné důležitá

plnohodnotně žít, v rámci svých 
možností. Ještě nedávno si lidé 
mysleli, že Parkinsonova nemoc je 
nemocí stáří. Je to omyl. Postiženi 
jsou i mladí lidé. Náš nejmladší 
člen má 24 a nejstarší 94 let,“ 
objasňuje Ludmila Čapková, která 
má kromě jiného na starosti časopis 
Parkinson. Ten doposud vycházel 
dvakrát ročně, ale už  letos ho budou 
moci čtenáři číst čtyřikrát do roka. 
„Nejnovější číslo se bude zabývat 
psychikou, která parkinsoniky 
ovlivňuje. K této problematice se 
zde vyjádří  odborníci. Publikovat 
budeme i postřehy členů on-line 
klubu.“

Veřejnost si bohužel často par-
kinsoniky plete s opilci či simulan-
ty. Jak je to doopravdy s projevy je-
jich nemoci, když jsou „on“, anebo 
„off“, jak sami svým stavům říkají? 
Jak se mění jejich osobní vztahy 
nebo přátelství, o tom všem se 
dozvíte už v příštím čísle, kde se 
setkáte se zajímavou výpovědí 
manželů Kafnových a Čestmíra 
Čermáka z Uhřínova.

Setkání bylo prodchnuto at-
mosférou vzájemného přátelství 
lidí, kteř í sdílejí stejně těžký 
osud a určitě si zasluhují mnohem 
větší pozornost odborné i laické 
veřejnosti. Vše se mohlo v tomto 
krásném prostředí uskutečnit také 
díky podpoře majitele areálu Šiklův 
mlýn Libora Šikla.

Miroslava Lacová-Hupcej
Foto: Čestmír Čermák

Bilance zásahové činnosti v roce 2007 
a další čísla

Hasiči na Vysočině zasahovali v roce 2007 u 6 526 událostí. Pokud toto 
číslo srovnáme s údaji roku 2006, pak došlo k poklesu o 4,5 % u událostí.

Požáry
Číslo 843 – to je celkový počet požárů, ke kterým hasiči na Vysočině 

v loňském roce vyjížděli. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu počtu 
požárů, a to o 16,4 %. Nejčastěji hasiči zasahovali u požárů na Jihlavsku, 
kde byl evidován 241 požár, a nejméně potom na Pelhřimovsku – 131 
požár. Z pohledu jednotlivých měsíců v roce, evidujeme nejvíce požárů 
v  dubnu (132) a srpnu (111). Nejméně požárů pak evidujeme v únoru 
a listopadu, zde je číslo shodné, a to 36 požárů. Pokud se podíváme na 
jednotlivé dny v týdnu, pak k požárům nejčastěji v loňském roce dochá-
zelo v sobotu. Požáry se nejčastěji rozhořely mezi 16. a 19. hodinou.

Požáry v našem kraji v roce 2007 způsobily škodu ve výši 55.695.000 Kč 
a uchráněny byly hodnoty ve výši 512.192.200 Kč.

Nejčastějšími příčinami požárů bylo nedbalostní jednání osob a tech-
nické závady.

Dopravní nehody
V loňském roce vyjeli hasiči na Vysočině k 1 625 dopravním nehodám. 

Ve srovnání s rokem předchozím jsme zaznamenali nárůst, a to ve výši 
14,6 %. Nejčastěji hasiči vyjížděli na Jihlavsku (393), nejméně potom na 
Havlíčkobrodsku (244). Havlíčkobrodsko je z pohledu hasičů také jedinou 
oblastí na Vysočině, kde v loňském roce poklesly zásahy u dopravních 
nehod, a to o 1,6 %.

Živelní pohromy
Rekordní nárůst o více než 1 800 % jsme zaznamenali u živelních po-

hrom. V loňském roce jsme k nim vyjížděli celkem 355. Hned samotný 
začátek roku 2007 přinesl rekordní počet zásahů u živelních pohrom, a to 
v důsledku orkánu Kyrill, který zasáhl Vysočinu ve dnech 18.-19. ledna. 
Hasiči tehdy zasahovali u rekordního počtu 336 událostí.

Podíl zásahů jednotek požární ochrany
V roce 2007 bylo na území kraje Vysočina nasazeno 7 418 jednotek 

požární ochrany. Z tohoto počtu byly 5 624 profesionální jednotky Ha-
sičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina, 1 505 jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí, 501 jednotka, HZS podniků a 151 jednotka 
sborů dobrovolných hasičů podniků. Jednotky jiné (Armáda ČR) na území 
kraje Vysočina nezasahovaly. Profesionální jednotky HZS kraje Vysočina 
zasahovaly u 71 % všech nahlášených událostí. U zbylých 20 % událostí 
zasahovaly jednotky sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí a u 10 % 
událostí jednotky HZS podniků a SDH podniků. 

Hovory na linku 112 a na linku 150
V roce 2007 bylo na tísňovou linku 112 a na linku 150 Krajského 

operačního a informačního střediska HZS kraje Vysočina směrováno 
157 617 tísňových volání v celkové délce 58 235,65 min.

 Linka 112 Linka 150
 Počet hovorů Délka hovorů Počet hovorů Délka hovorů

Leden  12 850 3 692,15 2 896 2 296,51
Únor 11 405 3 025,69 2 136 1 154,08
Březen 11 503 3 533,65 2 289 1 646,54
Duben 10 786 3 490,09 2 439 1 689,37
Květen 11 309 3 533,65 2 181 2 537,15
Červen 10 300 3 291,95 2 332 1 714,93
Červenec 11 359 3 543,73 1 923 1 297,42
Srpen 10 522 3 244,73 2 030 1 561,38
Září 10 974 3 528.00 1 717 1 084,85
Říjen 10 630 3 111,98 1 538 855,15
Listopad 11 148 3 500,74 1 531 944,16
Prosinec 10 234 3 094,45 1 585 861,77

Petra Musilová

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
KRAJE VYSOČINA

Ludmila Havelková, které je dnes 88 roků, je neteří naší významné 
malířky Zdenky Vorlové-Vlčkové a část svého dětství prožila v její rodině. 
A právě ona byla 21. 1. vzácným hostem na besedě Klubu dobré pohody 
v Borech. Promítáním i slovem ji doplnil ing. Antonín Dvořák, jemuž 
patřila první část večera.  Seznámili jsme se s rodinnými fotografi emi 
Zdenky Vorlové-Vlčkové a potom s její tvorbou. Velmi obsáhlou a růz-
norodou tvorbou! Všichni známe její velký obraz v České spořitelně ve 

Velkém Meziříčí a některé pohlednice. Ale její další obrazy (viz snímek 
nahoře), akvarely a knižní ilustrace už tolik známé nejsou.

Další část besedy pak byla věnována vzpomínkám paní Havelkové. 
A tak jsme si mohli vyslechnout, jak Zdenka Vorlová ráda malovala 
zvířata, zejména koně, nebo jaké to bylo stát jí modelem a jak vznikaly 
některé konkrétní obrazy. Že to byla dáma, která měla ráda vše krásné 
a pan profesor Vlček, její manžel, člověk velmi laskavý. 

Paní Havelková nám věnovala pohlednice a ukázala některé, Zdenkou 
Vorlovou-Vlčkovou ilustrované knihy. 

Paní Havelková je velice milá dáma a poslouchat ji, je velká radost.
Náš dík patří nejen našim hostům, ale také muzeu ve Velkém Meziří-

čí, že nám prostřednictvím videoprojekce umožnilo nahlédnout do zde 
uložených sbírek Zdenky Vorlové Vlčkové.   Text a foto: Blanka Křížová

Povídali si o malířce Zdence Vorlové-Vlčkové

„Servis“ 1 083 lidem poskytla 
loni protialkoholní záchytná stani-
ce (PZS) v Jihlavě. Za vystřízlivění 
měli celkem zaplatit 1,84 milionů 
korun, zaplacena nebo vymožena 
byla však pouze částka přesahující 
půl milionu korun. Dluh za neuhra-
zené služby v roce 2007 je vyčíslen 
na cca 1,3 mil. korun. Kraji došla 
trpělivost a chystá proto změny. 
Zatímco loni přišla jedna noc na 
záchytce na 1 700 korun, od února 
bude činit poplatek 4 000 korun 
za jeden záchyt. Další peníze stojí 
krajskou kasu provoz záchytné 
stanice. V roce 2007 šlo o částku 
4,4 mil. Kč, o rok dříve kraj roz-
počtoval na provoz 3,7 mil. korun. 
„Kraj Vysočina nechce na provoz 
záchytky stále pouze doplácet. Do 
budoucna přikročíme nově i k po-
dávání trestních oznámení v přípa-
dech dluhu za dva a více záchytů,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Pavel Hájek. „Při 
stanovení nové ceny záchytu jsme 
vycházeli z propočtu průměrných 
nákladů na osobu za poslední rok. 
Vyšla nám částka mírně přes čtyři 
tisíce korun. Nově stanovený popla-
tek je tak odrazem reálné hodnoty 
poskytnuté služby, nikoli smyšlenou 
částkou,“ konstatoval hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil. Zvýšení 
sazby za záchyt je pouze začátkem 
změn. Už v průběhu letošního roku 
připraví kraj Vysočina novou ve-

Provoz krajské záchytky čekají změny
řejnou zakázku na provozovatele 
protialkoholní záchytné stanice, 
která bude řešit zainteresovanost 
poskytovatele služby tak, aby na 
sebe převzal veškerou odpovědnost 
za vymáhání pohledávek, které by 
se staly jeho příjmem. Jihlavská 
záchytka je jediným zařízením 
svého druhu na Vysočině. Z 1 083 
loňských klientů bylo 976 mužů 
a 107 žen. Počet zachycených se 
zvyšuje. V roce 2004, kdy záchyt-
ka nesloužila pro ženy, se postarala 
o 476 opilých mužů. Předloni už to 
bylo 854 mužů a 69 žen. Nejmlad-
šímu loňskému klientovi bylo 17 
let, nejstarší překročil osmdesátku. 
Nejvíc zachycených bylo z Jihlav-
ska, nejméně z Třebíčska. Jeden člo-
věk trávil na jihlavské záchytce noc 
dokonce už šestatřicetkrát. Většina 
klientů je bez pracovního poměru. 
Mezi hříšníky se objevilo také 30 
studentů, téměř 220 důchodců 
a tři ženy na mateřské dovolené. 
Nejvyšší naměřená hodnota dosáh-
la 4,95 promile alkoholu v krvi. 
Opakovaně bylo zadrženo 235 
jedinců a celkový počet záchytů 
těchto osob činil 948 z celkového 
počtu 1 083. Jedenkrát bylo za-
chyceno pouze 135 osob. Celkem 
bylo za rok 2007 zachyceno 370 
jedinců. Průměrně byl zachycen 
každý z klientů PZS asi třikrát.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí krajského úřadu

Jihlava se krajské policie zřejmě dočká
Vysočina by se již konečně měla dočkat krajského policejního ředitelství. 

Podle poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vladimíra Hinka 
(ODS) s tím počítá vládní návrh zákona, kterým se zřizuje namísto dosavad-
ních osmi nově celkem 14 policejních ředitelství. „Jihlava se tak konečně 
dostává do popředí i v této oblasti. Původně se ještě v prosinci 2007 reálně 
diskutovalo o tom, že ředitelství zůstanou pouze v bývalých krajských měs-
tech, ale i na základě našich připomínek a aktivity se podařilo do vládního 
návrhu nyní vtělit i Jihlavu,“ upozornil poslanec Hink s tím, že ještě osm let 
po ofi ciálním zřízení 14 krajů nadále funguje pouze osm krajských ředitel-
ství policie v bývalých krajských městech. „Dojde také ke změně ekonomiky 
policie. Krajská ředitelství budou ekonomicky samostatnější – například 
o provozních nákladech se bude rozhodovat v krajích namísto v Praze,“ 
vysvětlil Hink. Nová policejní ředitelství v Jihlavě, Pardubicích, Liberci, 
Karlových Varech, ve Zlíně a v Olomouci sice patrně nebudou zahrnovat 
například laboratoře či jednotky rychlého nasazení, obvyklé v dosavadních 
krajských městech, nicméně na významu nového uspořádání se tím podle V. 
Hinka nic nemění. „To, co náš kraj v této oblasti potřebuje, zde mít bude-
me,“ ujistil poslanec. Pokud parlament vládní návrh schválí, reforma policie 
začne 1. ledna 2009. Celá by pak měla být dokončena v roce 2012.     -leo-

Krajský úřad kraje Vysočina 
bude 31. ledna 2008 hostit zástupce 
rybníkářů a rybářů z celého kraje 
Vysočina. Rybníkáři budou mít 
jedinečnou možnost diskutovat 
o problémech a budoucnosti chovu 
ryb na Vysočině. Tato ojedinělá 
akce, pořádaná pod záštitou člena 
rady kraje Vysočina I. Rohovské-
ho, umožní rybníkářům nejenom 
seznámení se všemi zainteresova-
nými institucemi v oblasti rybář-
ství, ale hlavně budou mít možnost 
obeznámení se s dotačními tituly 
EU na roky 2008–2013. Účast na 

diskuzi přislíbili zástupci minis-
terstva zemědělství, Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologic-
kého z Vodňan, nebudou chybět 
pracovníci Krajského úřadu kraje 
Vysočina a Agentury ochrany pří-
rody a krajiny z Havlíčkova Brodu. 
P. Spurný z Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně bude 
informovat zúčastněné o součas-
ných projektech univerzity v ryb-
níkářství na území kraje Vysočina. 

Martin Drápela,
odbor lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Konference o rybářství je zítra

Nová kniha Kroje na Horácku
„Kroje na Horácku“, tak se jmenuje nová knižní publikace, kterou  vydalo 

Muzeum Vysočiny Jihlava. Zajímavé informace zde naleznou nejen zájemci 
o lidovou kulturu a folklor z řad široké veřejnosti, ale i odborníci zabývající 
se etnografi í. Publikace byla vydána u příležitosti významného životního ju-
bilea Míly Brtníka, dlouholetého předsedy Horáckého folklorního sdružení.

Zájemci o knihu „Kroje na Horácku“ se na ni mohou těšit na konci 
ledna 2008, kdy Míla Brtník z Horáckého folklórního sdružení oslaví 80. 
narozeniny. Autorský kolektiv v čele s jubilantem dokázal ve spolupráci 
s různými muzei a soukromými sběrateli shromáždit velké množství ma-
teriálu s tematikou krojů na Horácku a tak mohla vzniknout atraktivní pu-
blikace plná fotografi í a obrázků rozmanitých krojů, doplněná textovými 
pasážemi. Autoři rozčlenili knihu podle jednotlivých krojových oblastí na 
Horácku, doplnili ji mapkou této oblasti a krátce představili nejvýznam-
nější umělecký soubor, který zde působí a snaží se o zachování folklórních 
tradic v dané lokalitě. „Doufáme, že kniha bude pro veřejnost přínosná 
a přispěje k pokračování a zachování historických kulturních tradic re-
gionu a k prohloubení sounáležitosti obyvatel Vysočiny s jejich krajem,“ 
vyjádřil své přání ředitel Muzea Vysočiny Jihlava Karel Malý. Na vydání 
publikace o krojích na Horácku se formou neinvestiční dotace fi nančně po-
dílel kraj Vysočina a také Ministerstvo kultury ČR. Kniha vyšla v nákladu 
1000 ks a je k dispozici zdarma v Muzeu Vysočiny Jihlava i v ostatních 
muzeích na Vysočině.   Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Ludmila Havelková
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Biřmování – svátost Ducha svatého
Je velice pěkné, když se křesťané modlí za jednotu, protože víme, jak 

je smutné, když se hádají a dokonce jak bylo tragické, když mezi sebou 
i bojovali. Při těchto příležitostech se také říká, že musíme vyhledávat, 
co nás spojuje a to zdůraznit, a ne jen pořád připomínat a vyčítat, co nás 
rozděluje. Co nás spojuje, kromě Písma svatého a základních modliteb, 
které se z něho učíme? Co spojuje evangelíky a katolíky i ostatní vyznání. 
Pojďme dál: co spojuje mladé i staré, co spojuje pastýře i ovečky. Svatý 
Jan to řekl jasně: Boha nikdo nikdy neviděl. Jeho jednorozený Syn nám 
ho zjevil. (Jan 1,18) Opravdu, ani papež ho neviděl, i když nepochybu-
jeme o kvalitě jeho modlitby. Je znám příběh starého rabína, na kterého 
se obrátil mladý Žid: Rabbi, já pořád nemůžu uvěřit tomu, co je psáno 
v Bibli. Mohl byste mi nějak pomoci, vy učený člověk! (Rabbi znamená 
učitel.) Přijďte večer, pobavíme se o tom. Mladík večer přichází a vidí, 
jak se u rabína svítí, on chodí po pokoji, drží se za hlavu a říká: Snad je 
to pravda! 

Je to pravda. Pán Ježíš, který nám Boha zjevil, říká: Já jsem cesta, 
pravda a život. A nejenom říká, on to také dokazuje. Věrností až k smrti, 
pravdivostí svých slov. Řekl, že vstane a vstal. On také mluví o tom, že 
lidé musí snášet tíhu dne i horko (Mt 20,12). A to platí nejen o dělnících 
na vinici, kteří pracovali od rána. To platí i o nás o všech. Protože všichni 
bez rozdílu máme pochybnosti, všichni neseme tíži dne i horko. Jaká je 
hlavní pochybnost. Říkáme všichni: Otče náš, to je asi naše první modlitba 
a také nejčastější. A všichni si představujeme, že tatínek se svými dětmi 
jedná laskavě, že se jich zastane. Je totiž těžké, když máme uznat, že Bůh 
je náš otec, právě když nám nakládá zátěž. Profesor Tomáš Halík píše ve 
své poslední knize, že dostal protináboženský dopis. Četl ho jen zběžně, 
protože autor v něm slovy vypsanými z totalitních učebnic dokazoval, že 
žádný Bůh není, že to všechno je věčná hmota. Co na to také říci, když 
ten člověk tomu věří. Poslední slova však byla bolestným výkřikem přímo 
proti Bohu: Jsi tak krutý! Profesor Halík se zarazil, tam se něco stalo, 
něco asi přehlédl. A srovnáním rukopisu na to přišel. Když ten člověk 
měl dopis rozepsaný, umřela mu na rakovinu malá vnučka. Proto začal 
najednou psát přímo Bohu. Profesor Halík pak uvažuje, co mu má na to 
odpovědět. Asi bych tomu člověku řekl, že také nevím, proč se to stalo, 
ale podržel bych jeho dlaň ve své ruce. Když přišly zkoušky na Joba – od 
té doby se říká Jobovy zvěsti – jeho přátelé s ním nejprve dnem a nocí 
mlčeli. Teprve v závěru promluvil Bůh. Proto i my hledáme odpověď 
v jeho slově, zvláště v Novém zákoně. Svatý Pavel tam píše dvakrát o tom, 
že jen v Duchu svatém můžeme říci Bohu Abba, Otče. Tak to překládáme 
my, ale odborníci nám řeknou, že by se to dalo vyjádřit přesněji slovem: 
Taťko. Stejným tónem, jak to mladí lidé říkají, když chtějí, aby je tatínek 
pustil na zábavu anebo jim přispěl sto procenty na nějaký nákup (Řím 
8,15 Gal 4,6). Proto všichni prosí o dary Ducha svatého, proto je chceme 
dostat ve svátosti biřmování. Je nám skutečně horko, když na nás někdo 
vyhrkne: Jak to víš? Jak víš, že převtělování není možné? No přece 
z Písma svatého, z Bible, řekneme mu všichni, i katolíci, i evangelíci. 
A on řekne. Ale v asijských náboženských knihách se píše o tom, že 
převtělování je. A říkají to s takovou jistotou, že nám je opravdu horko. 
Jiní vám zase budou vážně tvrdit, že Bůh je tak vznešený a slavný, že se 
vůbec nesníží k nějakému narození v jeslích a pocení po cestách. Všechno 
se opravdu točí kolem osoby Ježíše Krista. On sám popravdě řekl, že je 
ten kámen nárožní, o který se všechno opírá. A zase nám pomůže svatý 
Pavel, který napsal: Jen v Duchu svatém může někdo říci: Ježíš je Pán. 
(1 Kor 1,23). Druhý důvod, proč potřebujeme dary Ducha svatého, proč 
toužíme po svátosti biřmování. K ní chodí mladí lidé. Ti mají často chuť 
pustit se do nějaké překážky, někdy dokonce hlava nehlava. Vylézt až na 
vrchol, pokořit vysokou horu. Myslím, že takovým horským hřbetem, 
přímo pohořím je pocit, že o všem rozhoduje příroda, ne matka příroda, 
ale macecha. Jeden má dobré srdce, které vydrží každou zátěž, jinému 
nečekaně dotluče. Jedna má dobré oči, takže si všimne každého pohybu, 
jiná přehlédne velký kamion. Právě mladí lidé jsou ochotni se za něco 
prát. Pusťte se do tohoto pohoří a zkuste je v síle ducha překonat. Ne 
nějakého ducha, ale v síle Ducha svatého, který přímo volá, že za vším 
je Bůh náš Otec, a že všechno svěřil svému synu, který má rozhodující 
moc jako náš Pán. Opravdu nás musí spojovat absolutní důvěra v Pána 
Ježíše, toho ukřižovaného, kterého nechápou budhisté. Ti se při pohledu 
na kříž ptají: A co udělal v minulém životě, že musí teď tak hrozně trpět. 
V Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, což nechápou muslimové, 
kteří vám budou tvrdit, že Bůh nemůže mít děti. Přitom Ježíšova oběť pro 
nás a jeho vítězství je základní pravda víry, kterou právě v této svátosti 
chceme posílit.                                                                     P. Jan Peňáz

Žijeme v době zajímavé, plné 
velkých příležitostí a změn, ale pro 
mnohé také v době nelehké. Mnozí 
lidé řeší vážné problémy – ať už 
zdravotní, či jiné. Jenže – které ob-
dobí v našich dějinách bylo lehké? 
Všude se dá najít něco nepříjem-
ného. O to důležitější je vyvinout 
si svoji vlastní psychickou sebeo-
branu – myslet pozitivně. Způsob 
myšlení je pro náš život nesmírně 
důležitý. Nejen, že se mnohem lépe 
cítí člověk radující se, že má „ještě 
polovinu sklenice plnou“, než ten, 
který je mrzutý, protože už má 
„sklenici způli prázdnou“. Myšlení 
proniká do ještě větší hloubky, než 
by se na první pohled zdálo. Před-
ložím vám „větu do pranice“: Tělo 
je robot, který reaguje na mysl. Ne-
věříte? Může si to každý ověřit sám 
na svém vlastním těle. Tak schválně: 
pohodlně se posaďte a zavřete oči. 
Svým vnitřním zrakem si vybavte 
citron, který krájíte a vymačkává-
te. Během chvilky zareaguje vaše 

tělo jako robot na vaše myšlenky 
na citron tím, že se vám začnou 
sbíhat sliny… To, že pro spokojený 
život je třeba „spokojeně“ myslet, 
ukazuje velice pěkně jedna kniha, 
kterou bych vaší pozornosti ráda 
doporučila. Jedná se o „Pollyannu“ 
od autorky E. H. Porterové a lze 
si ji vypůjčit i ve zdejší městské 
knihovně. Tato kniha je vhodná jak 
pro dětské, tak pro dospělé čtenáře. 
Vypráví příběh dívky, která hraje 
zvláštní hru. Na všem, co ji potká, 
hledá něco dobrého, z čeho se může 
radovat. Je zajímavé sledovat, jak se 
postupně proměňují i lidé v jejím 
okolí, jak se ztuhlá srdce skeptiků 
a mrzoutů rozehřívají a zachvívají 
pod dotykem čisté radosti. Kdo 
ví, možná že tato četba, obsahující 
výborný návod pro spokojený život, 
osloví i vás. V každém případě vám 
přeji příjemné chvíle s kvalitní kni-
hou, dobrou mysl a pevné zdraví. 

Zdeňka Polášková, certifi kovaná 
terapeutka EFT

PORADNA EFT

O pozitivním myšlení

V pondělí 21. ledna 2008 navští-
vil ministr kultury Václav Jehlička 
zámek ve Stránecké Zhoři. Čle-
nem jeho doprovodu byl i Daniel 
Hermann, bývalý mluvčí ČBK, 
dále náměstek hejtmana kraje Vy-
sočina Václav Kodet, ředitel nově 
vzniklého Památkového ústavu 
v Telči Libor Karásek, garant Pa-
mátkového ústavu pro naši oblast 
Petr Gryc, starosta a místostaros-
ta obce, za vlastníky zámku ve 
Velkém Meziříčí Jan a Michael 
Podstatzští-Lichtenstein a sekretář 
poslance Jana Kasala Karel Pacal. 
Hosté byli seznámeni s náročnou 
obnovou zámku, s problémy, které 
tato rekonstrukce přináší a při pro-
hlídce zámku si mohli prohlédnout 
postup prací. Zámek byl zbudován 
v 16. století Stráneckými ze Stránec 
na místě původní tvrze. Po Bílé hoře 
měl několik vlastníků a fungoval 
jako samostatné panství až do 18. 
století. Pak byl přičleněn k zámku 
velkomeziříčskému a po první 

Ministr přijel do Stránecké Zhoře

pozemkové reformě byl prodán 
hrabětem Harrachem Družstvu 
pěstitelů Stránecká Zhoř. Po 
znárodnění sloužil zemědělským 
účelům a byl zdevastován. 

Návštěva ministra skončila obou-
strannou spokojeností. Vzácní hosté 
viděli, kolik práce se tam už udělalo, 
a místní obyvatelé se přesvědčili, že 
se o nich ví. Od roku 2000 je zámek 
v majetku Řádu rytířů Kristových, 
který jej obnovuje. Řád má snahu, 
aby obnova zámku probíhala v du-
chu tradičních materiálů a řemesel, 
což je z památkového hlediska nej-
citlivější možné řešení. Je to však 
zároveň i způsob nejnáročnější, 
ale ve výsledku bude ve Stránec-
ké Zhoři stát obnovená památka, 
která bude dominantou nejen této 
obce. Zámek usiluje o zařazení do 
programu Záchrany architektonic-
kého dědictví MK ČR.

P. Jan Peňáz
(Další informace k návštěvě mi-

nistra kultury čtěte na straně 1.)

Ministerská návštěva s doprovodem na zámku ve Stránecké Zhoři. 
Foto 2×: Miroslava Toepferová

Druhý únor – Světový den mokřadů
V tento den v roce 1971 byla sjednána Ramsarská úmluva v iránském 

městě Ramsar na břehu Kaspického moře. V současné době má úmluva 
138 smluvních stran. Je to úmluva o mokřadech majících mezinárodní 
význam především jako biotopy vodního ptactva. Tato úmluva byla první 
mezinárodní úmluvou zaměřenou na ochranu a rozumné využívání pří-
rodních zdrojů, a jednou z mála úmluv chránící určitý druh biotopů, tj. 
využívání a zajištění celosvětové ochrany všech typů mokřadů. Úmluva 
ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad 
mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá 
schváleným kriteriím, a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního 
významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje 
zvýšenou péči a ochranu. Mokřady se v této úmluvě rozumí území s mo-
čály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými či umělými, trvalými či 
dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými 
s mořskou vodou, jejichž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů. Česká 
republika přistoupila k úmluvě až 15 let po jejím zplatnění, tehdy ještě 
jako Československo. Naše současná republika k ní přistoupila v době 
svého vzniku, tedy 1. 1. 1993. Text a smysl úmluvy je legislativně zajištěn 
zákonem 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Na plnění této úmluvy 
dohlíží v České republice Český ramsarský výbor. Je to poradní sbor 
ministerstva životního  prostředí, týkající se věcí ochrany všech mokřadů. 
Má vypracován „Plán péče o mokřady mezinárodního významu, publi-
kační činnost a ekoosvětu“. Mokřadů mezinárodního významu je v naší 
republice dvanáct. Jsou však i lokálně významné mokřady. O ty nám 
jde především. Za posledních padesát let došlo k výrazným nezvratným 
změnám krajinného rázu, postihujícím především mokřadní biotopy. Od-
vodňování a meliorace spolu s rekultivacemi podmáčených luk dosáhly 
pro přírodu katastrofálních důsledků.

Klimatické výkyvy v současnosti způsobují i několikaměsíční nedosta-
tek dešťových srážek, neschopnost mokřadních biotopů zadržovat vodu 
v potřebné míře, což vede k periodickému vysychání. Naší snahou je 
územní ochrana i těch nejmenších mokřadů, aby se podařilo zachránit 
alespoň zbytky cenných a ohrožených částí přírody. Je na nás, na všech 
občanech, aby nahlásili na příslušné odbory a útvary životního prostředí, 
kde se v regionu ještě nějaká malá lokalita nachází, aby byla zmapována 
a byl zabezpečen odborný dohled. Tím velice pomůžeme naší přírodě 
a zachráníme nevyčíslitelné hodnoty. 

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Program Hele lidi na 3. ZŠ
Ve čtvrtek 24. 1. měli možnost žáčci třetích ročníků naší ZŠ zúčastnit 

se programu Hele lidi. Realizátorem programu je sdružení Slepíši, jehož 
náplní je výchovně vzdělávat o zdravotně postižených lidech. Jejich hlav-
ním úkolem je seznamování nevidících s vidícími. Účelem bylo představit 
dětem zdravotní postižení zajímavou a hravou formou. Celé dvě hodiny se 
nám věnovaly tři dámy – Ivana Ovečková a Božena Dreslerová a nevidící 
Renata Jastrzembská, členky sdružení Slepíši v obci Tasov. První část 
programu byla takzvaně „naslepo“. Děti měly celou dobu zavázané oči 
šátky, aby si mohly na vlastní kůži formou hry vyzkoušet své hmatové 
schopnosti a sluch. Nejprve chodily ve čtyřčlenných skupinkách se za-
vázanýma očima a učily se vnímat prostor ve třídě svým tělem. Poté se 
usadily do půlkruhu v odpočinkové části třídy a posílaly si navzájem „na-
slepo“ různé předměty, jejichž název musely poznávat pouze po hmatu. 
Pokud se dětem dostal do rukou předmět, který již jednou správně poznaly, 
zvedly jej nad hlavu. Další hra se týkala rozeznávání různých zvuků pouš-
těných z CD přehrávače. Zajímavá byla i hra s kostkami, na kterých bylo 
vždy písmeno a zvíře začínající stejnou hláskou. V další části programu 
nás lektorky seznamovaly s Braillovým reliéfním slepeckým písmem. 

Děti dokonce dostaly za úkol krátký úsek pomocí hmatu přečíst. Renata 
Jastrzembská nám předvedla i komunikaci pomocí dotykové abecedy 
(tzv. LORM), která slouží hluchoslepým lidem. Dále jsme měli možnost 
vidět tabuli, na kterou nevidící děti kreslí pomocí zapichování malých 
kolíčků. Dozvěděli jsme se, jak správně a bezpečně vodit nevidomého 
člověka. Nová pro nás byla informace o různém typu slepeckých holí. 
Pokud je tato hůl bíločervená, označuje člověka, který má postižený zrak 
i sluch. Zajímavé byly pomůcky jako např. mluvící hodiny a budík, brýle 
s lupou pro zbytky zraku aj. Existuje například i mluvící teploměr, váha 
nebo mobil. Během třetí, závěrečné části, si děti zkusily modelovat obličej 
z hlíny pomocí Axmanovy techniky modelování stejným způsobem, jako 
se to v tasovském centru učí nevidící studenti. Tato technika je určena 
především nevidícím, mentálně postiženým a všem zdravotně postiže-
ným, kteří nemohou absolvovat klasické vzdělávání v modelování. Po 
rozloučení s lektorkami programu jsme s žáčky ještě pobesedovali o tom, 
co se vlastně nového dozvěděli. Velmi nás potěšilo jejich nadšení a nový 
pohled na lidi se zdravotním postižením. Děti již dobře vědí, že „člověk 
s mentálním postižením je vlastně malé dítě v dospělém těle“. Podnět 
ke vzniku programu Hele lidi dala minimální informovanost o životě 
lidí se zdravotním postižením v menších městech a obcích. Předsudky 
a neinformovanost vedou k tomu, že postižení často žijí v izolaci. Věříme, 
že celý projekt velmi přispívá ke změně této situace. Naše poděkování 
patří všem třem dámám, které nás velmi svědomitě celým programem 
provázely. Zároveň děkujeme rodičům dětí za přispění fi nanční hotovosti 
a fi rmě ENVIRO-KOANALYTIKA za štědrý sponzorský dar.

Mgr. Jana Kubátová a Ing. Renata Fikrová, třídní učitelky

Masopust, fašank nebo karneval – jeden z nejveselejších a nejbujařej-
ších svátků roku. Co mají ale společné: před nekonečným půstem se lidé 
chtěli pořádně najíst a pobavit, a to s chutí děláme dnes stejně jako před 
několika staletími. Maškary, které zachycuje náš snímek, se proháněly 
minulou sobotu po Mostištích. Nechyběly ani koblihy (vpravo dole) 
a něco na zahřátí. To, jak je vidno, neodmítl ani potápěč. Přece jenom 
mu asi byla zima i na suchu…                                 -text: ivh, foto: vlary-
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Pozvánka k zápisu
Zápis do ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
se uskuteční v pátek 8. 2. 2008 od 10 do 14 hodin v budově školy.
Poskytujeme vzdělávání ve vzdělávacím programu:
Rehabilitační program pomocné školy
Vzdělávací program speciální školy
Vzdělávací program praktické školy
ZŠ (Školní vzdělávací program)
Kontakt: 566 532 602, www.webpark.cz/spec-skoly/

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

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2008/2009 proběhne 
8. února 2008 v budově školy na Čechově ulici 30 v době od 9 do 12 
hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín. K zápisu si doneste 
rodný list dítěte, doporučení odborného pracoviště (popř. i další zprávy, 
které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vy-
plněn při zápisu. Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují 
změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení specializovaného 
pracoviště), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

Na školní rok 2008/2009 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– přípravný stupeň základní školy speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
– základní škola speciální
– základní škola (školní vzdělávací program)
– praktická škola s jednoletou přípravou
– kurz k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou spe-

ciální                                                                                Jitka Trifanová

Oznamujeme rodičům, že zá-
pis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2008/2009 se bude konat 

v pátek 8. února 2008 v době od 
14 do 18 hodin.

Dotazníky k zápisu nebudou ro-
zesílány. Rodiče si tyto dotazníky 
mohou vyzvednout v budově ZŠ Ko-
menského, a to u p. školníka v příze-
mí od pondělí 4. 2. do pátku 8. 2. od 
8 do 15 hodin. V ostatních ZŠ budou 
rodiče tyto dotazníky vyplňovat pří-
mo. Vezměte s sebou rodný list dítě-
te a průkaz totožnosti. Rodiče jsou 
povinni přihlásit své dítě k povinné 
školní docházce. K zápisu se dostaví 
děti narozené od 1. 9. 2001 do 31. 8. 
2002, popřípadě ty děti, které měly 
odloženou povinnou školní docház-
ku k 1. 9. 2007. Rodiče, kteří uvažují 
o odkladu školní docházky pro své 
dítě, toto sdělí zapisujícímu učiteli. 
Obecně závaznou vyhláškou města 
jsou vymezeny spádové obvody 
pro jednotlivé školy, které zaručují 
dítěti s trvalým pobytem přijetí do 
příslušné školy. Rodiče ovšem to-
hoto práva nemusí využít a mohou 
své dítě zapsat do libovolné školy, 
kde o jeho přijetí rozhodne ředitel 
podle svých kapacitních možností. 
Přednostně však musí vyjít vstříc 
dětem ze svého obvodu. Jednotlivé 
školy ve městě mají stanoveny tyto 
spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13:

Bezděkov, Boční, Čechova, 
Gen. Jaroše, Hřbitovní, K. Pánka, 
Moráňská, Nad Gymnáziem,  Poříčí, 
Poštovní a Sokolovská.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
Základní škola Velké Meziříčí, 

Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlo-

va, Družstevní, Em. Zachardové, 
Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá stránka, Markova, 
Mírová, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, 
Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, 
Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod 
Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní a Zd. 
Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055:

Arch. Neumanna, Fortna, Františ-
kov, Fr. Stránecké, Hliniště, Horno-
městská, Jestřábec, Jihlavská, Jana 
Zahradníčka, K Buči, K Haltýři, 
K Novému světu, K Rakůvkám, 
Karlov, Ke Třem křížům, Komen-
ského, Kostelní, Krátká, Křenice-sa-
mota, Křižní, Lesní, Lipnice, Luční, 
Loupežník–samota, Mlýnská, Na 
Pískách, Na Spravedlosti, Nad La-
lůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Nábřeží, Náměstí, Nesměř-samota, 
Nová, Nová říše, Novosady, Obůrka, 
Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod 
Lesem, Pod Sýpkami, Podhradí, 
Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, 
Radnická, Rozkoš, Skřivanova, 
Slepá, Sluneční, Sportovní, Strmá, 
Střední, Tichá, U Bašty, U Cihelny, 
U Elektrárny, U Statku, U Světlé, 
U Tržiště, U Vody, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Podloubí, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, 
Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ v Mostištích
se koná ve středu 6. února 2008 od 13 do 17 hodin v budově školy.

ZÁPISY ZPRÁVY Z BÍTEŠSKÉ RADNICE

Rada města
Velké Bíteše ze 7. 1. 2008

Rada města (RM) schvaluje 
 1. dohodu uzavřenou na tomto jednání RM mezi přítomnými ředitelkami 

mateřských škol ve Velké Bíteši, H. Sedlákovou a J. Janíkovou, na 
základě které budou ředitelky spolupracovat při přijímání dětí do obou 
škol tak, aby bylo zajištěno efektivní využití obou zařízení. V případě 
zájmu rodičů RM požaduje prodloužit provoz škol do 17 hodin

 2. zařadit do plánu investic opravu střechy domu na Masarykově nám. 
85, Velká Bíteš za využití dotace z Ministerstva kultury ČR

 3. dodatek č. 2 ke „Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu města 
Velká Bíteš“ na základě kterého se mění od počátku r. 2008 použití 
sociálního fondu pro příspěvek na penzijní připojištění poskytované 
zaměstnancům města tak, že v případech trvání nemoci po dobu 
celého kalendářního měsíce příspěvek poskytován bude

 4. text zápisu č. 25/07 z jednání RM konaného dne 17. 12. 2007 a zprávu 
o plnění usnesení

 5. smlouvu o souhlasu s povolením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM, 
v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (staveb-
ník) a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM), jejímž předmětem je vydání souhlasu se stavbou nájezdu 
a inženýrských sítí na pozemku p. č. 3020/2, k. ú. obec Velká Bíteš 
v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy, 
Velká Bíteš, Jihlavská ulice – I. etapa“

 6. vyhovět žádosti FC Spartak Velká Bíteš na pokácení 90 topolů nachá-
zejících se na fotbalovém stadionu z důvodu jejich havarijního stavu. 
Žádost bude podávat spolu s požadovanými přílohami FC Spartak 
Velká Bíteš a město Velká Bíteš stanoví podmínky týkající se určení 
fi rmy, která bude provádět kácení stromů, a určí jakým způsobem bude 
naloženo s dřevní hmotou. Jelikož i zbývající stromy na stadionu vyka-
zují známky havarijního stavu, doporučuje RM také jejich pokácení

 7. zveřejnění záměru města Velká Bíteš pronajmout nemovitý majetek 
– nebytové prostory Sadová 579 (bývalá kotelna – budova, nacháze-
jící se na pozemku p. č. 1339/4, k. ú. Velká Bíteš) od 1. 4. 2008. RM 
pověřuje ředitele ZŠ uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu 
se stávajícím nájemcem a realizací výběrového řízení na nového ná-
jemce. Výběrová komise bude ve složení: zástupce zřizovatele přísp. 
org. ZŠ – město Velká Bíteš, zástupce ZŠ Velká Bíteš a zástupce fy 
Encom Brno s. r. o.

 8. projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „MVN Březka“ 
a dále souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1136 o výměře 1112 
m2 na dobu od 15. 1. 2008 do 31. 12. 2009 za cenu 1 Kč/m2/rok žadateli 

 9. zařazení žádostí do seznamu žadatelů o přijetí do DPS města Velká 
Bíteš 

doporučuje 
10. Zastupitelstvu města (ZM) ke schválení rozpočet města Velká Bíteš 

na r. 2008 v předloženém znění
11. ředitelce SOU J. Tiraye ing. M. Šabacké zajistit rozšíření nabídky 

vzdělávání o maturitní obory: pro dívky – zdravotní a sociální služby, 
pro chlapce a dívky – strojírenství 

12. ZM ke schválení odkoupení pozemku p. č. 2294/29, ostatní plocha, 
jiná plocha, k. ú. Velká Bíteš, 32 m2, za navrženou cenu 120 Kč/m2

bere na vědomí 
13. zápis č. 10/2007 z jednání výboru pro územní plánování, regionální 

rozvoj a výstavbu ze dne 19. 12. 2007
14. dohodu uzavřenou na jednání ze dne 12. 12. 2007, ve věci stavby „ZTV 

pro lokalitu 8 RD, Velká Bíteš, Za Kapličkou“ (vodovod a kanalizace), 
kterého se zúčastnili zástupci MěÚ Velká Bíteš, majitel pozemků 
a zástupci SVK Žďársko a VAS a. s. Žďár n. S.
Na základě výše uvedené dohody, RM doporučuje ZM ke schválení 
přijetí fi nanční částky, odpovídající ceně vítězné nabídky (bez DPH) 
zhotovitele stavby, vzešlé z výběrového řízení

15. znění dopisu od TJ Spartak Velká Bíteš přijatého na MěÚ dne 18. 12. 
2007, jehož obsahem je požadavek na vybudování volejbalového hřiště 

16. žádost jednatele TS Velká Bíteš s. r. o. o pronájem zařízení na výrobu 
betonových směsí v objektu areálu dílen TS Velká Bíteš, lokalita Karlov

17. záměr prodeje 24 městských bytů v bytových domech U Stadionu 
č. 275, 278 a 280

18. vyúčtování hodů 2007 v předloženém znění, zpracované informačním 
centrem a Klubem kultury Velká Bíteš
Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s. r. o.

schvaluje
19. tvorbu 2. poloviny rezervy na plánovanou generální opravu MST 

– UNC
20. postupně řešit majetkoprávní a nájemní vztahy k objektům a po-

zemkům užívaným TS v návaznosti na možnosti a potřeby jediného 
vlastníka, s ohledem na nutnost řádné péče, zhodnocování a rozvoj 
tohoto majetku. Dbát přitom dosavadního rozhodnutí valné hromady 
TS a souvisejících usnesení ZM.    

Mgr. Miroslav Báňa, starosta města

Zastupitelstvo městyse Křižanova 17. 1. 2008
III. bere na vědomí:

– kontrolu usnesení ze zasedání č. 12, 13
– informaci KrÚ Vysočina o nové organizaci lékařské služby první 

pomoci
– poděkování za poskytnutí peněžního daru pro Sdružení Nové 

Město na Moravě (služba rané péče)
– výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanov k 4. 1. 2008
– zvážení plošné deratizace v Křižanově 
– poděkování O. Kotíkovi za vzornou reprezentaci městyse

III. schvaluje:
– uvolnění fi n. prostředků na přípravu další etapy rekonstrukce 

školy ve výši 200.000 Kč – jednohlasně
– podání žádosti na dotaci z Fondu dopravní infrastruktury na 

chodníky – jednohlasně 
– prohlášení o uvolnění fi nančních prostředků na fi nancování akce 

„Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Křižanov II“ ve výši 
odpovídající podílu a přijetí závazku, že po dobu 10 let po ukončení 
akce nepřevede majetek nabytý z fi nančních prostředků poskyt-
nutých ze SFDI do vlastnictví třetích osob, nezcizí jej ani nepředá 
do úplatného užívání třetím osobám – jednohlasně

– podání žádosti na dotaci z evropských fondů na zateplení ZŠ 
– jednohlasně 

– rozdělení zůstatku fi nanční hotovosti podniku Služby s. p. v li-
kvidaci na odměnu za likvidaci v letech 1993 – 2007 likvidátorce 
a účetní – 10 pro, l se zdržela

– podání návrhu na výmaz podniku Služby Křižanov, s. p. v likvi-
daci z obchodního rejstříku – 10 pro, 1 se zdržel 

– zachování sazby poplatků za poskytování výstupů z informačních 
systémů v plné výši – jednohlasně 

– zhotovení projektu a rekonstrukce kanalizace u č. p. 444 ul. Oře-
chovská v délce cca 80 m a propojení staré kanalizace ke svádění 
dešťových vod v max. ceně pro městys 100 tis. Kč, a to za předpokla-
du hrazení akce v poměru 70 % SVaK, 30 % městys – jednohlasně

– směnu pozemku v areálu ZD  se zem. družstvem za pozemek 
v majetku družstva na ul. Na Zahrádkách – jednohlasně 

– zrušení předkupního práva na pozemek manželů Ondráčkových, 
p. č. 1509/2 – jednohlasně

– i nadále bezplatné užívání pozemků městyse v Bojanově p. č. 
78/3 a 41/3 Jaromírem Smažilem, bytem Nové Veselí a Jiřinou 
Hermanovou, bytem Heřmanov – jednohlasně

– příspěvek ve výši 3.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina – jednohlasně 

– přípravu rozpočtu na zhotovení mapky Křižanova a okolí – jed-
nohlasně

III. zamítá:
– žádost o prodej pozemků městyse Křižanově v Bojanově Jar. 

Smažila, Nové Veselí – jednohlasně
– žádost o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu 

na r. 2007 a 2008 Karla Dvořáka se zdůvodněním – jed-
nohlasně                                         Antonín Kania, starosta 

Rada městyse Měřína z 21. 11. 2007
Rada městyse Měřína 
– vzala na vědomí zprávu o činnosti Kolpingova díla ČR za rok 2006
– vzala na vědomí výsledek kontroly v oblasti BOZP v MŠ a zjištění závady:

střešní krytina v havarijním stavu (zatéká), poškozené lino v 1. třídě, 
porucha zářivkových těles

– vzala na vědomí vlastní hodnocení MŠ za školní rok 2006/2007
– vzala na vědomí žádost místního rybářského svazu o doprodej pozemku 

p. č. 522/2 v k. ú. Kochánov. Tento pozemek není ve vlastnictví městyse 
Měřín. Vlastníkem je obec Kochánov

– doporučila ZMM (dále Zastupitelstvu městyse Měřín) prodej pozemku 
p. č.253/1 díl „d“ a část pozemku p. č. 255 díl „c“ a schvaluje zveřejnění 
záměru prodeje

– Lesní družstvo obcí doplnilo žádost o prodej zbytkových částí v obci Stáj. 
Rada městyse doporučila ZMM prodej a doplněný záměr bude zveřejněn

– vzala na vědomí doplněnou žádost ing. Fr. Jaši o směnu pozemků v k. ú. 
Pustina za účelem využití letiště pro sportovní účely. Rada doporučila 
ZMM směnu a záměr bude zveřejněn

– vzala na vědomí žádost o vyjádření k napojení kanalizační přípojky 
rod. domu v Pustině na p. č. 116/3 a souhlasila se vstupem na pozemek 
p. č. 101/1 pro umístění splaškové kanalizace

– vzala na vědomí žádost o vyjádření: převod pozemků p. č. 251 a p. č. 
1072/2 na kraj Vysočina. Rada s převodem souhlasí

– vzala na vědomí žádost o zrušení smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
ke dni 31. 12. 2007 – ordinace praktického lékaře MUDr. Petra Špinara 

– pověří právního zástupce městyse vypracováním nájemní smlouvy 
s MUDr. Zdeňkou Janouškovou o pronájem nebytových prostor – or-
dinace praktického lékaře

– schválila znění smlouvy mandátní o obstarání záležitostí investora dle 
§566 mezi městysem Měřín a ing. P. Kuttelwascherem za výkon staveb-
ního dozoru při stavbě „Osvětlení městyse Měřín – etapa Zarybník“. 
Celková hodnota díla je 759.000 Kč vč. DPH

– vzala na vědomí sdělení Mgr. Klimenta o porušování nočního klidu 
před Vikibarem v Měříně. Stížnost bude předána přestupkové komisi 
ve Vel. Meziříčí I

– schválila znění smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti mezi městysem Měřín a provozovatelem veřejné 
linkové dopravy ICOM transport a.s.

– vzala na vědomí žádost o prodej akcií České spořitelny a. s. fi rmou 
Finance Zlín, a. s. za cenu 400 Kč/1 akcie. Rada nedoporučuje ZMM 
tento prodej schválit

– schválila neinvestiční transfer R. Coufalovi za propagaci městyse Měřín 
na závodech Mistrovství ČR v přeboru 250–600 m3 silničních motocyklů

Rada městyse Měřína z 3. 12. 2007
– Rada schválila: nákup věcných dárků (sladkostí) pro Dětské středisko 

Březejc,nabídku rozšíření služeb k právnímu informačnímu systému 
CODEXIS, ATLAS software a. s. a nákup reklamních předmětů pro 
městys Měřín.                                                    Ing. Jiří Servít, starosta

ZPRÁVY Z KŘIŽANOVA

ZPRÁVY Z MĚŘÍNA

(Pokračování ze strany 1.) Předtím 
jej však budou pracovníci muzea 
čistit a konzervovat. V současné 
době jsou práce na přípravě expo-
zice v plném proudu. Jak uvedla 
ředitelka muzea, je již postaven 
výstavní mobiliář, pořízený na 
míru. Jeho architektonický návrh 
zhotovila architektka Eva Macho-
lánová, jež se zabývá podobnou 
činností po celé republice. Návrh 
scénáře je pak dílem pracovníků 
muzea, v jejichž kompetenci jsou 
i samotné přípravy. Restaurování 
exponátů a fresek provedli odbor-
níci. Restaurace sedacího nábytku 
stála 153.770 korun a muzeum na 

Regionální expozice zachytí 
sedm století

ni obdrželo z grantového programu 
kraje Vysočiny – Klenotnice Vyso-
činy 2006 – příspěvek 43.606 korun. 
Zbytek hradilo muzeum z vlastního 
rozpočtu, přičemž město Velké Me-
ziříčí dalo muzeu účelovou dotaci na 
pořízení regionální expozice v loň-
ském roce 630 tisíc a letos dalších 
270 tisíc korun.

Expozice bude slavnostně ote-
vřena veřejnosti 11. května. Na za-
hájení bude vystavena městská kniha 
z r. 1385, kterou zapůjčí Moravský 
zemský archiv v Brně, ze státního 
okresního archivu ve Žďáře nad 
Sáz., konkrétně z pracoviště ve Vel-
kém Meziříčí.   Martina Strnadová

Pátek 29. 2., kinosál, 17.30 hodin

POČETÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 
VE SVĚTLE VĚDY A BIBLE

Přednáší Mgr. Marek Orko Vácha
Vstup zdarma!

(Pokračování ze strany 1.) „Gale-
rie, ta již funguje v malé synagoze 
a v tak velkých prostorách by se 
neuživila,“ vysvětluje Bradáč. Na 
koncertní sál, kam by se třeba 
umístily i varhany, má již zpraco-
vaný projekt základní umělecká 
škola. „Ta potřebuje víceúčelový sál 
přímo v objektu školy, aby jej mohla 
využívat i k výuce hry na varhany 
a podobně,“ dodává starosta. 

Hledají využití nové synagogy
Na své důstojnější využití tedy 

židovská synagoga z let 1868–70 na 
Novosadech, odborníky označovaná 
za architektonicky ojedinělou, stále 
čeká. Stejně jako na opravu rozpa-
dajícího se režného cihelného zdiva, 
vnitřní úpravy či statické zabezpeče-
ní. Prozatím došlo alespoň k celkové 
rekonstrukci střešního pláště budo-
vy, která byla dokončena v loňském 
roce.               Martina Strnadová
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Využijte sběrny inzerce do týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO!
Bližší informace na tel.: 566 524 649 nebo na www.velkomeziricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

Firma JOPP Automotive hledá nové pracovníky 
do třísměnného provozu na profese

obráběč kovů,
obsluha CNC a NC strojů.
Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě zaškolíme.
Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou.
Nabízíme: zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké bene-
fi ty, čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci 
v příjemném kolektivu. 
Nástup možný ihned!!!

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

Nabízíme malířské a natěračské 
práce – včetně nátěru fasád.

Dufek a Obůrka
        777 321 877 ■ 608 460 039

Přijmu do nově otevřeného 
salonu ve V. M. na ŽL

– manikúra + modeláž nehtů.
Tel.: 739 054 011.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou jako zástup za ma-
teřskou a příp. rodičovskou dovolenou s předpokládanou dobou 
nástupu 1. dubna 2008.
Předpoklady uchazeče:
– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

– vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření (znalost zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách), 

– praxe v řídící funkci a praxe v oboru výhodou,
– znalost příslušných právních předpisů,
– řidičský průkaz skupiny B,
– znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
– organizační a komunikační schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
– jméno, příjmení a titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– telefonické spojení,
– termín možného nástupu do zaměstnání,
– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-

ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona 

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 8. února do 12.00 
hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám starosty Ing. Bradáče
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány. 

města Velké Meziříčí.

Hledá pracovníky na pozici:

 – manažer prodeje náhradních dílů

 – prodejce zemědělské techniky

Datum nástupu: nástup možný ihned
Místo výkonu práce: Lavičky 139
Odpovídající platové ohodnocení.

Požadujeme: středoškolské vzdělání tech. typu (není podmínkou)
 řidičský průkaz sk. B
 uživatelská znalost práce na PC
 výhodou znalost NJ

V případě zájmu kontaktujte p. Jakubec – tel: 728 861 010,
nebo přihlášky zasílejte na e-mail: info@agrocentrumzs.cz,
popř. poštou na adresu společnosti.

AGROCENTRUM ZS, s. r. o.
se sídlem Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí

Prodej a servis zemědělských strojů

Přední český výrobce speciálních 
nástrojů na obrábění kovů se sídlem
ve Velkém Meziříčí příjme:

Požadujeme: SŠ vzdělání,
 praxe minimálně 2 roky,
 znalost zákona o účetnictví,
 práce na PC – Word, Excel,
 spolehlivost, pečlivost,
 přizpůsobivost provozním potřebám.
Nabízíme:  práci v mladém kolektivu,
 příjemné pracovní prostředí,
 odpovídající fi nanční ohodnocení.
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis:
radek.svihalek@rotana.cz 
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle: 603 799 541.

I nebankovní půjčky mohou být levné!
půjčka měs. splátka celkem zaplatíte min. příjem
10 000 969 11 628 7 900
20 000 1 938 23 256 9 450
30 000 2 907 34 884 11 000

ZAVOLEJTE na telefon: 608 824 424.
Požadujeme:

* SOU/SŠ technického zaměření * manuální zručnost, přesnost * ochota 
pracovat v nepřetržitém provozu * praxe v oboru vítána * zkušenosti 
s problematikou zpracování plastů vítány * schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů * 
spouštění výroby konkrétního výrobku * dohled na kvalitativní parametry 
* optimalizace výrobního procesu
Nabízíme:

* dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti pracovníka * 1,5 
násobek mzdy ročně navíc * 1 týden dovolené navíc * příspěvek na dopra-
vu * příspěvek na stravování * možnost dalšího vzdělávání a růstu * další 
zaměstnanecké výhody (masáže, posilovna, kulturní a sportovní akce apod.)

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel. 566 502 566.

Zaslané materiály považujeme za diskrétní.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké 
Meziříčí přijme pro posílení svého pracovního 
týmu spolupracovníka na pozici:

Nabízí práci na HP,
prodejce 

stavební techniky 
– strojů a zařízení.

Kontakt na tel.: 
776 115 776.

Dům zdraví spol. s. r. o. 
Velké Meziříčí

nabízí k pronájmu
kancelářské prostory

v samostatném domku
na ulici Bezděkov.

Tyto prostory lze použít též 
jako svobodárnu.

Informace podá pan Babák, 
č. tel. 566 522 442.

732 159 352

Tel.: 777 617 675.

Bematech s. r. o., Košíkov 76, Velká Bíteš

hledá zaměstnance na pozici 

technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fexibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Office),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení,
 práci ve stabilní a dynamické firmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz
www.minirol.cz

Úvěry bez prok. příjmů a reg.
60.000 za 1.020 Kč.

T: 732 908 020.

Prodám

■ Dětskou čalouněnou postýlku 
(55×120 cm), s přebalovacím pul-
tem. Vhodná do menších prostor. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 777 211 203.

■ Bloky 44 cm, pálené, větší množ-
ství za 57 Kč/kus. Tel.: 608 078 978.
■ Plechové šatní skříňky, kus 
200 Kč. Tel.: 604 726 835.
■ Doma vykrmené prase, váha 
150 kg, možno i v půlkách. Tel.: 
604 143 306.
■ Škodu Felicii r. v. 1994, výborný 
stav, garážovaná. Najeto 97.000 km, 
50 kW. Bližší informace mob. 
731 709 012.
■ Kuchyňskou linku Moka 150 
– pěkná – 2.100 Kč, kuchyňskou 
lavici rohovou s úložným prostorem 
400 Kč. Tel.: 777 009 180. 
■ Peugeot 106 r. v. 96, obsah 
1,2, pětidvéřový – 40.000 Kč. 
Volkswagen Polo, r. v. 1990, obsah 
1,4, pohon LPG . nová nádrž, ba-
terie a STK – 80.000 Kč – dohoda. 
Tel.: 775 390 322.
■ Kompletní počítač – Intel Cele-
ron 1,7 GHz HDD – 60 GB, RAM 
– 382 MB, grafi ka – 120 MB, CD 
vypalovačka. Windows XP + tis-
kárna a repro. Skvělý stav. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 073 979.
■ Osobní automobil Škoda 100, 
nové pneu, výfuk, tažné zařízení. 
STK 12/2008. Cena dohodou. Tel.: 
732 589 639.
■ Regály z lamina včetně polic, š. 
190 a š. 95 cm. Hl. 50 cm, v. 220 cm. 
Regály nízké z lamina včetně police 
š. 130 cm, hl. 60 cm, v. 85 cm. Mož-
no použít jako stůl, obojí je vhodné 
do sklepa, dílny, garáže, skladu. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226. 
■ Mrazák truhlu otvírání z vrchu, 
š. 170 cm, hl. 75 cm včetně pantů, 
v. 86 cm. Vhodný pro větší rodinu 
nebo do obchodu atd. Cena doho-
dou. Tel.: 566 543 226.
■ Fiat Tipo 1,4, rok výroby 7/1992, 
52 kW, najeto 133.000 km, barva 
modrošedá, platná STK. U vozidla 
je tažné zařízení, autorádio, střeš-
ní nosič, autopotahy. K vozidlu dále 
zimní kola i s disky. Vozidlo je po 
opravě karoserie, nástřiku spodku 
a dutin. Cena 34.000 Kč. Velké 
Meziříčí. Tel.: 605 316 454.
■ Štěňata německého ovčáka, 
bez PP. Odběr možný ihned. Tel.: 
606 719 566.
■ Plynový sporák – cena dohodou. 
Tel.: 566 522 302.
■ Rohovou kuchyňskou lavici, 
nově čalouněnou. Červená barva, 
úložný prostor. Cena 1.200 Kč. Tel.: 
722 748 604, 602 549 492.
■ Nové knihy (zabalené) z Riderś 
Digest Výběru za poloviční cenu: 
Zdraví z klášterní lékárny, Tři 
stačí – 200 báječně jednoduchých 
receptů, Nejlepší světové čtení, Ti-
síc rad a nápadů pro kutily, Chutnou 
stravou proti vysokému tlaku, Celý 
život ve formě. Tel.: 566 524 135, 
728 158 932.

(Pokr. str. 7.)

bez ručení a poplatků předem,
registry a exekuce nevadí.

Pište sms 774 519 580, 
733 600 065.

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
v nepřetržitém provozu
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Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

AKČ NÍ CENY od 31. 1. do 5. 2. 2008

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

Kostelecké párky  44 Kč

Lidový salám  47 Kč

Kuřecí baby šunka 129 Kč

Vepřová krkovice  77 Kč

Sýr Cihla 30 % 114 Kč

Kuřecí čtvrtky mražené  39 Kč/kg

karton 10 kg

Zubní pohotovost
2. 2. 2008 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
3. 2. 2008 MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Program MC Rodinka na únor 2008
Pravidelný program:
Po: od 9. hodiny HERNA 
Od 10 do 12 hodin Montessori školka pro děti od 1 do 6 let v doprovodu 
rodiče. Program je zaměřen na rozvoj motoriky, smyslů a samostatnosti 
u dětí. Následuje volná zábava v herně.
Út: 9–12 hodin HERNA 
St: od 9. hodiny HERNA
Od 15.15 do 16.15 hodin Cvičení dětí s rodiči v tělocvičně v Charitě. 
Od 10 do 11 hodin Písničky pro malé dětičky aneb Kdo si přišel zapívat. 
Zpíváme, tančíme, básničky se učíme.
Čt: od 10 do 12 hodin Výtvarka a keramické tvoření z hlíny. Možnost 
tvorby na hrnčířském kruhu. Pro-
gram je pro děti i dospělé.
Od 9. hodiny HERNA
Od 15 do 18 hodin Keramika pro 
dospělé a mládež. Samozřejmě se 
mohou zapojit i malé děti po boku 
rodiče. Je připraven doprovodný 
program pro děti, aby si mohli 
rodiče nerušeně tvořit.
Pá: od 9. hodiny HERNA 
Možnost využití relaxačního ba-
zénku, trampolíny a skluzavky.
Mimořádné akce:
4. 2. 2008 v 16 hodin – Láska 
a řád v rodině aneb Proč to někdy 
nefunguje. 
11. 2. 2008 v 15 h Karneval     -MC-

Kulturní akce Velká Bíteš únor 2008

Festival divadla 2–3–4 herců Třebíč 2008
VI. ročník přehlídky profesionálních divadel 27. 2. – 20. 3. 2008 – Národní 
dům Třebíč – začátky vždy v 19 hodin. Patronem festivalu je třebíčský ro-
dák, sólista činohry Národního divadla v Praze Miroslav Donutil, který se 
svým zábavným pořadem vystoupí 29. února 2008 v Národním domě.
Majitelům abonentních legitimací na celý festival poskytujeme na uvedený 
pořad slevu 50 Kč.
St 27. 2. 2008 – Agentura HARLEKÝN Praha
Morris Panych: MOJE TETA, TVOJE TETA
Hrají: Václav Postránecký a Libuše Švormová
Režie: Václav Postránecký
Laskavě černá komedie o tom, co všechno může vyhrát naprostý smolař. 
Brilantně napsaný text kanadského autora servíruje od začátku do konce 
nemalou dávku humoru, přitom je hra dojemnou podívanou a má své 
úžasné tajemství.

Stručný kulturní přehled
1. 2. PLES KULTURY – Laďa Kerndl & Jazz Friends, cimbálovka Réva, 
muzikál. melodie 
4. a 5. 2. TRAVESTI SCREAMERS – A jedeme dál… – divadlo Pa-
sáž 
7. 2. BEETHOVENOVSKÉ SLAVNOSTI – I. koncert – Zámek
8. a 16. 2. JE ÚCHVATNÁ! – Divadlo Kalich Praha – abo. sk. A/1 a A/2 
– divadlo Pasáž
12. 2. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PAVEL BOBEK – Národní dům – koncert HS
14. 2. BEETHOVENOVSKÉ SLAVNOSTI – II. koncert v rámci KPH 
– Zámek
18. 2. ESKYMÁK Z AMSTERODAMU – divadlo – Ag. AP-PROSPER 
Praha – abo. sk. B/1, B/2 – Pasáž
22. 2. VILÉM ČOK & BY PASS – koncert – Národní dům
27. 2. FESTIVAL DIVADLA 2–3–4 HERCŮ – zahájení festivalu 
– Národní dům
27. 2. – MOJE TETA, TVOJE TETA – Agentura Harlekýn Praha 
– Národní 
29. 2. – MIROSLAV DONUTIL – zábavný pořad – ND – prémie fes-
tivalu /sleva 50 Kč/
Více info na www.mkstrebic.cz                                                            -ir-

Pravidelný provoz MC Človí-
ček.
Každé pondělí a čtvrtek ve 14 
hodin 
VYCHÁZKA PRO VODU K JA-
KOUBKU
sraz u pekárny
Organizuje Seniorklub

Sobota 2. února 2008 ve 20 hodin
FARNÍ PLES
hraje skupina F-BOX
Kulturní dům, Vlkovská 482

Úterý 5. února 2008 v 19 hodin
WIHANOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP

Pátek 15. února 2008 v 15.30 
hodin 
SYPANÁ BATIKA – výtvarný 
kurz pro veřejnost
přihlášky + více info na 
www.clovicek.salixus.cz, email: 
mcclovicek@seznam.cz, tel. 
603 793 709
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Sobota 16. února 2008 od 14 
hodin
VÝTVARNÝ KURZ PRO VE-
ŘEJNOST – pletení z pediku
vyrábět budeme dvě dózy na 
příbory a vařečky, přihlášky. tel. 
566 532 244 nebo e-mail: skol-
ka.bites@seznam.cz

Mateřská škola, Masarykovo nám. 86

Středa 20. února 2008 od 15 do 
17 hodin
BABY CLUB
hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 
let, které nenavštěvují MŠ
Mateřská škola, Masarykovo nám. 
86

Pondělí 25. února 2008 v 15.30 
hodin
RODINNÉ A SOUROZENECKÉ 
KONSTALACE
konzultační seminář, přednáší 
Mgr. Luboš Novotný. Tento projekt 
je spolufi nancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Úterý 26. února 2008 od 15 do 18 
hodin
ŽLUTÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538

Čtvrtek 28. února 2008 v 19 hodin
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝ-
KÁ SE SNĚHU – divadlo V
Geniálně napsaná komedie Antoní-
na Procházky o životě, která nikoho 
nenechá chladným.
vstupné řada 1–10 80 Kč, řada 
11–20 60 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum 
a Klub kultury města Velké 
Bíteše                              -ic vb-

Skupina Poutníci je známá 
svým osobitým přístupem ke zná-
mým písním ve stylu bluegrassu 
a country, a také svými vlastními 
skladbami, které přesáhly rámec 
těchto stylů a některé z nich u nás, 
dá se říct, již zlidověly. Kapela 
za 38 let vydala 12 CD nebo LP. 
Poslední natočila a vydala v ro-
ce 2006 a jmenuje se „Poutníci 
2006”. Celý letošní rok soubor 
vystupuje s pořadem ,,Poutníci”. 
Jeho dramaturgie je postavena na 
písničkách ze všech poutnických 
alb. Posluchači tedy uslyší kapelní 
hity jako je Panenka, Telegrafní 
cesta či Hotel Hillary, ale i nové 
písně z posledního CD. Základ 
současné kapely tvoří Jiří Mach 
(zpěv a mandolína), Jan Máca 
(zpěv a kytara), nejmladší člen 
souboru, banjista a dobrista Petr 
Mečiar z Prievidze na Slovensku 
a kapelník a kontrabasista Jiří 
Karas Pola.       Václav Jansta

Poutníci – bluegrass a country 
ve vlastním balení

Plesová sezona ve Žďáře nad Sázavou
 2. 2. 2008 XI. národní krojový ples FOS ČR – Dům kultury
 8. 2. 2008 Ples Střední zdravotnické školy
 a Vyšší odborné školy zdravotnické 
 9. 2. 2008 Ples Dana Dobřichovská a Santini tour
22. 2. 2008 Ples Gymnázia
23. 2. 2008 Ples PKS Holding
29. 2. 2008 Ples Střední školy obchodní a služeb SČMSD
 Žďár nad Sázavou, s. r. o. 
Info: 566 688 111

(Pokračování ze strany 6.)
Prodám

■ Obslužnou vitrínu samoodmra-
zovací, šířka 2 m, hloubka 110 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226.
■ Bernský salašnický pes. Pro-
dám štěňata bez PP. Oba rodiče 
s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Ledničku Samsung, funkční. 
Obsah 275 l. Tel.: 732 110 313.
■ Prodám 2 fenky americ. pit-
bulteriéra, černé barvy, očkovaná, 
stáří 11 týdnů. Po hodných rodičích, 
možno vidět. Cena 2500 Kč. Tel.: 
607 173 017 (H.Heřmanice). 
■ Škodu Felicii CLX 1,6 MPI, 
r. v. 1996, vínová metalíza dobrý 
tech. stav. Najeto 81,500 km. Ra-
dio, elektrická zrcátka, construct, 
centrál, imobilizér. Zimní a letní 
kola na Al ráfcích. TP do 3. 2009. 
Cena k jednání 50.000 Kč, možná 
sleva při rychlém jednání. Velké 
Meziříčí. Tel.: 737 578 050.
■ Automatickou pračku Tat-
ramat 247 V, horní plnění, málo 
používaná, cena dohodou. Tel. 
776 000 297.
■ Dřevěný nábytek z pozůstalosti, 
ložnice, obývák i jednotlivě kusy, 
přenechám za symbolickou cenu. 
Tel.: 566 522 788.
Koupím 

■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jendání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Hoblovku s protahem šíře 30 
– 50 cm. Tov. výr. a přísluš. k sou-
struhu na dřevo. Tel.: 721 086 594.
■ Motocykl Ogar 250 i torzo nebo 
jakékoliv díly.Tel: 737 524 676
■ Jawu 350 BIZON OILMAS-
TER, zachovalou v originálním sta-

vu. Tel.: 724 211 436, 541 422 551.
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním 
– vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pís-
kové, zelené a modré, dále koupím 
vaťáky, maskáče, letecké boty, 
kombinézy, kalhoty, blůzy s bera-
nem, kukly, opasky, přezky, nášiv-
ky, odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír 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.
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Mírová. Vyzděné jádro, vlastní to-
pení, plastová okna, nové podlahy 
a dveře. Tel.: 731 556 688.

■ Koupím RD k bydlení nebo lev-
nější k opravám, příp. stavební poze-
mek. Cenu respektuji, bez RK. Tel.: 
728 140 655, denava@seznam.cz.
■ Koupím pozemek na stavbu RD 
v Měříně nebo VM. Tel.: 737 191 471.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí. Platím hotově. Tel.: 
733 510 367.
■ Prodám rodinný dům 3+1, 5 km 
do VM. S velkou zahradou. Spěchá, 
cena dohodou. Tel.: 728 883 699.
■ Prodám byt 2+1 ve Vel. Meziří-
čí. Tel.: 731 286 278. Volat po 18. h. 

■ Prodám cihlový byt 2+1, 
v osobním vlastnictví, v klidném 
prostředí. Tel.: 774 948 441.
■ Hledám domek, chalupu, cha-
tu nebo zemědělskou usedlost ve 
Velkém Meziříčí a okolí. Stav ani 
cena nerozhoduje, důležité je hezké 
místo. Volejte: 775 703 242. 
■ Koupím garáž Na Výsluní nebo 
Gen. Jaroše. Tel.: 608 737 765. Zn. 
Za rozumnou cenu. 
■ Prodám RD – chalupu k re-
konstrukci v obci Lavičky. Pro-
storná půda, v přízemí 2 místnosti 
a obytná kuchyň s klenbovými 
stropy, velká předsíň, částečně pod-
sklepen. Zavedena el. 220/380 V, 
na pozemku vlastní studna. Tel.: 
737 187 090.
■ Koupím RD k bydlení nebo 
levnější k opravám, příp. stavební 
pozemek. Cenu respektuji, bez 
RK. Tel.: 728 140 655, denava@-
seznam.cz.
Pronájmy

■ Pronajmu garáž – VM Františ-
kov. Tel.: 721 969 905. 
■ Pronajmu garáž u Starého ná-
draží (za fi rmou Poex). Volná ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 737 577 195.

■ Matka se dvěma dětmi hledá 
podnájem bytu 2+1 dlouhodobě ve 
VM, nezařízený. Včetně inkasa do 
7.000 Kč. Děkuji. Tel.: 732 931 035.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Možno i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284 po 17 hodině. 
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3+1 ve V.M. Tel.: 
605 119 070.
Různé

■ Hledám práci na dopolední hodi-
ny (od 7 do 12 h) nebo o víkendech. 
I práci domů. Kontakt: 777 330 545.
■ Zdarma odvezu vaše staré 
auto + eko doklad dodám. Tel.: 
732 733 033.
■ Naučím, doučím německý jazyk. 
Tel.: 737 439 784.
Daruji

■ Kdo má zájem o štěně 
– fenku německého ovčáka? Tel.: 
737 843 440 – po 16. hodině. 
■ Přenechám 7. měsíční štěně 
rhodeský ridgeback do dobrých 
rukou starším lidem zdarma. Tel.: 
608 078 978.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Vystoupení skupiny POUTNÍCI
čtvrtek 14. 2. 2008 v 19.30, Žďár nad Sázavou, Dům kultury (další in-
formace na 737 889 581).

Skupina Poutníci.                                                             Foto: V. Jansta

Firma
AUTO DOBROVOLNÝ V. M. s. r. o.
Františky Stránecké 1330/2

594 01 Velké Meziříčí

přijme do zaměstnaneckého 
poměru

účetní.
Požadujeme:
– SŠ vzdělání ekonomického směru

– praxi v podvojném účetnictví

– znalost daňové problematiky

Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou hlásit na čísle 
566 502 343 – ing. Miroslav Hritz

Anketa o nejlepšího sportovce 
Velkého Meziříčí 2007

Každý oddíl dle svého uvážení může uvést v tabulce pro každou 
kategorii max. 3 sportovce – jednotlivce a max. 2 družstva s uvedením 
dosažených úspěchů v roce 2007 na úrovni kraje, Moravy a Slezska, ČR 
nebo mezinárodní úspěchy.

Při nominaci, prosím, také uvádějte:
jméno trenéra, výsledky i na nižších úrovních pro celkový přehled, v ka-
tegorii jednotlivců ročník narození.

Ankety se mohou zúčastnit pouze sportovci registrovaní za oddíl 
z Velkého Meziříčí a místních částí. Logickou výjimkou je kategorie 
„Odchovanci“. Dále prosím o vyplnění nominace v elektronické formě. 
Velmi nám to zjednoduší práci s podklady.

Předání vyplněných formulářů nejpozději do pondělí 4. 2. 2008 
ing. Villertové na MÚ Velké Meziříčí, dveře č. 219, tel. 566 501 135, 
mob. 737 973 828, e-mail:villertova@mestovm.cz.

Anketa bude vyhodnocena na jednání sportovní komise 13. 2. 2008 
a vyhlášena 6. 3. 2008 v kinosále Jupiter clubu.                         -vill, duf-
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Taneční kurzy pro mládež, které každoročně pořádá Jupiter club Velké Meziříčí, skončily v pátek 18. ledna 
tradičním plesem v bílém. Dívky byly oděny do dlouhých bílých šatů a spolu se svými tanečníky se zaskvěly 
v závěrečné polonéze a poté v dalších tancích.                                                                       Foto: Iva Horká

Na prezentaci knihy Velké Meziříčí v zrcadle dějin, která se konala 17. 1. v městské knihovně, byli pozváni 
i dva bývalí starostové našeho města – Stanislav Krejčí (vlevo) a Václav Štipák (uprostřed). Oba dostali od 
současného starosty Františka Bradáče zmíněnou publikaci v kožené vazbě.                         Foto: Iva Horká

Odborná porota vybrala několik dvojic, které pasovala na nejlepší taneč-
níky kurzů. Vítězové soutěže stojí zcela nahoře, na stupni nejvyšším. Pod 
nimi jsou další ohodnocení tanečníci.                             Foto: Iva Horká

Na plese města, který otevřel plesovou sezonu v Jupiter clubu, oslnili ta-
nečníci ze Starletu Brno, kteří předvedli svoje skvělé mistrovské umění. 

Foto: Martina Strnadová

Svoje umění předvedly na Regi-
ontouru také děti z DS Březejc. Ty 
malovaly na hedvábí či pletly košíky 
z proutí. Jejich činnosti se staly lá-
kadlem velkomeziříčského stánku. 
Zcela vlevo vedoucí zařízení V. 
Nestrašilová, vedle ní Z. Peterková 
z MěÚ Velké Meziříčí, která měla 
na starosti VM stánek. 

Foto: Jitka Mattyašovská

Atrakcí stánku kraje Vysočina na 
Region Tour, jehož součástí byla 
i expozice Velkého Meziříčí, byl 
hudebník Petr Píša (vlevo) ze známé 
skupiny Zatrestband. Ten mimo jiné 
získal roli advokáta ve Formanově 
jazzové opeře Dobře placená pro-
cházka v Národním divadle. 

Foto: Iva Horká

Oblíbená taneční mistrová Vlasta 
Buryanová z taneční školy Starlet 
Brno studenty naučila nejen tančit, 
ale také společenskému chování. 

Foto: Iva Horká

Na veletrhu Region Tour, kde se prezentovalo i Velké Meziříčí, se 
města předhánějí, aby upoutala pozornost návštěvníků. Na stán-
ku ze Slovenska to „rozjely“ houslistky, které oslnily i hudebním 
uměním a nástroji – děravými houslemi.                 Foto: Iva Horká

Ve stánku města Pelhřimov ne-
směly chybět ani ukázky agentury 
Dobrý den, která sbírá rekordy. 
Snímek zachycuje nejmenší kera-
mický džbánek s uchem vytočený 
na kruhu. Měří neuvěřitelných 
2,5 mm, průměr 2 mm, jeho hrdél-
ko je široké 1 mm a vyrobil ho muž 
z Berouna.       Foto: Iva Horká

Na kruhu
vytočil 

nejmenší 
džbánek

Jazzman Píša 
to rozjel 

na stánku 
Vysočiny

Březejcké děti 
poutaly

pozornost
svojí šikovností 
a vytvořenými 

výrobky
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HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

HOKEJ – MLÁDEŽ

HÁZENÁ

III. ročník
Memoriálu Eduarda Klapala

Po dva víkendové dny bojovalo osm 
družstev mladších žákyň o putovní 
pohár a upomínkové předměty, vě-
nované potomky zakladatele velko-
meziříčské házené – pana Eduarda 
Klapala. Po maratónu osmadvaceti 
utkání, v nichž padlo celkem 566 
branek, dekorovali v nedělním 
odpoledni zástupci rodiny nejlepší 
družstva i nejúspěšnější jednotlivce 
této mládežnické akce. Vítězkami 
turnaje pořádaného trenéry dívčí 
házené se nakonec staly hráčky 
Havlíčkova Brodu. Domácí kolektiv 
se nakonec musel spokojit s nepo-
pulární čtvrtou příčkou. 
V úvodním turnajovém duelu se 
děvčatům podařilo hladce zvítězit 
nad hráčkami Hájů Praha (9:2). 
Druhé měření sil domácích barev 
s házenkářkami A-týmu Pardubic 
vyznělo nakonec jasně ve prospěch 
hostů (7:14). Ve třetím zápase na-
razily Velkomeziříčské na dalšího 
zástupce hlavního města – Vršovi-
ce. Po vyrovnaném úvodu utkání, 
hraném na 25 minut, dokázaly 
svěřenkyně trenérky Kratochvílové 
získat rychlými akcemi rozhodující 
náskok a připsat si tak druhé turna-
jové vítězství (12:8). Dramatickou 
podívanou byl od prvních minut 
souboj s hráčkami Hodonína. Do-
mácí děvčata již postrádala v tomto 
souboji jednu z úderných sil týmu 
Nikolu Kořínkovou, které bolestivé 
zranění ruky neumožnilo nastoupit 
ve zbývajících zápasech. Ostatní 
spoluhráčky pak bojovností po ce-
lou hrací dobu měly brankově mírně 
navrch. Hodonínské šťastnou trefou 
v závěru vyrovnaly a následně pak 
dokázaly udržet remízový stav (8:
8). V posledním sobotním měření sil 
si dokázaly pozdější vítězky turna-
je – hráčky Havlíčkova Brodu vyšší 
efektivitou střelby vytvořit náskok 
a poměrně snadno nás „vyprovodi-
ly“ (6:13). 

Turnajová matematika, čítající 
bronzovou defi nitivu velela Velko-
meziříčským vyhrát oba nedělní 
duely. Souboj s hráčkami pražských 
Kobylis zahájil odhodlaný domácí 
celek úspěšně. Nejprve snadno 
vedl rozdílem tří branek, aby pak 
v závěrečné minutě prohrával o dva 
góly. Tahounem domácích byla 
Kateřina Studená. Infarktovou 
„přestřelkou“ se domácím podařilo 
alespoň srovnat brankový poměr 3 
sekundy před zazněním zvukového 
signálu (14:14). Tím sice zachránili 
remízu, ovšem tato bodová ztráta 
znamenala rozplynutí bronzové vi-
diny. Závěrečný souboj s B-týmem 
Pardubic se stal již jasnou kořistí 
našeho družstva (17:7). 
Př i závěrečném ceremoniálu 
převzala cenu za nejlepší domácí 
hráčku Hana Kratochví lová . 
Turnajová komise vyhlásila nej-
lepší brankářku – Ivu Záviškovou 
z Velkého Meziříčí a nejlepší střel-
kyni dvoudenního klání – Kateřinu 
Šajnelovou z Vršovic. 
Pořadí:
1. Havlíčkův Brod 106:41 14
2. Pardubice A  93:52 12
3. Hodonín  71:59  9
4. Velké Meziříčí  73:66  8
5. Kobylisy  80:81  7
6. Vršovice  75:67  4
7. Háje  23:88  2
8. Pardubice B  45:98  0
Hrály: Závišková Iva (14), Sy-
ptáková Veronika-Kratochvílová 
Hana (26), Studená Kateřina (22), 
Partlová Markéta (6), Kořínková 
Nikola (3), Závišková Kateřina 
(2), Sedláčková Klára, Ambrožová 
Monika, Zezulová Kristýna, Homo-
lová Michaela.

POZVÁNKA
do sportovní haly Za Světlou:

Sobota 2. února 8.00-20.00 hodin. 
I. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala starších žákyň za účasti 
družstev:
Zora Olomouc, Havlíčkův Brod, 
Slávia Praha, Astra Praha, Vršo-
vice Praha A, B.

Zúčastnili se mezinárodního 
poháru v curlingu

Na začátku letošního roku se v ně-
meckém Schwenningenu uskuteč-
nil Mezinárodní pohár Identa Cup 
2008 v curlingu vozíčkářů.
Mezi 7 zúčastněnými státy (Švýcar-
sko 1 a 2, Skotsko, Německo, Švéd-
sko, Itálie, Rusko a ČR) nechyběli 
ani sportovci z Velkomeziříčska. 
Mimo stabilního člena reprezen-
tace ČR Petra Gottlieba nastoupila 
poprvé v reprezentačních barvách 
A družstva i Míša Charvátová.
Po dlouhé cestě čekala náš tým 
každý den dvě náročná utkání. 

První dopolední zápas našich 
reprezentantů s Německem jsme 
soustředěným výkonem vyhráli 6:3. 
Odpolední zápas se Švýcarskem 1 
byl do poslední chvíle napínavý, 
soupeř ale prokázal svou zkuše-
nost a po zásluze zvítězil. Zbývající 
utkání se silnými soupeři proběhla 
ve stejném duchu a konečné 8. mís-
to v turnaji bylo pro naše určitým 
zklamáním.
Přes nepříznivý konečný výsledek 
se naši borci dočkali pochvaly a po-
vzbuzení od zastupující trenérky 
Katky Urbanové. Jsme přesvědčeni, 
že získané zkušenosti Petr i Míša 
zhodnotí v dalších klubových soutě-
žích i v české reprezentaci.   -char-

CURLING

Mostiště se vrátily do své herní 
pohody a jasně přehrály vedoucí 
celek Slavkovic 7:4

11. kolo
Náměšť – Křižanov 3:4
V. Bíteš – Řečice 10:5
V. Bítýška – Vatín 10:3
Mostiště – Slavkovice 7:4
Branky Mostišť: Toman 2×, Sy-
rový 2×, Slavík, Krejčí Václav 
st., Freibauer. Asistence: Toman, 
Homola David, Freibauer, Smej-
kal, Svoboda

1. V. Bítýška 11 812 79:45 17
2. Slavkovice 11 722 57:37 16
3. Mostiště 11 704 52:43 14
4. Řečice 11 614 79:65 13
5. Bíteš 11 506 49:47 10
6. Náměšť 11 506 54:54 10
7. Vatín 10  118 41:79  3
8. Křižanov 10  118 27:68  3

12. kolo
Křižanov – V. Bítýška, Slavkovice 
– V. Bíteš, Řečice – Náměšť, Vatín 
– Mostiště – Žďár odjezd od koloni-
álu Ambrož v 18.15 hodin.      -tom-

Turnaj přípravky a 3. tříd
Našim nejmenším hokejistům se 
opět dařilo na víkendovém turnaji, 
který se konal v Třebíči. Naši nej-
mladší zástupci HHK porazili Žďár 
nad Sázavou, ale podlehli domácí 
Třebíči a Telči, čímž obsadili třetí 
místo. Všem hráčům blahopřejeme 
k dalšímu úspěchu.                 -mj-

6. třída
HHK Velké Meziříčí: Žďár nad 
Sázavou 1:3
Branky: Fischer. Asistence: Roz-
marín. Ve vyrovnaném utkání, ve 
kterém naši hráči měli po celou 
dobu územní převahu, se přesto 
nepodařilo bodovat.

7. třída
Branky: Střecha 2, Jakeš 2, Kej-
da. Asistence: Střecha 3, Jakeš 2. 
Sedmáci pomstili prohru 6. třídy, 
kdy důsledným napadáním soupeře 
a dodržováním taktických pokynů 
se podařilo střelce soupeře udržet 
a nedovolit jim skórovat.

8. třída
HCM Žďár n. S. – HHK VM 2:5 
(0:1, 0:2, 2:2)
Po celé utkání jsme byli lepším 
týmem, skóre jsme postupně navy-
šovali. Soupeř korigoval až v závě-
rečné třetině. Branky: Smejkal 2, 
Kouřil, Klíma, Kellner. Asistence: 
Vondráček 2, Špaček, Komínek. Se-
stava: Toufar T. – Joch, Kellner – Vi-
dlák, Benedikt – Burian V., Smejkal, 
Vondráček – Komínek, Rozmahel, 
Špaček – Kouřil, Klíma, Musil.

9. třída
HCM Žďár n. S. – HHK VM 6:1 
(2:0, 3:0, 1:1)
Domácí nás po celý zápas předčili 
v rychlosti, pohybu i nasazení a již 
v první polovině utkání si vypraco-
vali rozhodující náskok. Náš jediný 
úspěch zaznamenal Štěpánek po 
asistenci Víta. Sestava: Loukota 
– Sáblík, Suk – Jirovský, Urbánek 
T. – Štěpánek, Budín, Janák – Hakl 
P., Vít, Nedoma – Hándl.

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
7:5 (4:2, 1:2, 2:1)
Jako na houpačce se vyvíjelo 

průběžné skóre první třetiny. Po 
našem vedení 1:0 šel soupeř dvě-
ma brankami do vedení, abychom 
si třemi góly ještě do první sirény 
vypracovali dvoubrankový náskok. 
Ve druhé části soupeř dvakrát sní-
žil na nejmenší rozdíl. Pravé drama 
nastalo v závěrečné třetině. Soupeř 
v 5. minutě srovnal a dva body se 
nám začaly vzdalovat. To odmítl 
Honza Kudláček, který v přesilovce 
vstřelil vítěznou branku. S vypětím 
všech sil jsme uhájili více než mi-
nutové oslabení třech našich hráčů 
proti šestici soupeřových, když byli 
dva naši hráči vyloučeni a soupeř 
odvolal brankáře. V následné 
klasické power-play soupeře pe-
četil do prázdné branky Michal 
Kavina. Výraznou měrou se na 
vítězství podílel Ondřej Urbánek, 
který si připsal 4 kanadské body. 
Branky: Urbánek 3, Dočkal, Budín, 
Kudláček, Kavina. Asistence: Ko-
mínek 3, Svoboda, Rozmahel, Ur-
bánek, Strnad, Dočkal, Štěpánek. 
Sestava: Zezula (Škoda) – Štěpá-
nek, Kudláček – Komínek, Nýdrle  
– Kavina, Urbánek, Strnad – Janák, 
Dočkal, Svoboda – Rozmahel, 
Budín.                                     -js-

Junioři
HHK VM – HC Blansko 3:4 (1:1, 
1:2, 1:1)
Junioři HHK vstoupili do poslední 
čtvrtiny sezony sdruženého krajské-
ho přeboru jižní Moravy a Vysočiny 
po bojovném výkonu prohrou na 
domácím ledě s aktuálně druhým 
týmem tabulky a tradičním soupe-
řem z Blanska. Branky HHK: Kře-
nek 2, Molák, asistence: Giz, Molák, 
Křenek, Vondráček. Vyloučení: 11:
11. Sestava HHK:   Štourač, od 49. 
min. Kočí – Kudláček M., Marti-
nec – Pešoud, Pokorný – Střecha, 
Vondráček – (Bella M.) – Pelíšek, 
Troščák, Křípal – Křenek, Molák, 
Giz, (Bella D.) – Pospíšil, Pešek, 
Beránek
Příští utkání: SO 2. 2. 2008 14.45   
HHK – Rosice. NE 3. 2. 2008 16.45   
Bulldogs Brno – HHK (ve Velké 
Bíteši)                                    -von-

BASKETBAL ŽÁKYNĚ

Českomoravská liga starších 
žákyň

BK VM – Sokol Nusle 48:54 
a 36:35
V sobotu jsme přivítali pražské 
družstvo Sokol Nusle. Obě utká-
ní měla náboj od začátku až do 
konce. Skóre se přelévalo z jedné 
strany na druhou a dlouho nebylo 
jasné, kdo nakonec zvítězí. V prv-
ním zápase byl šťastnější hostující 
tým, ve druhém jsme se v závěru 
pro změnu radovali my. Každý, 
kdo zápasy zhlédl, musel uznat, že 
se holky opět zlepšily. Za předve-
denou hru a bojovný výkon si za-
slouží pochvalu tyto hráčky: Bára 
Pytlíková, Katka Doleželová, Jája 
Rapušáková, Šárka Buková (tento-
krát se zabandážovaným prstem na 
lavičce), Verča Kryštofová, Lucka 

Nováková, Dáda Zezulová, Peťa 
Syslová, Markéta Malcová, Jana 
Kovářová, trenér Dan Ubr.
Sdružený oblastní přebor star-

ších minižákyň
BK VM – Jiskra Kyjov 13:69 
a 13:82
Tentokrát se nám nepodařilo na-
vázat na výkon z minulého utkání. 
Jenom naše střelecká neúspěšnost 
nás připravila o lepší výsledek. 
V sobotu nastoupily tyto hráčky: 
Kája Ubrová, Kristýna Čermá-
ková, Katka Kryštofová, Venďa 
Holubová, Žaneta Žandová, Verča 
Úlovcová, Iveta Vondráčková, 
Šárka Mašterová, Klára Jašová, 
Nikol Doležalová, Hana Krčmá-
řová, Anna Černá, trenéři Renata 
Dvořáková a Dan Ubr.

-rap-

Jednotný dorost
FC VM B – Jiskra Měřín 3:0 
(1:0)  
Branky: Eda Smejkal, Libor Smej-
kal (P), Jan Kubiš 
Další přípravné utkání sehrál jed-
notný dorost v neděli 27. 1. 2008 
na umělé trávě. Utkání se hrálo za 
velmi nepříznivého počasí (silný 
vítr a pršelo). Přesto naše rezerva 
i proti větru první poločas vyhrála 
1:0. V první půli nutno říct, že náš 
tým podržel gólman Zdeněk Siman-
dl, který chytil 2 jisté góly.
Druhý zkrácený poločas se hrál 30 
min. Kluci pustili dvakrát soupeře 
za polovinu hřiště. Škoda jen, že 
proměnili jen dvě šance. Klukům 
patří dík za to, že v tomto počasí 
zápas vůbec odehráli a trochu mě 
mrzí přístup jiných, kteří na zápas 
nepřišli a měli.
FC VM A – HFK Třebíč A (II. 
liga) 3:3 (0:3)
Branky: 2× Tomáš Dvořák, 1× 
Jarda Dufek 
Tentokrát s týmem stejné kategorie 
dorostu, ale o třídu výše hrajícím 

druholigovým dorostem Třebíče 
hráli v sobotu přípravné utkání naši 
divizní dorostenci. První poločas 
vyzněl střelecky pro hosty, kdy po 
dvou standardních situacích vedli 
2:0 a třetí gól padl po chybě obrán-
ce s gólmanem. I přesto, že vedli 
po poločase 3:0 hosté, držení míče 
bylo na naší straně. Kluci se sice 
snažili, ale naše přihrávky chodily 
na obsazené hráče. Trápili jsme se 
i v koncovce.
Druhý poločas byl již o něčem ji-
ném. Naši hráči zlepšili přihrávku, 
kombinace zahrávali z jedné, dobře 
přenášeli hru a hlavně útočníci do-
stávali míče do volného prostoru, 
kde se individuálně začali prosazo-
vat. První gól za naše barvy střelil 
Tomáš Dvořák, kdy odražený míč 
nekompromisně zavěsil. Druhý gól 
tento hráč přidal z penalty. Vyrov-
nání zařídil štírek Jarda Dufek, kdy 
si zaběhl na přetažený míč, ale stře-
lou k tyči vyrovnal. Zápas měl opět 
charakter přípravy a určitě splnil 
svůj úkol co nejlépe připravit tým 
pro jarní boje MSDD.            -sme-

FOTBAL DOROST

Jako obvykle uvádím hodnocení 
trenéra, Honzy Havliše: Mladší 
žáci odehráli v sobotu první turnaj 
o umístění v první čtyřce, do které 
se dostali díky zvládnutému roz-
řazovacímu turnaji, který se konal 
před Vánocemi. Turnaje se nezú-
častnila Červená Řečice, se kterou 
budou zápasy odehrány na turnaji 
v Řečici. V prvním zápase se žáci 
utkali s týmem z Havlíčkova Bro-
du a až na mírný výpadek v prvním 
setu zvládli zápas výborně a potvr-

dili vzrůstající formu, když vyhráli 
2:0. Ve druhém zápase nastoupili 
proti Želetavě, která potvrdila 
roli favorita a zvítězila 2:0. Kluci 
v prvním setu nezvládli psychiku 
a hráli velice nevyrovnaně, ve 
druhém vydrželi hrát výborně do 
stavu 15:15, kdy soupeř odskočil 
na rozdíl čtyř bodů a svůj náskok 
si už udržel.
Sestava: Uchytil, Minář, Du-
ben, Augusta, Frejlich, Kašpar, 
Konečný                                    -kon-

VOLEJBAL – ŽÁCI

River bowling vyhlašuje bowlingo-
vou ligu dvoučlenných družstev.
Soutěž bude probíhat v pondělí mezi 
17.30 a 22.00 hodin v dvoutýden-
ních odstupech v provozovně Ri-
ver bowling Moráňská 134/2 Velké 
Meziříčí, tel.: 608 720 052, e-mail: 
riverbowling@seznam.cz
Účastnit se mohou dvoučlenná 
družstva, která předložila přihláš-
ku. Osoby hrající za tým se mohou 
v průběhu ligy libovolně měnit. 
Účast ženy, dítěte nebo mladistvého 
do 17 let v družstvu bude zvýhod-
něna přičtením 10 bodů v každém 
zápase, kterého se zúčastní.
Družstva hrají vzájemná utkání 
každý s každým několikrát během 
celého roku. V průběhu jednoho 
hracího dne odehrají zpravidla tři 
až čtyři utkání. Za družstvo hrají 
dva hráči postupně na jedné při-
dělené dráze dle soupisky, kterou 
vyplňují před utkáním. Během 
utkání není možné střídání hráčů. 
Vítězem utkání je družstvo, které 
docílí vyšší celkový součet bodů ze 
hry. Do tabulky stanovující celkové 
pořadí družstev získává za vítězství 
v utkání dva body, za remízu jeden 
a za prohru žádný. O celkovém po-
řadí v tabulce rozhoduje postupně 

celkový počet bodů a poté počet 
sražených kuželek. Každý hrací den 
bude též vyhodnocován a to podle 
celkového počtu sražených kuželek 
jednotlivých družstev. Oceněna bu-
dou vždy družstva na prvních třech 
místech a nejvyšší nához jednotliv-
ce. Družstvo hradí 100 Kč za soutěž-
ní zápas. Herní rozpisy a výsledky 
budou rozesílány na emailové adresy 
účastníků ligy a budou k nahlédnu-
tí v provozovně River bowling a na 
www.riverbowling.cz. 
Organizační setkání se uskuteční 
11. 2. 2008 od 18.00 do 20.00 v pro-
vozovně River bowling, na kterém 
odevzdáte přihlášky. Zveme vás 
k tréninkovému hraní zdarma 
na zahájení prvního ročníku naší 
ligy. První soutěžní utkání se 
uskuteční 18. 2. 2008 v 17.30.   -koz-

RIVER BOWLING LIGA 2008

Mladší žáci odehráli další z řady 
přípravných turnajů zimní série 
Handball tour. Kvalitně obsazený 
turnaj Trinet cup v Novém Veselí 
byl výbornou přípravou na jarní 
část divizních utkání. V prvním 
zápase, hraném 2×15 minut, Vel-
komeziříčští prohráli s domácím 
celkem. O výsledku vyrovnaného 
souboje rozhodlo několik nepřesně 
zakončených brejků našich po změ-
ně stran. Druhé turnajové vystoupe-
ní proti zástupcům hlavního města 
bylo již plně v naší režii. Po poma-
lejším „rozjezdu“ přišly ke slovu 
rychlé útočné akce a v celkovém 
vyjádření pak i zasloužená výhra. 
Střelecky se v tomto duelu dařilo 
Jakubu Juránkovi (6 branek). 
Třetí utkání proti herně slabšímu 
soupeři SKP Pardubice se stalo 
střeleckým představením dalšího 
z našich opor Davida Pavliše (11 
branek). Naopak vyzrálý tým Jab-
lonce nad Nisou byl po brankově 
vyrovnaném poločase nakonec nad 
naše síly. Před posledním vystoupe-
ním našich barev na turnaji s dosud 
neporaženým celkem TJ Náchod 
jsme v případě vítězství mohli po-

mýšlet i na bronzový stupínek. Celý 
průběh tohoto náročného duelu se 
dařilo dobrou defenzívou držet kva-
litně připraveného soupeře na uzdě. 
Rozuzlení přišlo až v úplném závě-
ru. Naše celoplošná osobní obrana 
na lídra turnaje neplatila, a ten si 
dokázal pojistit vítězství. Oporou 
velkomeziříčského celku byl bran-
kář Josef Brabec. 

Výsledky:
Vel. Meziříčí – Nové Veselí 8:14 (4:8)
 – Praha Vršovice 16:6 (6:3)
  – SKP Pardubice 22:7 (13:4)
 – Jablonec n. N. 8:14 (4:5)
 – TJ Náchod 10:13 (4:6)

Tabulka:
1. TJ Náchod 78:43 +35 10 b

2. ELP Jablonec n. Nisou 60:58 +2  6 b

3. TJ Sokol Nové Veselí 76:63 +13  6 b

4. Sokol Velké Meziříčí 64:54 +10  4 b
5. Sokol Vršovice 32:63 -31  2 b

6. HC SKP Pardubice 42:97 -55  0 b

O pořadí na druhém místě nakonec 
rozhodl vzájemný zápas.
Hráli: Brabec 4 – Pavliš 23, Jurá-
nek 17, Svoboda Jan 15, Janíček 2, 
Lečbych 2, Svoboda Filip, Holub, 
Štipák, Stupka, Veselý. Trenér 
Janíček.                                 -záv-

Trinet cup

Veřejné bruslení
So 2. 2. 12.30 – 14.00
Ne 3. 2. 12.45 – 14.15
So 9. 2. 14.15 – 15.45
Ne 10. 2. 13.45 – 15.15
So 16. 2. 12.30 – 14.00
Ne 17. 2. 13.45 – 15.15
So 23. 2. 14.15 – 15.45
Ne 24. 2. 14.45 – 16.15

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

V sobotu 26. 1. 2008 se uskutečnila 
závěrečná část měsíční lyžařské ško-
ly včetně závodů absolventů tohoto 
kurzu. V letošním roce se účastnilo 
na 74 dětí v rozmezí od 3 do 12 let. 
Přičemž většinu tvořili úplní začá-
tečníci, kteří poprvé zažili pocit 
jízdy na lyžích. O tyto děti se sta-
ralo 13 instruktorů. Takřka všechny 
děti, po absolvování všech 20 výu-
kových hodin, zvládly nejen jízdu 
v oblouku dolů z kopce, ale také 
samostatně vyjet vlekem nahoru. 
Někteří to brali jako samozřejmost 
a jiní během celé výuky neskrývali 
radost z toho, že to dokázali a že se 

naučili lyžovat. Proto bych chtěl 
poděkovat dětem a rodičům, kteří 
i navzdory špatnému počasí, jež 
nás napínalo po celou dobu výuky, 
nám věnovali svou přízeň. Přede-
vším pak děkuji instruktorům, kte-
ří se podíleli na zdárném průběhu 
výuky. I nadále bude pokračovat 
individuální výuka, pokud budou 
příznivé sněhové podmínky. Bližší 
informace najdete na stránkách 
www.skiklubvm.cz, včetně fotoga-
lerie z již ukončeného kurzu, která 
bude postupně doplňovaná. Ještě 
jednou díky instruktorům za práci 
během kurzu.            Ski klub VM

Foto: Petr Zezula
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Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 hodin, místo: JC, vestibul kina

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

 5. 2. přednáška Soukenická rodina Kallabů Ing. Milan Roučka

12. 2. přednáška Celky a detaily v historii  Ing. Antonín Dvořák
  a současnosti architektury V.M.

  Cyklus k 600. výročí udělení 
  městských práv Velkému Meziříčí 
19. 2. přednáška „Privilegium z roku 1408  Mgr. Martin Štindl, PhD.
  v soustavě městských práv 
  aneb Co vlastně slavíme?“

 4. 3. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky  Vl. Makovský

11. 3. přednáška Hory severního Pákistánu Ondřej Kotík

  Cyklus k 600. výročí udělení 
18. 3. přednáška městských práv Velkému Meziříčí  PhDr. Marie Ripperová
  „Zajímavosti z dějin Velkého Meziříčí“

25. 3.  přednáška Velehrad P. Jan Peňáz

 1. 4.  přednáška Historik – kronikář Antonín Boček Karel Křeček
   Ing. Karel Hromek

 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

15. 4.  přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

  Cyklus k 600. výročí udělení městských
  práv Velkému Meziříčí „Listina
22. 4.  přednáška z roku 1408 v soustavě  meziříčských Mgr. Martin Štindl, PhD.

  privilegií aneb Kolik mělo město práv?“

29. 4. přednáška Národní parky USA Ing. Jaroslav Pazdera

 6. 5. přednáška Beseda – Vzpomínky na osvobození  Ing. Antonín Dvořák
 beseda r. 1945

13. 5. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky Vladimír Makovský
  II. díl

Změna programu vyhrazena!

SAJTNA Kochánov pořádá 1. 2. 2008 v KD Netín

Hraje: START 02
Začátek v 19 hodin. 

ve Lhotkách
Sobota 2. 2. 2008 ve 20 hodin v KD.
Hraje skupina ŽÍZEŇ.
Bohatá tombola, masky vítány.
Během dne průvod masek obcemi:
Kúsky, Dolní Radslavice, Lhotky.

TJ Efekt Křižanov pořádá dne 1. 2. 2008 v Katolickém domě

Začátek ve 20 hodin, občerstvení a bohatá tombola
zajištěna. Půlnoční překvapení!

Srdečně zveme příznivce hudby a tance v sobotu 2. února 2008
na třetí velkobítešský

Farní ples
od 20 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši. 
Hraje F-Box.
► Předtančení
► Bohatá tombola
► Kvalitní občerstvení
► Bítešská chasa tančí Besedu
Vstupenky (v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč)
kupujte v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, tel. 566 532 025, 
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. www.velkabites.farnost.cz, 
www.vbites.cz/600

Rybáři z Velké Bíteše pořádají 9. února 2008 v KD Velká Bíteš

Klub Rock Depo
pořádá 2. 2. 2008

Hraje
The Beatles revival Praha.

Bohatá tombola!

Začátek ve 20 hodin,
vstupné 80 Kč.

Topart media

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

Recitál
Lenky 

Filipové
středa 20. února 2008 v 19 
hodin, velký sál Jupiter clubu, 
vstupné 220 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. č. 566 523 243 nebo progra-
movém oddělení Jupirer clubu.

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Pro velký zájem diváků opět nabízíme předplatné na divadelní předsta-
vení jaro 2008. Permanentka na 
4 představení je za cenu 750 Kč. 
Rezervace na tel. čísle 566 523 243 
nebo na programovém oddělení 
Jupiter clubu. Permanentky jsou 
již v prodeji.

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

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

11. dubna 2008 v 19.30 hodin

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

14. dubna 2008 v 19.30 hodin
Agentura Remunda

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

Květen 2008
AP Prosper

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

Změna programu vyhrazena!

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

Shakespeare svou pastorálu umístil do Ardenského lesa, 
divadelního časoprostoru, který se vzdáleně podobá lesům Shakespearova 
rodného Warwickshiru a částečně nese znaky konvenční pastorální kra-
jinomalby. Na rozdíl od mytického bezčasí či stejně mytického věčného 
jara pastorálních idyl je počasí Ardenského lesa drsné a Shakespeare je, 
jistě úmyslně, uvádí obrazem zimy. Připomíná tak, že ztráta věčného jara 
je „kletbou Adamovou“. „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom 
herci“, říká postava Žaka v této Shakespearově komedii, jejímž světem je 
svět lásky. S hlavními hrdinkami se ocitneme v hlubokém lese, daleko od 
dvorských krvavých intrik. Shakespeare postavil dvě emancipované dívky 
před nelehký úkol. Ukáže se však, že není zdaleka tak těžké zvítězit nad 
divokou zvěří a šelmami, jako je složité přiznat si vlastní city. Les je zde 
symbolem chaosu lidských emocí. A i láska zde má nejrůznější podoby: 
může být směšná, jímavá, vášnivá nebo cynická, v každém případě naše 
schopnost milovat odráží naši odvahu žít. Zdá se, že Shakespearova ko-
medie je přesně tou lekcí relativity, kterou slibuje její název. Audrey se líbí 
šaškovi, Fébé se líbí Silviovi, ale nelíbí se Rosalindě/Ganymédovi, která/
který se zase moc líbí Fébé. Co je iluze a co je skutečnost? Co je pravda 
a co je lež? Shakespeare nedává odpovědi a nevynáší soudy. Staví vedle 
sebe protiklady. Vyberte si z nich sami, říká divákům. Jak se vám líbí.

Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin.

JAK SE VÁM TO LÍBÍ
W. Shakespeare
překlad: Martin Hilský

Třetí představení divadelní sezony 2007 – 2008 pro skupinu O (platí pouze 
pro předplatné) se uskuteční ve středu 6. února 2008 v 19 hodin. 

Foto: Ivo Mičkal

Čtvrtek 31. 1., předsálí JC, 17 hodin

Určeno pro žáky 12–15 let.
Vstupné: 35 Kč

V Mateřském centru Rodinka VM zahajuje od února provoz

psychologická poradna pro děti.
Mgr. Elen Sejrková
Středa 13–16 hodin ■ Telefon 773 076 193. ■ Cena konzultace 40 Kč.

16. února Jemnice – ples
 královny Elišky
15. března Studenec
 autobusový svoz
22. března Budíkovice

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá letní tábor

Začátek ve 20 hodin. 

 den datum název plesu hudba

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

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

Sobota 9. a 23. 2., malá scéna, 15 h

ČERVENÁ 
KARKULKA
Loutková pohádka
pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 30 Kč (předprodej vstu-
penek v pátek 8. a 22. 2. na progra-
movém oddělení Jupiter clubu). -po-

LOUTKOVÁ 
PŘEDSTAVENÍ

v termínu od 9. 8. do 16. 8. 2008

– ubytování v chatkách i zděné budově
– plná penze
– koupání v areálu
– výlety do okolí

Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM od 3. 3. 2008 do 31. 3. 2008, 
v případě naplnění kapacity je uzávěrka dříve. 

Při podání přihlášky se platí 50 % záloha.

Bližší informace o táboře vám sdělíme v kanceláři DDM nebo na tel. č. 
566 522 087.

Dětské středisko Březejc a Jupiter club Velké Meziříčí
srdečně zvou na

který se koná v pátek 29. února 2008 
na velkém sále Jupiter clubu od 20 hodin.
Hudba: M.E.Š. Velké Meziříčí. 
Programová nabídka:
Country tance dětí ze Základní školy Rudíkov pod vedením Soni Chlád-

kové, country tance dětí z Dětského střediska 
Březejc pod vedením Žanety Abeskové a Jana 
Rudolfa, aerobic dětí z Dětského střediska Bře-
zejc pod vedením Moniky Šlitrové.
Bohatá tombola, dražba výrobků.
Rezervace a prodej vstupenek na programo-
vém oddělení v Jupiter clubu, tel. 566 524 572. 
Vstupné 130 Kč včetně místenky.



nějakou „zásadní“ chybu. Vzhledem k tomu, že i on začíná pociťovat, že 
mu ujíždí vlak, zapomene na ostražitost a svůj nejnovější objev, blonďatou 
ekoložku Lilu (Malin Akerman), požádá o ruku, aniž si ji oťuká a najde 
nějaké ty vady na kráse. Skutečnost, že jich má jeho manželka víc, než by 
bylo zdrávo, bohužel odhalí až na svatební cestě do mexického letoviska, 
kde se romanticky založená kamarádka do deště promění v nesnesitelnou 
kreaturu, která mluví jako dlaždič, zbožňuje extrémní sexuální polohy 
a navíc má velmi temnou minulost. Komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 115 minut

Pátek 22. v 19.30 hodin
WHOLETRAIN
Bývalý sprejer Florian Gaag (nar. 1971) natočil jako svůj autorský de-
but městské drama Wholetrain (název je odvozen ze slangu a znamená 
pomalování celého vlaku metra) o čtveřici kamarádů, kteří žijí hlavně 
pro graffi ti a kteří chtějí dokázat konkurenci, že ho umějí nejlépe. A to 
i za cenu vyhazovu ze školy nebo uvěznění. Tento adrenalinový životní 
styl, vyhýbající se veškeré zodpovědnosti, nakonec pro jednoho z nich 
skončí tragicky. – Film, zaměřený spíše na mladší diváky, je natočený 
moderním způsobem, ruční kamera je neustále v pohybu. K autenticitě 
přispívá i slangový slovník postav. Snímek doprovází převážně hiphopový 
soundtrack. Samotný příběh však ničím příliš nepřekvapí. Do českých kin 
přišel Wholetrain týden po fi lmu Gympl, zabývajícím se stejným tématem, 
tedy konfl iktem mezi přitažlivostí sprejerství a spořádaným životem, jejž 
postavy příliš nezvládají. Německo-polské kriminální drama. Původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 64, 66 Kč 85 minut

Sobota 23. v 19.30 hodin
BREAKOUT
Švýcarský režisér Mike Eschmann (nar. 1967) vypráví ve snímku Breakout 
pohnutý příběh z prostředí problémové 
mládeže, žijící na curyšském předměstí. 
– Nia je poměrně ostrý vyznavač hip 
hopu, vede svůj gang „homies“ a válí 
breakdance. Je odvážný a má svou hr-
dost. Kvůli své výbušnosti a vinou ne-
šťastných okolností skončí v nápravném 
zařízení, odkud se potřebuje dostat, aby 
mohl vykonat mstu. Mladá advokátka 
Freyová mu chce pomoct. Zamilují se 
do sebe a on pochopí, že cestou násilí se 
nic nevyřeší. Schematický fi lm se dotýká 
mnoha závažných témat (násilí, krimina-
lita mládeže, rasismus, šikana atd.), jež 
však v rámci povrchního líčení hlouběji 
nerefl ektuje. Žánrově poněkud nevyhra-
něné dílo, pohybující se mezi sociálním dramatem, milostnou romancí 
a hudebním fi lmem, přibližuje zejména hiphopový životní styl. Hudební 
drama Švýcarska. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 100 minut

Úterý 26., středa 27. v 19.30 hodin
AMERICKÝ GANGSTER
Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let 
dolehla na Ameriku jako těžká deka. Vojáci se z asijských bojišť vraceli 
buď v černých pytlích, nebo závislí na drogách a tuto „zálibu“ lavinovitě 
šířili mezi veřejností. Byznysu s narkotiky se okamžitě chytily mafi ánské 
klany, které pro klid na práci neváhaly masivně korumpovat celé policej-
ní sbory. V tomto ovzduší se zrodí černá hvězda podsvětí Frank Lucas 
(Denzel Washington), která díky vlastní odvaze a inteligenci dokáže záhy 
zaplavit ulice New Yorku bezkonkurečně nejlepší a přitom nejlevnější 
drogou. Díky tomu se záhy vyšvihne na samotný vrchol zdejších mafi án-
ských struktur, odkud s bohorovným klidem řídí své impérium a pomocí 
fi nančních injekcí i nečinnost zdejších policistů. Detektiv Richie Roberts 
(Russell Crowe) je mezi nimi bílou vránou a především díky své pověsti 
dostane za úkol sestavit protikorupční tým, který zavedené pořádky změ-
ní. Jako prvního si vezmou na mušku distributora mimořádně dobrého 
materiálu za mimořádně nízkou cenu. Smyčka se pomalu stahuje a blíží 
se den, kdy tyhle dvě individuality stanou tváří v tvář. Z té konfrontace 
může vyjít jako vítěz jenom jeden. Nebo ne? Krimi detektivka USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 156 minut

FILMOVÝ KLUB
Čtvrtek 28. v 19 hodin
ČERNÁ KNIHA
Děj fi lmu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh 
židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holand-
sku. Potom, co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí k domácímu 
hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že 
svede šarmantního německého kapitána. Verhoeven staví svůj fi lm jako 
velkolepou akční podívanou, na kterou ale zároveň pohlíží s ironickým 
odstupem. Scénář fi lmu vychází ze skutečných událostí a staví na hlavní 
ženské hrdince, která ve fi lmu představuje jediný záchytný bod. Film totiž 
dobu i hrdiny popisuje v neustálé ambivalenci. Pohrává si s tradičním 
pohledem na odboj i nacisty, jejichž zažité obrazy často převrací. Režie: 
Paul Verhoeven.Válečný thriller Nizozemska, Velké Británie, Německa 
a Belgie. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 40, 70 Kč 145 minut

Pátek 29. ve  20 hodin
HITMAN
Nemá jméno, nemá slitování, nemá minulost…
Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade, zabíjí, vydírá, 
týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch, 
kteří to způsobují. Nemá žádné emoce, je přesný, důsledný a nedá se 
vystopovat. Když je pak zapleten do vysoké politické hry v Rusku, je 
svými zaměstnavateli nečekaně hozen přes palubu. Nastává čas útěku 
napříč východní Evropou. V patách je mu nejen tamní policie, ale také 
Interpol a další struktury. Navíc musí překvapivě řešit svá emocionální 
rozrušení, která má na svědomí mladá ruská prostitutka, která je na útěku 
s ním. Agent 47 tak musí čelit nejen přesile svých protivníků, ale i náhle 
probuzené lidskosti. Krimi detektivka Francie, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 92 minut

podle vlastního přání, ale jakmile člověk dospěje, získá jeho daemon 
defi nitivní stálou podobu. V takovém světě žije Lyra Belacqua, dva-
náctiletý sirotek vyrůstající pod dohledem scholárů na Jordánské koleji 
v britském Oxfordu. Poslal jí sem ještě jako malou její přísný strýček, 
badatel lord Asriel. Lyra ještě nic netuší, ale její život se už brzy od zá-
kladu změní. Podle dávného proroctví má právě ona rozhodnout o osudu 
nejen vlastního světa, ale i všech ostatních… Fantasy fi lm USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 113 minut

Středa 6. v 19.30 hodin
SUPERBAD
Jak si rozdělat roštěnku.
Teenagerovská komedie je varujícím příběhem dvou dospívajících chlap-
ců, které čeká maturita. Jsou 
na sobě obrovským způsobem 
závislí, ale teď by měl každý 
z nich jít na jinou vysokou 
školu a čeká je odloučení. 
Evan je milý, chytrý a styd-
livý. Seth je drzý, náladový 
a posedlý děvčaty. Ve fi lmu 
sledujeme jejich zoufalé po-
kusy zapůsobit během jedné 
bláznivé noci na osoby, po 
kterých touží… během jediné příšerné potupné noci, na kterou po zbytek 
života vděčně vzpomínáte. Komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 114 minut

Úterý 12. v 19.30 hodin
ONCE
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho 
snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná 
pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici 

růže. Když se ti dva náhodou 
potkají, zjistí, že jejich spo-
lečná hudba má neobyčejnou 
sílu a podaří se jim získat 
nejen peníze na pronájem 
studia, kde natočí společnou 
desku, ale také přízeň a obdiv 
všech, kteří se na jejím vzniku 
podílejí. Oba si ale velmi záhy 
uvědomí, že takového člově-

ka, jakým je ten druhý, se jim podaří v životě potkat jen jednou. Jeho nově 
nabytá svoboda a její minulé závazky tak oba postaví před rozhodnutí, co 
jsou pro sebe schopní obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat spolu.
Originální a výborná hudba. Silný příběh. Vynikající a autentické herecké 
výkony. S hudbou Glena Hansarda se čeští diváci mohli setkat již dříve, 
poněvadž tento hudebník v Čechách často koncertoval se svou skupinou 
The Frames i sólově a některé jeho písně se objevily ve fi lmu Jana Hřebejka 
Kráska v nesnázích. Markéta Irglová s Hansardem spolupracuje již několik 
let. Jejich hudba je melancholická a zároveň razantně energická.
Film mimo jiné přináší i přesný pohled na českou komunitu v zahraničí 
a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná 
jen jednou za život a možná jen na chvíli, ale za to svobodně. Irský fi lm, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 86 minut

Středa 13. v 19.30 hodin
P.S. MILUJI TĚ
Slova, pro něž stojí za to žít… MILUJI TĚ
Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provdaná za lásku svého života 
- Gerryho. Když však Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný 
člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly 
lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý 
nápad.Před tím, než Gerry zemřel, napsal Holly několik dopisů, které ji 
mají provázet nejen v jejím smutku, ale také ve znovuobjevování sebe 
sama. První vzkaz dorazí v den Hollyiných 30. narozenin ve formě dortu 
a k jejímu zděšení i nahrané magnetofonové pásky, kde jí Gerry nabádá, 
aby si vyšla ven a slavila. Během následujících týdnů a měsíců přichází 
neobvyklým způsobem další dopisy, každý z nich ji posílá do nových 
dobrodružství a každý také končí slovy P.S. Miluji Tě. Hollyina matka 
a její nejlepší kamarádky, Sharon a Denise, se začínají obávat, že Ger-
ryho dopisy drží Holly stále připoutanou k minulosti, ale ve skutečnosti 
ji posouvají dál směrem k nové budoucnosti. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut

Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí 
jeden průšvih za druhým…
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40letech žije s maminkou 
pod jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního šaška, 
hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s ma-
minkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou 
plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce 
i bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce. 
Tyto dva světy na sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu 
do druhého. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy milenky 
Lídy, který končí trestným činem. Václav je uvězněn. Matčina ochrana je 
pryč. Stává se terčem útoků spoluvězňů a stále více si připouští traumatické 
vzpomínky na otce. Pomalu umírá. Matka se rozhodne požádat prezidenta 
o milost. Ta je však podmíněna peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá 
vesnice, když mu nedokáže odpustit ani vlastní bratr? V hlavní roli Ivan 
Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, Petra 
Špalková a další. Tragikomedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut

Středa 20.v 19.30 hodin
TĚSNĚ VEDLE
Nežeňte se do ženění.
Eddiemu je čtyřicet a už pěkných pár let odolává atakům vlastního otce 
a nejlepšího kámoše, kteří ho usilovně tlačí do ženění. Ne že by Eddie 
neměl dostatek příležitostí, jenže každá z jeho dosavadních známostí měla 
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Vzpomínka

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…
Dne 27. ledna 2008 uplynulo již 24 roků od úmrtí našeho tatínka, pana 

Františka Klimeše;
a dne 21. února 2008 to budou již 3 roky, kdy odešla naše maminka, paní 

Jiřina Klimešová
z Ořechova.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 31.1. 2008 uplyne 15 let, kdy 
nás opustila naše dcera a maminka 

Anna Krátká
roz. Klímová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Maminka, děti a bratři 

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh. 
Kéž klidný spánek dopřeje Ti Bůh. 
Pro nás jsi trpěla, pro nás jsi žila,
za vše Ti děkujem, maminko milá. 

Dne 3. února si vzpomeneme ne-
dožitých 80. narozenin naší drahé 
maminky 

Květy Nevrtalové 
ze Lhotek. 

Vzpomínají děti s rodinami.

Odešel jsi, 
ale v našich srdcích stále žiješ dál.

Dne 4. února 2008 by se dožil 
80 let pan

Vladimír Matoušek, 
bývalý vedoucí Kovomatu ve Vel. 
Meziříčí, zemřel 10. 11. 1971. 

Stále vzpomíná manželka s rodinou. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

KINO JUPITER CLUB 
LEDEN – ÚNOR 2008

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

Čtvrtek 31. ledna 2008 v 19 hodin
Filmový klub
FAUNŮV LABYRINT
Postmoderní pohádka Guillerma del Tora předkládá dva 
paralelní světy – drsnou realitu frankovského Španělska 
a ponurý fantazijní svět hlavní hrdinky. Nedílnou součástí 
obou světů jsou hrůza a děs, neboť právě vůči nim musí postavy obstát 
a potvrdit své ideály. Desítkami cen ověnčený, koprodukční fi lm Guiller-
ma del Tora bývá popisován jako pohádka pro dospělé. Paralelnost reality 
a fantazie Guillermo del Toro využívá jako prostředek, jenž mu umožňuje 
lépe tematizovat ústřední myšlenku jeho pohádky, kterou jsou ideály ve 
smyslu přesvědčení ustanovujících integritu jednotlivce vůči okolí. Toto 
téma režisér rozvíjí na třech ústředních ženských postavách – na dívce, 
služebné a na dívčině matce. Všechny čelí zkouškám, které hrozí otřást 
jejich ideály a tedy i rozložit jejich svět. Fantazijní svět, v němž dívka 
plní faunovy úkoly, představuje díky všeříkajícímu vizuálnímu podání 
a etické a didaktické vyhrocenosti dětského světa až archetypální paralelu 
k mnohem nejednoznačnějšímu světu dvou dospělých ženských postav. 
Film Mexika, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 40, 70 Kč 120 minut

Pátek 1., sobota 2. v 17.30 hodin 
ZLATÝ KOMPAS
Poznej svého daemona.
Náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčetně dalších 
světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. Některé odlišnosti jsou 
ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má každý člo-

věk svého daemona, který 
je součástí jeho duše, má 
podobu zvířete a existuje 
mimo lidské tělo. Mezi 
člověkem a jeho daemo-
nem panuje nesmírně silné 
pouto: vnímají navzájem 
svoje myšlenky, nálady 
i pocity. V dětství může 
daemon měnit podobu 

Děkujeme všem přátelům a známým, že doprovodili na poslední cestě 
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana 

Aloise Severu. 
Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje zarmoucená rodina. 
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HOKEJ FOTBAL VOLEJBAL

BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

II. LIGA ČSLH – skupina Střed 
– Západ

HHK Velké Meziříčí – HC Stadi-
on Litoměřice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. Petrus 
(Opluštil, Gottfried), 34. Patzen-
hauer (Horejsek). 
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Smejkal, Stráňovský, Červa, Heř-
manský, Pálka, Raus, Kochánek – 
Krča, Bukáček, Kunstmüller – Pra-
chař, Adamec, Nekvasil – Hudcov-
ský, Sobotka, Bula – Sklenář, Pl-
hák. Rozhodčí: Kareš – Drobílek, 
Svoboda. Vyloučení: 7:6. Bez vyu-
žití. Střelba: 31:8. Diváků: 473. 
Ostatní výsledky pátého kola 

nadstavbové části:
26. 1. 2008
HC Řisuty – HC Benátky nad Ji-
zerou 1:4
HC Baník Sokolov – NED Hockey 
Nymburk 3:0
HC Chrudim – HC Klášterec nad 
Ohří 3:1
HC ZVVZ Milevsko – HC DAG 
Rokycany 1:6
Hockey Club Tábor – HC Kobra 
Praha 4:1
HC VHS Benešov – HC Junior Měl-
ník odloženo
27. 1. 2008
HC Děčín – IHC Písek 4:5
HC Vlci Jablonec n. N. – TJ Stadion 
K. Hora 4:4 (PP)

HC Roudnice nad Labem – TJ SC 
Kolín 3:8
UHK LEV Slaný – HC Spartak Pel-
hřimov 3:10
KLH Vajgar J. Hradec – HC Kla-
tovy 4:3
Program na tento týden:
Středa 30. 1. 2008 HC Junior Měl-
ník – HHK Velké Meziříčí, začátek 
utkání v 18.00 hodin (ZS Mělník)
Neděle 3. 2. 2008 HC Klatovy – 
HHK Velké Meziříčí, začátek utká-
ní v 17.00 hodin (ZS Klatovy)  -hhk-
II. liga ČSLH – skupina Střed, 

po 27. kole
 1. HC Chrudim 27 20 2 2 0  3 121:53  66 

 2. HC Benátky n. Jizerou 27 21 1 0 0  5 131:54  65 

 3. IHC Písek 27 17 1 2 0  7  91:62  55 

 4. HC ZVVZ Milevsko 27 15 1 0 1 10 101:77  48 

 5. Hockey Club Tábor 27 12 3 2 0 10  90:79  44 

 6. HC Spartak Pelhřimov 27 12 0 3 2 10 107:96  41 

 7. TJ SC Kolín 27 12 0 2 2 11  89:102 40 

 8. NED Hockey Nymburk 27 11 0 0 0 16  70:93  33 

 9. HHK Velké Meziříčí 27 10 0 2 0 15  80:119 32 

10. HC VHS Benešov 26  8 0 2 1 15  75:96  27 

11. KLH Vajgar J. Hradec 27  6 1 1 2 17  69:110 23 

12. TJ Stadion Kutná Hora 27  6 1 1 0 19  73:107 21 

II. liga ČSLH – skupina Západ, 
po 27. kole

 1. HC DAG Rokycany 27 19 1 4 1  2 109:59  64 

 2. HC Klášterec nad Ohří 27 14 2 3 3  5 106:78  52 

 3. HC Děčín 27 13 2 4 2  6 108:76  49 

 4. HC Řisuty 27 16 0 1 0 10  98:76  49 

 5. HC Vlci Jablonec n. N. 27 13 1 5 1  7 107:86  47 

 6. HC Junior Mělník 26 11 2 1 1 11  87:92  39 

 7. HC Klatovy 27 10 1 3 2 11 100:90  37 

 8. HC Baník Sokolov 27  9 1 2 1 14  86:91  32 

 9. HC Stadion Litoměřice 27  8 0 3 0 16  76:101 27 

10. HC Kobra Praha 27  4 2 2 3 16  81:123 21 

11. HC Roudnice n. L. 27  5 1 3 0 18  77:119 20

12. UHK LEV Slaný 27  4 0 0 1 22  66:159 13

Turnaj 5 zemí hráčů do 20 let
Junior Czech Ice Hockey Team 

5. 2. 2008 17.00 hodin Česká republika – Německo
8. 2. 2008 17.00 hodin Německo – Švýcarsko

Vstupné: 50 Kč, v předprodeji 40 Kč
Předprodej: pondělí – pátek 14.00 hodin – 17.30 hodin 
(obchod PRO SPORT JUDA)
Bližší informace na telefonních číslech: 774 464 676, 775 771 100

Kdy: 9. 2. 2008 od 20 hodin
Kde: sál hasičské zbrojnice
 Velké Meziříčí
Hudba: Sešlost
Vstupné: 70 Kč včetně místenky
Předprodej vstupenek: Elektro Raus, Radnická ul.
 Velké Meziříčí
Bohatá tombola
Srdečně zve oddíl házené Velké Meziříčí

Zimní příprava
Vysočina B – FC VM A 1:0 (0:0)
Branka: Procházka L. (55.). Roz-
hodčí Dobrovolný. Diváků 50. Se-
stava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha, Krejčí – Dvořák T. 
(46. Netolický), Průša, Pokorný F., 
Němec, Loup (68. Souček) – Staněk 
(58. Kratochvíl). 
Vstup do série přípravných utká-
ní se Meziříčským vydařil. I když 
domácí juniorka nakonec přece jen 
na vítězství dosáhla, Velmez jí byl 
po celé utkání důstojným soupeřem 
a v některých fázích zápasu chyběl 
k vyrovnávacímu gólu jen krůček. 
Nejprve v závěru poločasu, kdy ko-
pali hosté čtyři rohy po sobě, skon-
čila povedená střela T. Dvořáka po 
Žejdlíkově ostrém zákroku opět za 
rohovou lajnou a následnou hlavu 
Staňka vytáhl jihlavský gólman 
v poslední chvíli nad. Po přestávce 
nekoncentrovaní a nedůrazní Me-
ziříčští nechali Procházku obstře-
lit vybíhajícího osamělého Invalda, 
aby vzápětí čistou šanci Netolické-
ho refl exivně vytěsnil na roh Žejd-
lík. V samotném závěru ještě Průša 
ze standardní situace na boku šest-
náctky trefi l tyč. 

FC VM – AFK Chrudim 2:3 (1:2)
Branky: Kratochvíl 2 – Vácha, 
Hauf, Kopecký. Rozhodčí Kučerík 
– Křenek, Teplý. Diváků 20. Sesta-
va FC VM: Prchal (46. Invald) – Z. 
Mucha, Galia, P. Mucha, J. Krej-
čí (58. Netolický) – Kavka (46. T. 
Dvořák), Průša, L. Němec, Loup 
(60. J. Pokorný) – Staněk (46. Sou-
ček), Kratochvíl. 
Velmez se tentokrát k výkonu z mi-
nulé neděle nedokázal ani přiblížit. 
Slibný jednogólový náskok, který 
zajistil domácím hned ve druhé mi-
nutě Kratochvíl, nedokázali Mezi-
říčští v následujících minutách zvý-
šit. Zpočátku zakřiknutí hosté se 
naopak stále víc osmělovali a vý-
sledkem byla vyrovnávací branka 
Váchy po sólu od poloviny hřiště. 
A než se stačili domácí zkoncent-
rovat, hostující Hauf po standardní 
situaci přelstil zkamenělou obranu 
Velmezu podruhé. Meziříčští zvý-
šili obrátky, avšak pronikající Loup 
ani Staněk po Kratochvílově pro-
strčení v gólových šancích neuspěli. 
V 53. sice Kratochvíl po individuál-
ní akci vyrovnal, jenže míč po Ko-
peckého centru za přispění nepří-
jemného a chladného větru zapadl 
do pravého horního rohu a zajistil 
tak hostům výhru.                 -ber-

Nejúspěšnější březejčtí sportovci 
dostali čtvrtek 17. ledna ve ško-
le omluvenku, aby mohli převzít 
v pražském Top hotelu ocenění 
za úspěchy v minulém roce. Tato 
ocenění se každoročně předáva-
jí nejlepším sportovcům, druž-
stvům, trenérům a zasloužilým 
osobnostem našeho sportovního 
svazu na slavnostní akci Vyhláše-
ní nej sportovce Spastic handicap. 
Z Březejckých se z ocenění letos 
radovala Marie Folvarská, která se 

SPASTIC HANDICAP

stala nejúspěšnější sportovkyní TJ 
DS Březejc do 23 let. Tři roky se 
věnuje sportu boccia a v minulém 
roce se jí podařilo postoupit ve své 
kategorii do 1. ligy. Dále si šel na 
podium pro cenu vrhač Milan Ve-
čeřa, zástupce březejckých atletů, 
kteří v soutěži družstev získali 3. 
místo v pětikolové soutěži Atletická 
liga 07. K atmosféře příjemného od-
poledne přispěl svým vystoupením 
Ondřej Havelka se svou skupinou 
Melody Makers.                              -md- 

Mezi 12 nejúspěšnějšími spor-
tovci do 23 let bez rozdílu po-
řadí z celé České republiky 
byla oceněna i Michaela Char-
vátová, členka HSC Velké Me-
ziříčí.
Kromě krásných zážitků 
s ostatními vyhodnocenými 
sportovci jak na pódiu, tak 
i v sále si Míša odvezla mnoho 
pěkných cen.
K ocenění Míše blahopře-
jeme a věříme, že společen-
ské ocenění povzbudí naši 
mladou sportovkyni k získá-
ní dalších skvělých výsledků 
v osobním i sportovním živo-
tě.                                   -char-

Byli oceněni mezi nejlepšími sportovci

Mistryně světa v hodu oště-
pem Barbora Špotáková, Mi-
chaela Charvátová a trenér 
Petr Gottlieb v Top Hotelu 
Praha.              Foto: -char-

Sdružený oblastní přebor 
mladších dorostenek

SKB Tišnov – BK VM 66:63 
a 55:57
Tým dorostenek pokračoval v Tiš-
nově v bojovných výkonech. Oba 
zápasy byly naprosto vyrovnané. 
V prvním zápase měly domácí 
hráčky v závěru štěstí a vyhrály 
ho o tři body. V poslední sekundě 
se ještě naše hráčky po výborném 
uvolnění pokusily o trojku, ale A. 
Kamanová tentokrát minula koš.
Ve druhém zápase nám domácí 
hráčky utekly až na rozdíl 21 bodů, 
když byl ve třetí čtvrtině stav 46:25 
pro domácí. Naše hráčky ještě do 
konce čtvrtiny snížily třemi koši 
na 46:31. Poslední čtvrtina byla 
jako z říše snů. Náš tým neuvěři-
telně dotáhl soupeřky a chvíli před 
koncem dokonce vedl 51:50. Sou-
peřky se ještě jednou ujaly vedení 
úspěšným nájezdem jejich nejlep-
ší hráčky na 54:52. V protiútoku 

Po prvním víkendu nerozhodně
Herní systém letošního ročníku 
play-off nejvyšší volejbalové sou-
těže juniorů se opět trochu změnil 
a tak se první zápas hrál poprvé 
v sobotním podvečeru. První zá-
pas se však našim klukům vůbec 
nepovedl a ani výborná návštěva 
skvělého publika je nedokázala 
dovést k vítězství. 
Spartak VM – USK Praha 
0:3 (-21, -19, -23)
Vstup do zápasu se našim hráčům 
podařil. Téměř do poloviny setu si 
udržovali čtyřbodový náskok (8:4, 
12:8), potom však ukazatel skóre 
na jejich straně zamrzl, nešlo to. 
Útoky z hlavního kůlu končily po 
dobře postavených blocích soupe-
ře na zemi, mladý univerzál Kuče-
ra si se svojí rolí nedokázal pora-
dit a na Málkovi byla vidět herní 
pauza zaviněná virózou. Soupeř 
v těchto chvílích exceloval, uhrál 
devět bodů, my jediný a skóre 13:
17 nevěštilo nic dobrého. Několi-
kanásobný mistr republiky z Pra-
hy v tomto zápase tentokráte nebyl 
favoritem a možná právě proto bo-
joval jak lev. Každopádně bylo vi-
dět, že špionáž z předkola přinesla 
své ovoce, soupeř vždy věděl kam 
postavit dvojblok, kterým směrem 
útočit. Ve třetím setu se zdálo, že 
by mohlo dojít k toužebně očeká-
vanému obratu. Hráči i diváci si 
mohli po dlouhé době zajásat po 
vedení domácího celku 14:13 a do 
koncovky to vypadalo dobře. Klu-
ci vedli ještě 20:19. Potom se však 
po nedůrazných útocích opět dostal 
do vedení soupeř 20:22, a to byl ko-
nec nadějí. Sami hráči nejlépe vědě-
li, že tentokráte zklamali natěšené 
příznivce.
Spartak VM – USK Praha 3:2 (23, 
-18, 24, -23, 11)
Před nedělním dopoledním zápa-
sem naše družina stála před těžkým 
úkolem. Bylo zřejmé, že případná 
druhá porážka by znamenala té-
měř stoprocentní jistotu rozhodnu-
tí celé série. Zdeněk Pekař dal důvě-
ru dlouhodobě osvědčené sestavě, 
s dvojicí nahrávačů Barák, Šimek, 
na smeči  Kadlík, Šesták a na blo-
ku Vrána s Málkem. Na liberu tra-
dičně Novotný.
Soupeř zahájil i druhý zápas aktiv-
ně a ujal se mírného vedení. Hra na-
šeho celku se však nedala srovnat 
se sobotním výkonem. Obětavým 
a zodpovědným výkonem se ještě 
před desítkou dostali do vedení, kte-
ré dokázali udržovat a po strhující 
a oboustranně kvalitní koncovce 
se ujali vedení. Ve druhém setu se 
hrál stejný volejbal jenom do stavu 
10:10. Pak soupeř zasadil našemu 

celku zdrcující úder, když získal až 
šestibodový náskok a při vyrovna-
nosti obou družstev to mohlo mít 
jenom jeden důsledek. Srovnání 
na 1:1. V důležitém třetím setu se 
oba celky přetahovaly o každý bod 
a střídaly ve vedení. Bodově navrch 
měl před dvacítkou soupeř (12:16, 
16:18), kluci však opět ze svého re-
pertoáru vytáhli nezdolnou bojov-
nost, srovnali skóre a nakonec sou-
peře přetlačili.
Svěřenci mnohonásobného trenéra 
reprezentačních juniorů a dlouho-
letého úspěšného trenéra USK Jana 
Maliny však opět ukázali svoji sílu. 
Stačilo několik zaváhání a chybiček 
především na příjmu podání a byl 
tu opět zdrcující náskok soupeře 
(9:15, 17:22). Naši hráči sice vzdo-
rovali, odvrátili dva setbaly za sta-
vu 21:24, nechytatelný útok soupeře 
však vrátil zápas opět na začátek. 
2:2. Rozhodující pátý set byl ze za-
čátku hlavně o chybách na podání. 
Oba celky se předháněly v razan-
ci, většinou však na úkor přesnos-
ti. Výjimkou byla série Ondry Ka-
dlece, který na servisu vydržel od 
stavu 6:5 až do hodně nadějných 
10:5. V těchto fázích asi poprvé za 
oba zápasy měl slabší chvilku i sou-
peř a důsledkem byl luxusní šesti-
bodový náskok 14:8. To už všichni 
přítomní čekali na poslední tečku, 
které se symbolicky dočkal nejlepší 
hráč obou zápasů Ondra Kadlec.
Zdeněk Pekař neskrýval, že mu spa-
dl těžký kámen ze srdce: „To včerej-
ší utkání ani hodnotit nebudu, ko-
neckonců všichni přítomní to viděli 
na vlastní oči. Dnes šlo o všechno, 
pokud bychom to nezvládli, byla by 
naše naděje na úspěch v této sérii 
už pouze v oblasti teorie. Kluci na-
štěstí pochopili, že porazit tohoto 
soupeře znamená hrát maximál-
ně zodpovědně, dodržovat taktiku 
a porvat se o každý míč. Včera měl 
větší vůli po vítězství soupeř, dnes 
my. V Praze to bude těžké, ale určitě 
ne beznadějné. Doufám, že na od-
vety budou všichni zdraví, snad už 
bude k dispozici i Víťa Trojan. Ne-
hrál sice čtrnáct dní, ale už jenom 
jeho přítomnost by mužstvu určitě 
prospěla.“
Odvety se hrají v pátek 1. 2. v 17.00 
a v sobotu od 11.00 hodin. V přípa-
dě nerozhodného výsledku se bude 
rozhodovat ve středu 6. 2. od 17.00 
v tělocvičně u kostela.
Sestava VM: Barák, Kadlec, Ši-
mek, Šesták, Vrána, Málek, No-
votný, Kučera, Dvořák, Veselý, 
Procházka
Ostatní zápasy prvního kola: 
Ústí – Ostrava 3:0, 3:0  
Brno – Zlín 3:0, 3:0 
Liberec – Budějovice 0:3, 1:3

-kon-

přišla neuvěřitelná střela z trojko-
vé vzdálenosti v podání R. Vaďu-
rové, která otočila skóre na 55:54 
v náš prospěch. Po našem faulu stří-
lel Tišnov dvě šestky, z nichž pro-
měnil pouze jednu a srovnal tak 
stav na 55:55. Deset sekund před 
koncem byl nerozhodný stav a my 
jsme si vzali oddechový čas, ve kte-
rém jsme se domluvili na způsobu 
zakončení. Hráčky přesně provedly 
domluvené uvolnění a tři sekundy 
před koncem L. Mikulová neomyl-
ně trefi la vítězný koš. Soupeř ještě 
zkusil zoufalou střelu z půlky a po-
té už propukla velká radost našeho 
týmu i našich věrných příznivců. 
O tuto radost se s vámi rádi po-
dělíme v naší fotogalerii na strán-
kách www.basketvm.cz. Na úspě-
chu se podílely tyto hráčky: Ráďa 
Vaďurová, Zdena Kupská, Luc-
ka Mikulová, Katka Grandičová, 
Monika Veberová, Peťa Vránová, 
Áňa Kamanová, Niki Rapušáková 
a Evča Motyčková, trenér Tomáš 
Rapušák.                                -rap-

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

Foto: Monika Doskočilová

Krajský přebor I. třídy
ST VM A – Ledeč n. Sáz. A 0:10
ST VM A – Havl. Brod A 1:10
Body: Tomáš Klíma 1, Petr Klíma 
0, Radek Buk 0, Ivan Bednář 0
V poskládané sestavě jsme neměli 
ani minimální šanci v obou utká-
ních bodovat. Hráči Ledče, která 
bojuje o postup, a Havlíčkova Bro-
du, který soutěž jasně vede, nám 
v zápasech nedovolili vůbec nic. 
Absence Říkovského a Sedláčka 
byla znát. Jediný čestný bod pro 
Velmez získal Tomáš Klíma.

Okresní přebor I. třídy
ST VM B – Nížkov B 5:13
ST VM B – Fryšava A 8:10
Naše béčko v obou zápasech na hos-
ty nestačilo. Prohra mrzí především 
s Fryšavou, kde jsme vedli 7:3, ale 
nakonec smolně prohráli. Standard-
ní výkony podávají bratři Bukovi, 
Macoun a Bednář. 
ST VM C – Netín A 10:8
Nížkov B – ST VMC 15:3
Na Nížkov jsme nestačili, ale dů-
ležitý zápas o záchranu s Netínem 
jsme zvládli skvěle. Výborným 
výkonem se prezentoval Stanislav 
Kořínek a František Dvořák ml. 

Příslibem do budoucnosti jistě je, 
že v zápasech nastupují naši nej-
mladší Jan Kampas a bratři Zelení 
a nevedou si vůbec špatně.        -tk-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Okresní přebor I. třídy

TJ Sokol Nížkov C – SK Sokol 
Lhotky A 12:6 
Body za Lhotky: Lavický 2,5, Musil 
2, Konečný 1,5

Okresní přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky B – SK Sáza-
va A 17:1
Body za Lhotky B: Doubek 4,5, Ve-
čeřa 4,5, Nevrtal Z. 4,5, Hrnčíř 3,5
TJ Řečice A – SK Sokol Lhot-
ky C 11:7
Body za Lhotky: Hladík 2, Rössler 
2, Vondrák 2, Svoboda 1

Okresní soutěž
TJ Bory A – SK Sokol Lhotky 
D 7:11
Body za Lhotky: Hladík 4,5, Svo-
boda 3,5, Šoukal 3                   -chyl-

STOLNÍ TENIS OSLAVICE
Sokol Rovečné B– TK Autocolor 
Oslavice B 9:9
Body: Štěpánek J. 1 b., Vrabec V. 
3 b., Šoukal F. 4 b., Klusáček P. 
0 b.                                           -fš-


