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Starosta města Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Profesionální řidič Stanislav Král najezdil dva miliony kilometrů bez 
nehody. Za svůj úctyhodný výkon převzal ocenění od vedení dopravní 
společnosti ZDAR, kde pracuje jako řidič autobusu. Spolu s ním byli 
oceněni ještě Bohumil Daniel a Josef Rožňák za jeden milion sedm set 
padesát tisíc kilometrů a Lubomír Vaněk za jeden milion a dvě stě padesát 
tisíc kilometrů ujetých bez nehody.

Stanislav Král žije ve Skleném nad Oslavou. Zpočátku jezdil v ná-
kladní dopravě – patnáct let za volantem tatrovky v lomu Krásněves. 
V roce 1986 přesedlal na přepravu osob a od té doby jezdí s autobusem. 
Původně začínal u státního podniku ČSAD Žďár nad Sázavou, z nějž se 
v devadesátých letech stala akciová společnost ZDAR. Stanislav Král bude 
u tohoto podniku letos v září zaměstnán již čtyřicet let. „Chybí mi dva 
roky do důchodu. Rád bych je dojezdil na stejné autobusové lince, kterou 
jezdím teď – z Jívoví do Velkého Meziříčí,“ říká šofér. Je to ostatně stejná 
linka, na které jako řidič autobusu začínal. Po ní jezdil patnáct let trasu 
Moravec – Žďár nad Sázavou, aby se vrátil zase na svou první. Mnoho 
jich tedy nevystřídal. Po léta vozí stejné lidi do práce a z práce, děti do 
školy a ze školy, spousty jich zná jménem. A jak sám říká, cestující jsou 
pořád stejní. „Vycházím s nimi dobře. Jen na silnicích je to rok od roku 
horší. Ještě před deseti lety to docela šlo, ale teď je na silnicích moc aut 
a chování některých řidičů je čím dál arogantnější,“ podotýká Král. Stres 
na silnicích spolu se zodpovědností za životy a zdraví přepravovaných lidí 
zatěžují psychiku. Jak se s tím Stanislav Král vypořádává, jak relaxuje? 
„Baví mě houbaření, v lese si odpočnu. Ale hlavně si užívám čtyř vnuků, 
protože svých dětí jsem si moc neužil. Obzvlášť když jsem jezdil od rána 
do večera na nákladě, tak bylo všechno doma na manželce,“ říká řidič 
autobusu, otec syna a dvou dcer. 

Martina Strnadová Foto: Archiv společnosti ZDAR

Stanislav Král má na kontě
dva miliony kilometrů

Velkomeziříčský městský úřad 
bude mít novou telefonní ústřednu 
asi za dva miliony korun. Ta na-
hradí stávající, která je čtrnáct let 
stará. Na novou ústřednu bylo již 
v loňském rozpočtu města vyčle-
něno sedm set padesát tisíc korun. 
Vzhledem k pořízení rozšířené ver-
ze včetně přístrojového vybavení 
však bude fi nální částka o milion 
a tři sta tisíc korun vyšší. 

Původně plánovanou analogovou 
telefonní ústřednu nahradí ústřed-
na na IP telefonii, což je řešení 
s perspektivou do budoucna. Jde 
o zcela jinou technologii využí-
vající optických kabelů. Město má 
totiž již vybudovanou metropolitní 
síť a optikou je propojeno také se 
všemi svými příspěvkovými orga-

nizacemi. Hovory v rámci této sítě 
proto budou mezi napojenými orga-
nizacemi levnější a také se výrazně 
ušetří na paušálních poplatcích 
za přístroje. „Jenom za samotné 
paušální poplatky zaplatíme asi 
tři sta dvacet tisíc korun ročně. 
Vyšší pořizovací investice do nové 
ústředny, včetně nových telefonních 
přístrojů, by se nám tedy měla bě-
hem čtyř pěti let vrátit,“ vysvětluje 
starosta František Bradáč. Časem 
pak dojde i k přečíslování napoje-
ných organizací.

Při rozhodování o pořízení nové 
telefonní ústředny hrála roli také 
její funkčnost a spolehlivost. V pří-
padě krizových situací totiž bývá 
centrem volání zvenčí.

Martina Strnadová

Telefonní ústředna
bude využívat metropolitní síť

Povánoční výprodej
PANASONIC TX-32LXD80, LCD, 82 cm 15.990 13.990
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 17.990 14.990
PANASONIC TH-42PX8, PLAZMA, 107 cm 17.990 16.490
PANASONIC TH-42PX80, PLAZMA, 107 CM 19.990 17.990
PANASONIC DMC-TZ5, foto 10x zoom  7.990  6.490

A další akční slevy na prodejně
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů, 

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

Nové ulice nesou názvy stromů
Ve Velkém Meziříčí najdete od prosince loňského roku čtyři zcela nové 

ulice. Vznikly na kopci v lokalitě Nad Katovnou, kde v současné době 
probíhá výstavba rodinných domů. 

Již nyní se tu můžete projít ulicemi Habrovou, Jedlovou a Dubovou. 
Hlavní ulice, která vás z komunikace Čermákovy do vrchu zavede, se 
jmenuje Zelený kout.

Celé nově vznikající sídliště patří pod Čechovy sady 2.
Martina Strnadová

Po  v á n o čn í c h 
svá t c ích  p rovo -
něných cukrovím 
a smrčkem př išlo 
opět období tříkrá-
lového koledování, 
čas dobrých skutků. 
U dveří domovů za-
zvonili tři lidé s ko-
runkou, kteří měli 
u sebe zapečetěnou 
kasičku, informač-
ní letáčky a malou 
pozornost od charity 
v podobě cukříků, 
kapesních kalendá-
řů či př ívěšků na 
klíče.

Někdo se po ote-
vření pěkně usmál, 
vyslechl si píseň 
„My tř i králové“, 
pokud ji koledníci 
zpívali, nebo jen po-
děkoval za návštěvu 
a šel si dále po svém. 
Většina lidí ale dle 
vlastního uvážení, 
f inanční i jiné si-
tuace a nejlepšího 
svědomí, vhodila 
svůj příspěvek do 
kasičky. 

K a ž d ý  p r o  t o 
měl jiné důvody. 
„Vánoční období 
trávíme s manže-
lem střídavě v malé 
zapadlé vesničce nebo ve městě. V některé obci je 
téměř nemožné potkat v období sbírky koledníky, jen 
proto se tak těším do města, to abych je mohla doma 
přivítat a přispět jim alespoň drobným příspěvkem do 
jejich kasiček. Proč to všechno? Já vlastně ani nevím, 

Lidé byli štědří. Tříkrálová sbírka vynesla skoro půl milionu

Koledníci vybrali víc než vloni

Asistent tříkrálové sbírky pro Velké Meziříčí Jiří Zeman a okresní koordinátoka ze žďárské 
charity Michaela Mahlová počítají peníze z kasiček v zasedací místnosti velkomeziříčské 
radnice. Pomáhali jim pracovnice městského úřadu a další dobrovolníci. Foto: Iva Horká

Poutě
V příštím čísle přineseme se-
znam poutí na Velkomeziříč-
sku.                                    -red-

ale jsou to chvíle, na které vzpomínám z celého roku 
nejraději. Pokud jde na mě náhodou splín, že končí 
Vánoce, nabídnu králům něco dobrého, a jejich vděčné 
úsměvy všechny deprese zaplaší. 

(Pokračování na straně 2.)

Veronika 
Čamková
zvítězila 

na republice
Životního úspěchu dosáhla vel-
komeziříčská lyžařka Veroni-
ka Čamková. Ta na závodech 
v Beskydech vybojovala prven-
ství v kategorii mladších žá-
ků a žákyň. Zajela skvělé první 
místo ve slalomu. „Je to její prv-
ní vítězství na republikové úrov-
ni, k němuž jí velmi blahopřeje-
me,“ uvedl předseda Ski klubu 
Jiří Novotný. Více si o úspě-
chu zdejší závodnice přečtěte na 
straně 10.                            -ivh-

Učí se lyžovat i jezdit na snowboardu
Minulý víkend byla zahájena lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé 

na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. 
Podle informací Ski klubu Velké Meziříčí nastoupilo do zmíněného 

výukového kurzu lyžování celkem osmdesát dětí. Ty – vesměs se svými 
rodiči – přijely nejen z našeho města a okolí, ale také ze vzdálenějších 
míst, například z Brna, Třebíče, Měřína a podobně. Pro ně je k dispozici 
dětský vlek. Lyžovat je učí na dvacet instruktorů, převážně z velkomezi-
říčského Ski klubu, ale podle sdělení Petra Zezuly také z bítešské školy. 
Kurz probíhá o víkendech v deseti výukových lekcích po dvou hodinách, 
stojí dva tisíce korun a potrvá do konce ledna.

Kromě lyžování se můžete naučit jezdit také na snowboardu. V případě 
zájmu si lze dohodnout individuální lekce. 

Text a foto: Iva Horká

Na sjezdovku bude jezdit ski bus
Rada města Velké Meziříčí na 
svém dnešním zasedání bude pro-
jednávat návrh na zřízení pravidel-
ných autobusových linek na sjez-
dovku na Fajtově kopci. Spoje by 
měly zpřístupnit svah široké veřej-
nosti a minimálně 3x během dne by 
milovníky sjezdového lyžování do-
vezly až ke svahu. O jarních prázd-
ninách by navíc měly být posíleny. 

Cena jízdenky bude 10 Kč. Přesné 
časy a nástupní místa budou ozná-
meny na internetových stránkách 
města mestovm.cz a Ski klubu 
skivm.cz, dále pak budou uvede-
ny v týdeníku Velkomeziříčsko, 
v rozhlase a vyvěšeny ve školách.
Zahájení provozu skibusu se 
předpokládá v pondělí 19. 1.
2009.                            -skiklub-

Anketa
Sportovec města 
Velké Meziříčí

Opět po roce připravujeme vy-
hlášení ankety Sportovec města 
Velké Meziříčí.
Ankety se mohou zúčastnit pou-
ze sportovci – jednotlivci či druž-
stva – registrovaní za oddíl z Vel-
kého Meziříčí a místních částí.
Logickou výjimkou je kategorie 
„Odchovanci“.
Bližší informace na e-mailo-
vé adrese
villertova@mestovm.cz
nebo 566 501 135              -vill-

Koná se v sobotu 17. ledna 2009 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š. (velký sál) 
a Cimbálová muzika Václava Kováříka (výstavní síň).

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit v informačním cent-
ru na Městském úřadu ve Velkém Meziříčí v pracovní dny

v době od 8 do 15 hodin.
Ing. František Bradáč
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města ze 17. 12. 2008
(Dokončení z minulého čísla.)
6. Rada města souhlasila s podáním výpovědi z nájmu bez přivolení 

soudu, případně podání žaloby na vyklizení bytu a žaloby na zahájení 
řízení – vydání platebního rozkazu nájemcům za neuhrazené nájemné 
a zálohy v roce 2008.
Dále Rada města souhlasila s ukončením nájmu nebytových prostor 
na ulici Kostelní 1900/1, Velké Meziříčí dohodou s nájemcem ke dni 
31. 1. 2009.

7. Rada města:
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v ulici Nad Gymnáziem, č.p. 464/17, Velké Meziříčí – nová přístavba 
této budovy – o rozloze 328,97 m2 – dle přílohy stanovila „pohyblivou“ 
složku nájemného pro rok 2009 takto: skutečnost r. 2008 zvýšit o 5%

8. Rada města souhlasila, aby o pronájmu plakátovacích ploch ve Velkém 
Meziříčí bylo jednáno se společností RENGL, s. r. o., Liberec. Návrh 
smlouvy o pronájmu požaduje Rada města předložit ke schválení na 
příštím jednání, tj. 14. 1. 2009.

9. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. schválila zbývající kapitoly Ceníku prací a služeb společ-
nosti Technické služby VM s. r. o. na rok 2009 následovně:
kapitola 15 – Hřbitovní služby (kopání hrobů, podezdívky) – bez 
navýšení, v platnosti zůstávají ceny roku 2008
kapitola 16 – Pohřební služby – bez navýšení, v platnosti zůstávají 
ceny roku 2008
kapitola 18 – Letní koupaliště – bez navýšení, v platnosti zůstávají 
ceny roku 2008
kapitola 19 – Zimní stadion – navýšena cena za mistrovská utkání – 
dospělí – na částku 1.800 Kč:
 duben – září říjen – březen
a) pracovní den do 16 hodin 1 h 1.800 Kč 800 Kč
b) pracovní den po 16. hodině 1 h 1.800 Kč 1.500 Kč
c) sobota, neděle, svátky 1 h 1.800 Kč 1.500 Kč
d) mistrovská utkání – dospělí 1 h 1.800 Kč 1.800 Kč
e) mistrovská utkání – mládež 1 h 1.800 Kč 1.500 Kč
f) městská liga 1 zápas 2.500 Kč 2.200 Kč
g) půjčování vest 1 sada 60 Kč 60 Kč
  jednotka sazba
h) veřejné bruslení, školy 1× 20 Kč
ch) doprovod na veřejné bruslení 1× 10 Kč
i) broušení bruslí 1 pár 10 Kč
j) permanentka veřejné bruslení 1× 500 Kč
kapitola 20 – Umělá tráva – bez navýšení, v platnosti zůstávají ceny 
roku 2008.                                         Ing. František Bradáč, starosta

Město Velké Meziříčí vzhledem 
k jeho údolní poloze ohrožují 
povodně. Ochranou před nimi by 
mohly být násypné valy či mobilní 
stěny, které město hodlá vybudo-
vat kolem řeky Balinky a posléze 
Oslavy od Uhřínovské ulice až po 
kablovku.

„V loňském roce jsme nechali 
zpracovat projekt na protipovod-
ňová opatření, který řeší komplexně 
celé město. Finanční rozsah akce se 
podle hrubých odhadů blíží ke dvě-
ma stům milionů korun. O dotaci 
žádáme ministerstvo zemědělství,“ 
uvádí starosta František Bradáč.

Protipovodňovou ochranu Vel-
kého Meziř íčí by měly zajistit 
povětšinou násypné valy v částech 
města, kde hrozí rozlití vody. 
Nejohroženější je oblast kolem 
toku Balinky od areálu fi rmy Alpa 
až po nkt cables, kde již proudí 
Oslava. V některých místech, a to 
především v zastavěných oblas-
tech a v areálu nkt cables, by valy 
nahradily mobilní stěny, které lze 
demontovat. „Stěny by tam byly 
postaveny trvale a pouze v případě 

potřeby by bylo možno je odstra-
nit,“ vysvětluje starosta.

Žádost města o dotaci na protipo-
vodňová opatření na ministerstvu 
zemědělství zatím úspěšně postu-
puje do dalších kol posuzování. 
Proto je již třeba začít s příprava-
mi akce. Na projekt pro stavební 
povolení Velkomeziříčští vyčlenili 
z rozpočtu na letošní rok 850 tisíc 
korun. Probíhá i majetková přípra-
va – výkupy pozemků například na 
Paloukách.

Celé náklady odhadované na dvě 
stovky milionů korun by hradil 
stát, tedy pokud město se žádostí 
uspěje. Z městské pokladny je třeba 
zaplatit projektovou a majetkovou 
přípravu akce. „Také musíme při-
jmout závazek, že po vybudování 
protipovodňových opatření je 
převezmeme a budeme udržovat,“ 
dodává Bradáč.

Poslední největší povodeň po-
stihla Velké Meziříčí před více než 
dvaceti lety, v roce 1985. V nedávné 
době velká voda podvakrát zahro-
zila, a to na řece Balince.

Martina Strnadová

Nová vyhláška upravuje školské obvody
Počátkem roku probíhají zápisy dětí do základních škol. Ve Velkém 

Meziříčí jsou novou obecně závaznou vyhláškou schválenou zastupiteli 
vloni v prosinci upraveny spádové obvody jednotlivých základních škol. 
Důvodů ke změně bylo několik. Základní škola Sokolovská vyklidila pro-
story na Poštovní a přestěhovala první stupeň kompletně do jediné budovy 
v Komenského ulici. Centrum města by tedy mělo spadat pod tuto školu. 
Dalším důvodem je vznik několika nových ulic ve městě. Významnou roli 
v celé věci hraje počet dětí v jednotlivých obvodech a snaha, aby všechny 
tři základní školy ve městě byly rovnoměrně naplněny.

Podle nových školských spádových obvodů tedy pod základní školu Soko-
lovská od 1. ledna 2009 patří například i děti bydlící v centru města v ulicích 
Fortna, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Náměstí, Novosady, Radnická, 
U Bašty a U Vody. Tyto ulice ještě vloni spadaly pod základní školu Školní. 
Nově vzniklé ulice Dubová, Habrová, Jedlová a Zelený kout v lokalitě Nad 
Katovnou mají zase spádovost do základní školy Oslavická. Jak jsou letos 
nově stanoveny všechny tři školské obvody spádových základních škol 
zřizovaných městem Velké Meziříčí, si rodiče mohou přečíst již v dneš-
ním čísle našeho týdeníku společně s termínem a dalšími informacemi 
o zápisu dětí do prvních tříd základních škol. (Viz článek níže.)

Nová vyhláška rodičům v žádném případě nenařizuje, do které 
školy musí své dítě podle místa trvalého pobytu zapsat. Spíš jim 
dává jistotu v tom, která škola jejich dítě v případě velkého zájmu 
přednostně přijme dle místa bydliště.          Martina Strnadová

Oznamujeme rodičům, že zá-
pis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2009/2010 se bude konat v pátek 
13. února 2009 v době od 14 do 
18 hodin

Dotazníky k zápisu nebudou 
rozesílány. Rodiče si tyto dotazníky 
mohou vyzvednout v budově ZŠ 
Komenského, a to ve školní družině 
v přízemí od pondělí 9. 2. do pátku 
13. 2. od 14 do 16 hodin. V ostatních 
ZŠ budou rodiče tyto dotazníky vy-
plňovat přímo při zápisu. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti.

Rodiče jsou povinni přihlásit své 
dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003, popří-
padě ty děti, které měly odloženou 
povinnou školní docházku k 1. 9. 
2008. Rodiče, kteří uvažují o od-
kladu školní docházky pro své dítě, 
toto sdělí zapisujícímu učiteli.

Obecně závaznou vyhláškou 
města jsou vymezeny spádové 
obvody pro jednotlivé školy. Ře-
ditel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s mís-
tem trvalého pobytu v příslušném 
obvodu. Rodiče ovšem mohou své 
dítě zapsat do libovolné školy, kde 
o jeho přijetí rozhodne ředitel podle 
svých kapacitních možností.

Jednotlivé školy ve městě mají 
stanoveny tyto spádové obvody:
Základní škola Velké Meziříčí, 

Sokolovská 470/13:
Bezděkov, Boční, Čechova, Fort-

na, Gen. Jaroše, Hřbitovní, K Haltý-
ři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, 
Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnázi-

em, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poš-
tovní, Radnická, Rozkoš, Sokolov-
ská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, 

Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Dem-

lova, Družstevní, Dubová, Em. 
Zachardové, Habrová, Jedlová, 
Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá stránka, Markova, 
Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. 
Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, 
Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výslu-
ní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, 
Pod Strání, Školní, Třebíčská, 
V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, 
Zelený kout a Zd. Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, 

Školní 2055:
Arch. Neumana, Františkov, Fr. 

Stránecké, Hliniště, Hornoměst-
ská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke 
Třem křížům, K Novému světu, 
K Rakůvkám, Krátká, Křenice-
samota, Křižní, Lesní, Lipnice, 
Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, 
Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýp-
kami, Na Pískách, Na Spravedlosti, 
Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, 
Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, 
Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýp-
kami, Polní, Průmyslová, Příční, 
Příkopy, Skřivanova, Slepá, Slu-
neční, Smrková, Sportovní, Strmá, 
Střední, Tichá, U Cihelny, U Elekt-
rárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, 
U Zlatého křížku, Uhřínovská, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, 
Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka,
vedoucí odboru školství a kultury

Ředitelství Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí 
oznamuje rodičům, že zápis do 
prvního ročníku na školní rok 
2009/2010 proběhne 13. února 
2009 v budově školy na ulici 
Poštovní 3 v době od 9 do 12 
hodin. V případě, že se nemůžete 
v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude vám stano-
ven náhradní termín.

K zápisu si doneste rodný list 
dítěte, doporučení odborného pra-
coviště (popř. i další zprávy, které 
by měly být součástí osobní doku-
mentace), rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky (bylo-li 
vydáno na jiné škole). Dotazník 
bude vyplněn při zápisu.

Upozorňujeme rodiče žáků zá-
kladních škol, kteří zvažují změnu 

vzdělávání svých dětí (na základě 
doporučení specializovaného pra-
coviště), aby s předstihem tuto změ-
nu projednali s vedením školy.

Na školní rok 2009/2010 nabízí-
me 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 pří-
pravou
kurz k získání základů vzdělání 
poskytovaného základní školou 
speciální

Ředitelství Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí

Zápis do ZŠ Mostiště
Zápis dětí do první třídy Základní školy v Mostištích pro škol-

ní rok 2009/2010 proběhne ve středu 28. ledna 2009 od 12 do 17 
hodin v budově školy.                                   Mgr. Jitka Dobrovolná

(Pokračování ze strany 1.) Prostě vím, že tříkrálová sbírka vždycky něco 
kladného přinese i mně, proto koledníky už od rána netrpělivě očekávám 
a naslouchám, zda se od sousedů neozývá jejich zpěv za doprovodu kytary. 
Jen jednou náš dům minuli. Tak jsem za nimi vyběhla a peníze vhodila 
do kasičky. Je to takový můj každoroční rituál,“ svěřila se například 
šestapadesátiletá Zdeňka.

Že lidé nebyli lakomí, o tom svědčí fakt, že se v kasičkách sešlo úcty-
hodných 493.789 Kč. „Tato částka byla vybrána v osmi farnostech v našem 

regionu – Velké Meziříčí, Křižanov, 
Uhřínov, Tasov, Ruda, Netín, Heř-
manov a Bory,“ uvedl Josef Drlíček 
ze zdejšího farního úřadu. Nejvíce 
se vybralo ve velkomeziř íčské 
farnosti, a to 220.382 korun, což 
je víc než vloni, kdy se nahromáž-
dilo 190.775 Kč. Druhou nejvyšší 
částku darovali lidé v křižanovské 
farnosti, kde byl výtěžek 81.629 
Kč, dále potom v netínské (46.621 
Kč) a uhř ínovské (37.679 Kč).

V samotném městě lidé darovali 
taktéž vyšší částku, a to 124.623 Kč. 
Z osmnácti kasiček byla nejvíce na-
ditá ta s číslem 47 – v jejích útrobách 
se nacházelo 13.853 korun. V ulicích 
našeho města chodilo 18 skupinek, 
což představovalo celkem 54 ko-
ledníků. K tomu je nutno připočíst 
ještě 18 vedoucích. „Hlavními dny, 
kdy byli tři králové v terénu vidět, 
byl víkend před zmíněným svátkem. 
Někteří potom ještě chodili i v pon-
dělí a v úterý 5. a 6. ledna, ale těch 
už bylo minimum,“ sdělil našemu 
týdeníku asistent velkomeziříčské 
sbírky Jiří Zeman. Ten dodal, že 
oficiálně byla sbírka vyhlášena 
od 2. do 11. ledna a že velká část 
výtěžku půjde na potřeby rekon-
strukce denního stacionáře Nesa na 
Čechově ulici ve Velkém Meziříčí.

„Netvrdíme, že je naše sbírka 
něčím výjimečná až zázračná. Není. 
Ale může obrovskou měrou přispět 
ke zkvalitnění lidských životů,“ 
míní pracovníci charity, kteř í 
podotýkají, že zmíněnou sbírku 
mohou lidé libovolně kombinovat 
i s jinými dobrými skutky.

Iva Horká, Marie Dvořáková
(Podrobný přehled kolik se vy-

bralo podle jednotlivých obcí na-
jdete na straně 3.)

Koledníci vybrali víc než vloni

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE
Spotřebitelské informační centrum

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

absolventkou 
právnické fa-
kulty.

Své Spotře-
bitelské informační centrum v na-
šem městě zřídilo Sdružení obrany 
spotřebitelů (SOS) jako jediné pro 
celý kraj Vysočina.

-mrs-

Připravují protipovodňová opatření

Malým koledníčkům lidé ve Vlkově přispěli 6.726 Kč.        Foto: Jitka Kočí

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

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

Dne 1. ledna nabyla účinnosti Vyhláška č. 412/2008 
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s při-
řazenými průměrnými základními cenami zeměděl-
ských pozemků. Touto vyhláškou se změnila cena 
zemědělských pozemků ve všech katastrálních úze-
mích, a to směrem nahoru. Zvýšení daně z pozemků 
se tedy týká všech pozemků druhu A (orná půda, 
chmelnice vinice, zahrada, ovocný sad) a druhu B 
(trvalý travní porost, dříve louka nebo pastvina), 
tedy těch pozemků, kde je základ daně počítán 
z průměrné ceny půdy na 1m2 stanovené v platné 
vyhlášce násobením skutečnou výměrou pozemku 
v m2 (§ 5 odst. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí v platném znění, dále jen „zákona“).
V tomto případě nejsou poplatníci povinni podat 
daňové přiznání (dle § 13a odst. 2 písm. b „záko-
na“), samozřejmě pokud u nich nedošlo během 
roku 2008 k jiné další změně, která ovlivní základ 
daně, např. nabytí nebo pozbytí nemovitosti, vydání 
stavebního povolení, pozemkové úpravy… Přepočet 
daně podle nových průměrných základních cen 
provede fi nanční úřad a o výši daně vás do 31. 5. 
2009 (to je do data splatnosti daně z nemovitostí 
do 5.000 Kč nebo data splatnosti 1. splátky daně 
z nemovitostí nad 5.000 Kč) vyrozumí.
Doporučujeme vám proto vyčkat s úhradou 
daně z nemovitostí do doby, až budete znát její 
přesnou výši.
Další změna, která se v některých obcích do 600 
obyvatel dotkne výše daně z pozemků typu F 
(stavební pozemek) a staveb, se týká koefi cientů 
dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 „zákona“, které upra-
vují základní sazbu daně u těchto nemovitostí. 
Koefi cienty 0,3 a 0,6 v malých obcích byly zrušeny 
a nahrazeny koefi cientem 1,0 (zákonem č. 261/2007 
Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – článek X 

a XI). V obcích, které však již dříve vydaly obecně 
závaznou vyhlášku, ve které stanovily pro část obce 
koefi cient 0,3 nebo 0,6 a uvedená vyhláška byla stále 
platná a účinná, se tyto koefi cienty uplatnily ještě 
naposledy v loňském roce. Od zdaňovacího období 
2009 je ve všech obcích do 600 obyvatel nejnižší ko-
efi cient 1,0. Pokud se vám výše daně změní z tohoto 
důvodu, ani v tomto případě nejste povinni podat 
daňové přiznání a přepočet provede FÚ.
Pokud však u vás během roku 2008 došlo ke změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně (např. 
nabytí či pozbytí nemovitosti, změna typu pozem-
ku, pozemkové úpravy…) nebo ke změně v osobě 
poplatníka, jste povinen daň přiznat do 31. ledna 
(kromě výjimek uvedených v zákoně v ustanovení 
§ 13a odst. 9 a 10 „zákona“).
Aby měli všichni poplatníci dostatek možností 
v uvedeném termínu daňové přiznání podat, rozšíří 
FÚ ve Velkém Meziříčí v období od 19. 1. 2009 do 
31. 1. 2009 úřední hodiny pro daň z nemovitostí 
následovně:
PO a ST 8.00–17.00
ÚT, ČT, PÁ 8.00–13.30
Potřebujete-li radu či přímou konzultaci s pří-
slušným správcem daně z nemovitosti v případě 
nejasností, doporučujeme vám vzít s sebou listinné 
podklady (výpis z LV, popř. kupní nebo darovací 
smlouvu, znalecký posudek, geometrický plán…), 
pokud v katastrálním území, ve kterém vlastníte 
nemovitosti, proběhly pozemkové úpravy, při kte-
rých došlo k přečíslování či změně výměry parcel, 
je třeba znát tyto nové údaje. Jinak lze vyplněná 
daňová přiznání odevzdat i na podatelně FÚ, kde 
je možné také požádat o prázdný tiskopis.

Jiřina Sýkorová,
sekretariát ředitele FÚ ve Velkém Meziříčí

Upozornění fi nančního úřadu 
pro poplatníky daně z nemovitostí

Zápis do ZŠ Lhotky
Zápis dětí do první třídy Základní školy Lhotky pro školní rok 2009/2010 
bude v pondělí 26. ledna v době od 14 do 16 hodin.    Mgr. Eva Součková
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OKÉNKO POLICIE

OKÉNKO KRAJE

Vysočina je na RegionTouru

Vláda ČSSD na Vysočině
začala utrácením krajských 

peněz a podporou komunistů

Tradičně pojatá expozice kraje Vysočina na letošním 18. ročníku 
RegionTour v Brně představená agenturou cestovního ruchu Vysočina 
Tourism vznikla i díky úspěšnému projektu podpořeného z ROP s názvem 
Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina.

Obsáhlá regionální nabídka Vysočiny je na veletrhu cestovního ruchu 
zastoupena již po osmé. Letošní ročník RegionTour má Vysočinu před-
stavit jako rozmanitý kraj, který má co nabídnout od jara do zimy. Na 190 
m2 se pro tentokrát představí rekordní počet spoluvystavovatelů.

Po obvodu krajské modro-zelené expozice se budou prezentovat nejen 
města, ale i mikroregiony kraje Vysočina. „Mezi již tradiční partnery 
kraje, kteří s námi pravidelně skládají nabídku veletrhu, patří města 
Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Chotěboř, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, 
ale i atraktivní Westernové městečko Šiklův mlýn nebo úplně nově Agen-
tura Zera z Náměště nad Oslavou, která v rámci naší expozice představí 
originální regionální produkty,“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast 
cestovního ruchu Tomáš Škaryd.

Stánek Vysočiny najdou návštěvníci – odborníci i turistická veřejnost – 
na stejném místě jako v minulosti – pavilon V, stánek číslo 119. „Krajské 
agentuře cestovního ruchu Vysočina Tourism se letos povedlo soustředit 
informace o turistických možnostech jednotlivých subjektů z regionu do 
blízkosti centrálního stánku regionu. Vedle doprovodných aktivit – vy-
tvoření soutoku vod kraje Vysočina, které bude aspirovat na nový rekord 
– si budou příchozí moci zahrát hazard s čertem a pokud se na ně usměje 
štěstí, odnést si kromě tipu na dovolenou i něco praktického,“ prozradil 
radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.

Program na stánku kraje Vysočina 15. 1. 2009 začne v 10 hodin 
otevřením expozice, v 11 hodin bude pokračovat historickou návštěvou 
z Telče, ve 12.30 proběhne tisková konference kraje Vysočina a Vysočina 
Tourism, p. o., pavilon G1, expozice tiskového střediska, sál I. a od 14.30 
se uskuteční setkání přátel kraje Vysočina, křest DVD Třešť – město 
Betlémů, Slévání soutoku krajských vod…

Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR se na brněnském 
výstavišti uskuteční ve dnech 15.–18. ledna 2009. První dva dny jsou 
určeny odborné veřejnosti a o víkendu 16.-18. 1. 2009 bude výstaviště 
přístupné občanům.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

V neděli 14. prosince 2008 pro-
běhla výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Velká Bíteš. 
Sbor má 44 členů, z nichž je 17 
zásahových hasičů. V průběhu roku 
jsme na poslední cestě doprovodili 
dva naše členy: Jana Buriana, býv. 
předsedu, a Josefa Šmídka, čestného 
člena. Jednotka byla povolána k 24 
mimořádným událostem, z toho 
5× ve Velké Bíteši. Námětových 
a prověřovacích cvičení bylo 7. 
Nově vyjíždíme na technické zásahy 
a dopravní nehody, což vyžaduje 
vyšší nároky na zasahující hasiče. 
Jednotka zajišťuje požární dohledy 
u prací vyžadujících zvláštní po-
žárně bezpečnostní opatření – 44 
služeb, a bylo odslouženo 732 
hodin. Od června se uskutečnilo 
na stanici 12 školení. Podařilo se 
doplnit stav základní odbornou 
přípravou strojníků – 4 členové, 
velitelů družstev – 1 člen. Cyklické 
přípravy se účastnilo 5 členů. Po-
dařilo se zkompletovat dokumen-
taci vedení jednotky. Každý pátek 
máme hospodářský den a pracu-
jeme na údržbě techniky, celkem 
bylo odpracováno 224 hodin. 112 
hodin bylo odpracováno na údržbě 
a úklidu požární zbrojnice. Dále 

se každý pátek v jejích prostorách 
schází oddíl mladých hasičů, který 
navštěvuje cca 10 dětí. 30. dubna 
jsme se spolupodíleli na organi-
zování „pálení čarodějnic“, kde 
jsme měli stánek s občerstvením. 
Čestná stráž SDH se v rámci oslav 
600 let udělení plných městských 
práv účastnila předání vlajky města 
Velké Bíteše 27. května z rukou 
první místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky, požehnání vlajky generálním 
vikářem brněnské diecéze Mons. 
Jiřím Mikuláškem při velkobítešské 
pouti v neděli 22. června a návštěvě 
prezidenta republiky prof. Václava 
Klause ve Velké Bíteši 15. září. 
Dále se sbor zúčastnil okrskového 
cvičení v Křižínkově. Soutěžila dvě 
družstva – muži a dorost. V září 
byla naše nová technika CAS 20 
na podvozku MAN vystavena na 
výstavě Pyrocar v Přibyslavi, kterou 
jsme navštívili. Na základě nového 
obsahového zaměření požární 
prevence a z toho plynoucích úkolů 
stanovených ústřední odbornou 
radou prevence v oblasti ochrany 
obyvatelstva pro mimořádné situace 
bylo provedeno 23 školení občanů – 
39 hodin.              David Dvořáček

Bítešští hasiči bilancovali

Chlapec utekl kvůli prospěchu
Blíží se pololetní vysvědčení. Nestrašte děti!

Patrně kvůli známkám ve škole, se na Žďársku bál vrátit domů ve 
čtvrtek 8. ledna 2009 jedenáctiletý školák. Chlapec se nejprve zdržel 
u kamaráda, potom se toulal po obci a krátce před 22. hodinou se zastavil 
na bytovce svého bratra.

Přesto, že chlapec uvedl více důvodů, proč se domů nevrátil, známky 
a blížící se vysvědčení v jeho útěku hrály svoji roli. V tomto případě příběh 
malého tuláka skočil dobře, ale při nízkých teplotách, které v posledních 
dnech panují, mohlo mít vše tragický konec.

Vždyť známky by rodič měl s dítětem řešit průběžně, zajímat se o své 
dítě a jeho problémy. Pak se těžko může stát, že by známky a prospěch 
dítěte rodiče zásadně překvapil. Každoročně v období před a po vysvěd-
čení Policie České republiky hledá školáky. Dětské a tísňové linky jsou 
plné hovorů dětí, které se bojí domů. Policie České republiky varuje: 
předcházejte tragédiím a nestrašte děti!                                         -ss-

Požár dodávek
V úterý 30. 12. v 18.05 hodin byl na krajské operační a informační 

středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ohlášen požár 
automobilů na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši. Na místo události vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velká Bíteš společně s jednot-
kami dobrovolných hasičů z Velké Bíteše a Osové Bítýšky.

Průzkumem místa události bylo zjištěno, že v areálu dopravní fi rmy 
hoří dvě dodávková vozidla. V jednom z vozidel byly v době požáru dvě 
tlakové láhve. Hasiči provedli vynesení láhví a jejich následné ochlazení. 
Na uhašení požáru automobilů bylo použito několik vodních proudů. 
Proveden byl i průzkum střech okolních objektů, aby došlo k vyloučení 
dalších možných ohnisek požáru. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Plameny 
napáchaly škodu ve výši 1.500.000 Kč. Příčina požáru se vyšetřuje.

Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

V pátek 9. 1. v 6 hodin ráno byla 
na krajské operační a informační 
středisko Hasičského záchranného 
sboru kraje Vysočina ohlášena 
dopravní nehoda dvou nákladních 
automobilů na 118. km dálnice D1 
ve směru na Brno. Jeden z havaro-
vaných vozů skončil převrácený na 
boku přes středová svodidla – šlo 
o automobil, který převážel jateční 
prasata. Na místo události byla 
vyslána jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Jihlava. Při střetu 
nedošlo ke zranění řidičů ani spolu-
jezdců z nákladních vozidel. Zraněn 
však byl příslušník Policie ČR, 
který na místě následně prováděl 
řízení dopravy. Byl zdravotníky 
převezen k ošetření do nemocnice 
v Jihlavě. Z havarovaného vozidla 

Prasata pobíhala po dálnici
utekla na dálnici prasata. Hasičům 
se je podařilo velmi rychle pochy-
tat. Proveden byl i průzkum okolí 
dálnice, na níž byl zastaven pro-
voz. K jeho obnovení vždy jedním 
jízdním pruhem v každém směru 
došlo krátce před devátou hodinou 
dopolední. K události byl povolán 
veterinář. V době nehody převážel 
nákladní automobil přibližně 170 
ks prasat. Na místě došlo k úhynu 
několika kusů, další prasata byla na 
základě rozhodnutí veterináře na 
místě utracena. Živá prasata byla 
překládána do návěsu, který dopra-
vila specializovaná fi rma. Příčinu 
nehody vyšetřuje Policie ČR.

Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Na loňském jednání krajského 
zastupitelstva prosadili zastupi-
telé ČSSD v čele s hejtmanem 
Běhounkem a KSČM, aby funkce 
předsedů dvou výborů kraje Vyso-
čina – fi nančního a legislativního – , 
byly uvolněné a aby byly obsazeny 
zástupci KSČM. Oproti původnímu 
návrhu došlo tedy výměnou za 
podporu menšinové vlády ČSSD 
k dalšímu posílení pozice komu-
nistů v kraji Vysočina. ODS s tím 
zásadně nesouhlasí a konstatuje, že 
tím sociální demokraté napomáhají 
návratu komunistů k moci. ODS 
dále považuje za nutné upozornit, 
že tento společný postup sociál-
ních demokratů a komunistů bude 
daňové poplatníky v kraji Vysočina 
stát z veřejných peněz nejméně tři 
miliony korun ročně navíc. Plat 
uvolněného předsedy výboru je 
přitom podobný platu radního – 53 
tisíc korun měsíčně.

„Dva uvolnění předsedové zna-
menají i dva platy sekretářek 
a nájem dvou místností. Když 
k tomu připočtu plat 10 členů no-
vého legislativního výboru, vyjde 
to krajský rozpočet na více než tři 
miliony korun ročně navíc,“ říká 
k tomu bývalý hejtman Miloš Vy-
strčil (ODS). Tento krok je pikantní 
právě u levice, která za plýtvání 
veřejnými penězi kraj dříve kri-
tizovala. „Kázali vodu, a jak se 
dostali k moci, již pijí víno,“ shrnul 
lapidárně Miloš Vystrčil.

Kromě navýšení výdajů souvise-
jících s nově uvolněnými předsedy 
výborů, projednalo zastupitelstvo 
také výdaje na úhradu poplatků 
v krajských zdravotnických za-
řízeních. ODS považuje za nutné 
upozornit, že navržený způsob 
úhrady poplatků ve zdravotnických 
zařízeních je nesystémový, přinese 
řadu technických problémů a navíc 
je diskriminační minimálně tím, 
že znevýhodňuje obyvatele na 
Vysočině, kde krajská zdravotnic-
ká zařízení nejsou, a potom také 
podnikatele v oblasti zdravotnictví. 
Všechny obyvatele Vysočiny bude 
přitom stát 80 milionů korun ročně. 
Zastupitelé ODS předložili zastupi-
telstvu návrh usnesení, které mělo 
nastíněné problémy pomoci řešit. 

Návrhy ODS byly nicméně společ-
ným hlasováním ČSSD a KSČM 
zamítnuty.

Návrh klubu ODS 
k hlasování 

o rozpočtu kraje 
Vysočina pro rok 

2009:
(Podáno na jednání zastupitel-

stva 17. 12. 2008 jako doplnění 
usnesení o rozpočtu.)

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
ukládá Radě kraje připravit a ná-
sledně použít po jejich schválení 
zastupitelstvem taková pravidla 
pro využití částky 80 milionů Kč 
v kapitole zdravotnictví, položka 
ostatní nemocnice – poplatky 
v nemocnicích paragraf 3552, 
která zajistí:
• Aby při platbách poplatku při 

zdravotnických vyšetřeních, 
nákupu léků, hospitalizaci apod. 
nebyli znevýhodněni občané Vy-
sočiny, kteří absolvují vyšetření, 
hospitalizaci nebo realizují nákup 
léků apod. v jiných zdravotnic-
kých zařízeních, než jsou krajské 
nemocnice a jejich lékárny.

• Aby při případné kompenzaci 
poplatků v krajských nemoc-
nicích a jejich lékárnách nebyli 
znevýhodněni zdravotničtí pra-
covníci, další pracovníci a jejich 
zpravidla soukromá zařízení, 
kteří poskytují některé obdobné 
služby jako krajské nemocnice 
a jejich lékárny, a to z důvodu 
vzniku zvýhodněné (nekalé) 
konkurence.

• Aby zdravotnické poplatky byly 
kompenzovány pouze občanům, 
kteří prokáží, že jejich zejména 
opakovaná platba je pro ně so-
ciálně či jinak neúnosná a aby 
veškeré zbylé ušetřené prostřed-
ky z vyčleněných 80 milionů 
korun byly následně využity 
pro zvýšení kvality zdravotní 
péče a posílení složky osobních 
výdajů, a to zejména u středního 
zdravotnického personálu v kraj-
ských nemocnicích.

Za ODS Vysočina 
Jaroslav Makovec

Bítešský hudební půlkruh vstou-
pil v úterý 6. ledna do druhé po-
loviny dvanácté koncertní sezony 
koncertem tří půvabných dam: 
Terezie Fialové – klavír, Lenky Ma-
tějkové – housle, Markéty Vrbkové 
– violoncello. Spojily své talenty na 
brněnské konzervatoři v roce 2003 
a dnes již patří mezi špičku mladých 
interpretů v triích. Svědčí o tom 
častá pozvání na světové hudební 
festivaly a soutěže. V současnosti 
studují dívky ve švýcarském Lu-
cernu u Guarneri tria. Právě jeden 
z jejich učitelů – profesor Klánský 
– shodou okolností na minulém 
koncertu v Bíteši „pokřtil“ nové 
koncertní křídlo.

Okouzlení zjevem tří mladých 
interpretek vzápětí překryje dojem 
z jejich přednesu: jistota, vzájemná 
precizní souhra a stálý kontakt, kte-
rý dokážou přenést i na posluchače.

V programu zazněla Miličin-
ského Pastorela na koledu Narodil 
se Kristus pán, Haydnovo zpěvné 
klavírní trio G dur, a v závěru první 
části koncertu okouzlila posluchače 

skladba Španěla Joaquína Turiny 
(1882 – 1949), Circulo – fantazie 
pro klavírní trio.

Ve druhé části večera vzdalo 
Puella trio hold hudebnímu skla-
dateli, od jehož narození uplyne 
v letošním roce osmdesát let, Petru 
Ebenovi. Autoru duchovní, moder-
ní a soudobé vážné hudby, který 
došel uznání až po roce 1989.

Jeho Klavírní trio, které dívky 
přednesly, je inspirované smutkem 
nad vážnou nemocí ženy jeho syna 
Marka. Od prvních taktů zasáhlo 
publikum svou naléhavostí, výpo-
vědí o žalu, prosbou i modlitbou 
a nadějí zároveň…

Přídavek po dlouhotrvajícím 
potlesku př inesl uklidnění po 
vzrušujícím zážitku. Koncert ukon-
čila skladba argentinského autora 
Astora Piazzolliho Jaro z Čtvera 
ročních dob.

Hudba dozněla, ale návštěvníci 
koncertu si v sobě odnášeli přetr-
vávající zážitek.

Zora Krupičková
Foto: Otto Hasoň

Puella trio koncertovalo ve Velké BítešiTříkrálová sbírka
A. podle obcí
 Obec Rok 2008 Rok 2009
Březejc 4415 4610
Březka 1970 2132
Čikov 5420 5160
Dolní Heřmanice a Lhotka 3064 3910 D. H. a 1600 Lhotka
Dolní Radslavice 5880 6780
Dolní Bory 10819 17200 H. Bory, 
Horní Bory a Cyrilov 8478   D. Bory a Cyrilov
Frankův Zhořec se Šeborovem 3670 5150
Horní Heřmanice 4423 3860
Horní Radslavice 4950 5894
Holubí Zhoř 5033 3810
Jabloňov 9120 9640
Kochánov 8960 6470
Lavičky a Závist 12755 15692
Lhotky 5280 6340
Kúsky 3700 2280
Martinice 11983,50 15200
Mostiště 13539 14425
Netín a Záseka 9480 9655
Olší 7150 8635
Oslava 1290,50 1504
Oslavice 14597 14955
Otín a Pohořílky 12800 11700
Radenice 5115 5060
Ruda 10740 10755
Stránecká Zhoř 9813 10350
Svařenov a Hrbov 7980 8922
Tasov 15357 15072
Uhřínov 10035 10075
Vaneč 2060 2928
Velké Meziříčí 108269,50 124623
Vídeň 10781 11433
Zadní Zhořec 6830 7040
Baliny — 4160
B. podle farností
Bory 24412 22260
Netín 46223 46621
Ruda 24275 25005
Tasov 34195 36116
Uhřínov 35878 37679
Velké Meziříčí 190775 220382
Celkem: 355708 388053

Farnost Křižanov
 Obec Rok 2008 Rok 2009
Dobrá Voda 10661 13110
Horní Libochová 4720 5100
Jívoví 11032 11020
Kadolec 4770 4400
Kozlov 3870 6068
Křižanov 20415 28918
Kundratice 8568 10163
Sviny 3300 2850
Celkem: 67336 81629

Farnost Heřmanov
 Obec Rok 2008 Rok 2009
Heřmanov 6010 6347
Milešín 4370 4350
Nová Ves 5220 5500
Radňoves 3600 2920
Vidonín 4135 4990
Celkem: 23335 24107
Celkem za všechny farnosti:  493789

Zpracoval: Jiří Zeman a Josef Drlíček
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

NÁZORY NA SILVESTR

Silvestr – šup do pelíšku!
To byly časy! Nejperfektnější oslavu silvestrovské noci jsem zažil před 

dvěma lety 2006/2007. Kolem osmé hodiny večer jsem si pustil potichu 
nějakou hudbu, vlezl jsem do postele a usnul. O půlnoci mne vzbudilo 
střílení a ohňostroje. Ospalý jsem vstal z postele, šel se podívat z okna 
a zanadával jsem, že je tady zase nový rok. Vrátil jsem se do postele a do 
rána jsem skvěle spal dál.

Možná se někdo zeptá, kde se u mě bere takový pesimismus. Asi proto, 
že jsem čím dál tím víc starší a možná se příliš kriticky dívám na tento 
svět. A kromě toho nesnáším stereotyp.

A ten silvestrovský je následující:
– loučíme se se starým rokem, který je špatný, ten nový bude lepší, 

nebo obráceně,
– musíme zapomenout na to špatné,
– nový rok bude lepší, aspoň si to přejeme,
– a k tomu si uděláme nějaké předsevzetí.

Jenom nevím, proč to staré musí být špatné a nové lepší, nebo obrá-
ceně? Proč se mám radovat? – Že jsem zase starší (já osobně dokonce 
o dva roky)?

Předsevzetí? – Lepší si udělat krátkodobé a pravdivé, než celoroční, 
na které zapomenu třeba v prvních dnech ledna.

Přání? – Asi moc důvěřujeme slepému losu, než Boží prozřetelnosti 
a lidským možnostem. Ostatně jak psala polská spisovatelka Zofi a Nał-
kowská: „Lidé lidem připravili tento los.”

Takže je možná lepší se jít vyspat, odpočinout si, abych další den 
neunavený lidem činil dobro.                        P. Lukasz Szendzielorz

Předem se omlouvám těm, kteří 
nebudou s mým názorem souhlasit. 
Ale mám právo vyslovit svůj osobní 
názor na televizní pořady, které 
nabízela naše státní ČT.

Vím, že k silvestru patří radost, 
veselost, dobrá zábava, dobré pití 
i dobré menu. Mladší generace 
tento den oslavuje v různých kul-
turních zařízeních, v restauracích 
či klubech. Střední a starší generace 
převážně zůstává doma a jediným 
zdrojem zábavy je především te-
levize. I já patřím mezi ty dříve 
narozené a již celou řadu let trávím 
silvestra u televizní obrazovky.

Nechci ze sebe v žádném případě 
dělat odborníka na televizní progra-
my. Jen si myslím, že celá řada těch-
to programů je špatná, pod tradiční 
uměleckou úrovní a se zbytečnou 
vulgaritou. Za druhé, f inanční 
náklady za tyto „špatně udělané 
programy” stojí miliony. Co dělají 
zodpovědní pracovníci ČT? Co dělá 
slavná Rada ČT a rozhlasu? Proč 
se točí takové voloviny, jako byl 
Komediograf, resp. Taxík a řada 
dalších uměleckých vulgarit?

Kolik fi nancí musela ČT zaplatit 
za tyto „umělecké paskvily“?

Nikdo z mé generace nemůže na 
druhé straně zapomenout na pořa-

dy, jako byly silvestry s Menšíkem 
nebo jim podobné, které televize ce-
loročně připravovala k plné spoko-
jenosti diváků. Tak, jak se opakují 
každý rok naše staré dobré pohádky 
pro děti, tak by se mohla naše ČT 
pokusit udělat silvestr z archivu. 
A to nedokážu odhadnout, kolik by 
vedení televize ušetřilo fi nancí. Asi 
to nejde, protože víte, kolik našich 
současných „umělců” by plakalo 
nad svým výdělkem?

Nejsmutnější na tom všem je, 
že pořad ve 20 hodin – 168 hodin 
„Cukr a bič aneb Politikům to 
osladíme” patřil k těm, kterým 
se člověk mohl trochu zasmát, 
ale zároveň si musel uvědomit, že 
chování našich politiků je zrcadlem 
chování části naší společnosti 
dneška.

Ještěže má televize Karla Šípa. 
Ten jediný dokázal, že se dá udělat 
pořad i s choulostivým námětem 
jakým je sex i s určitým nadhledem 
se svérázným vtipem a humorem.

P.S. Tento příspěvek nemá nic 
společného s politikou. Jde jen o ná-
zor obyčejného občana, který má 
rád dobrý humor a pěknou zábavu, 
patřící ke každému silvestrovskému 
večeru.

Z. Horák, sen.

Silvestrovské oslavy s Českou televizí

Kam se poděl náš český humor
a smysl pro legraci?

Tato otázka neznepokojuje jenom mne. Protože nejsem mluvčí ze žádné 
politické strany ani jiné organizace, píši svůj názor, který je podpořený 
vkusem mnoha známých a velkým počtem sousedů. Ti mne zrazovali od 
úmyslu poslat kritiku do České televize a vesměs se shodovali v názoru, že 
je to zbytečné plýtvání energií, časem a výdaji za poštovné. Prý v ČT na 
názor diváků nedají a jde jim pouze o příjem z poplatků, které používají 
na příjem pro svoje výplaty, na kvalitní program už nic nezbude.

Humor býval kořením života, a to i v těžkých dobách – za Rakouska-
Uherska, v první republice, v obou světových válkách i za socialismu. 
Co se v těchto dobách zrodilo krásných, vtipně laskavých veseloher, ať 
divadelních, fi lmových i kabaretních. Je to zlatý fond a nebýt jeho, neměla 
by Česká televize co vysílat a její sledovanost by byla hodně nízká.

Mnoho milých herců, komiků na nás hledí z uměleckého nebe a určitě 
se jim nelíbí úroveň jejich nástupců. Burian, Marvan, Plachta, Nedošín-
ská, Medřická, Menšík, Sovák, Holzman, Nekuda a celá plejáda dalších. 
Co říkají „bavičům“ typu Suchánek-Genzer, Žilková, Kraus, Matonoha, 
Liška apod.?

Televizní pořad na silvestra toho byl důkazem. Chápu, že vyhovět 10 
mil. obyvatel je těžké. Jsou mezi nimi lidé různého vzdělání, pohlaví, věku 
a vkusu. Ale znovu připomínám, že to staré osvědčené bylo sledovatelné. 
Např. „V Praze bejvávalo blaze“, „Recitál Suchý Šlitr“, „Cimrmanovci“, 
„Menšík“, „Všechnopárty“. Po dvacáté hodině unavovat se stokrát obehra-
nými nechutnostmi politiků, „Taxíkem Aleše Hámy“, „Komediografem“ 
a podobnými scénkami, nemá žádný vtip.
Česká televize, a to nejen ta veřejnoprávní, měla zřejmě cíl vyhnat 

diváky do ulic a zábavních podniků. Ne všichni mohou oslavit Silvestra 
a přivítat nový rok na Václaváku nebo v hospodách. Starších, nemocných 
lidí a rodičů hlídajících děti je mnoho. Jejich koncesionářské poplatky 
jsou stejné hodnoty jako těch šťastnějších, kteří mohou hledat jinou 
formu zábavy.

Silvestrovský program České televize se nechal sledovat až kolem 
půlnoci a dále. Proč? Málokdo se tím nevkusem prokousal až k tomu 
lepšímu do pozdních nočních až ranních hodin. A zase to byly pořady 
z let 1979, 1988 a 1999.

Že by neviditelná ruka trhu zničila i humor???                              -of-

Těšily se domů, ale ještě před 
svým odjezdem na dovolenku 
stihla děvčata z velkomeziříčského 
Výchovného ústavu (VÚVM), Lída 
a Markéta za doprovodu vychova-
telek, předat svá vánoční přáníčka 
i v Domově seniorů ve Velkém 
Meziříčí. Cílem nebylo vytvořit jen 
pěkná blahopřání, ale zamyslet se 
nad osudy druhých – těch, co jsou 
také v ,,ústavu“ a potřebují pomoc 
(hlavně kvůli svému zdravotnímu 
stavu). Přáníčka i pro ty, kteří už 
třeba nikoho nemají, nebo marně 
čekají, až uvidí známou tvář… V tu 
dobu i některá děvčata zapomněla 
na své ,,zbytečné“ potřeby, svou 
nespokojenost, na své ,,Já“, ale 
některá i na to, jak jsou na všechno 
sama. Tak jako ostatní mají své ná-
lady, složité povahy a není to s nimi 
vždy jednoduché. Ale některé holky 
musely zvládnout to, co bychom 
mnozí z normálně fungujících rodin 
neustáli. V mnohých případech jde 
o oběti, kterým se ubližovalo ještě 
když byly malými dětmi, které hle-
daly záchranu útěkem na ulici. Nebo 
se tam dostaly kvůli nefungující 
rodině a bez pomoci a zázemí spadly 
až na dno. A tak stále hledají domov, 
porozumění, lásku, sebe…

Návštěva domova seniorů byla 
pro děvčata velmi přínosná. Cestou 
z našeho VÚ holky vzpomínaly 
na své prarodiče, které už nemají 
nebo je léta neviděly. Po překro-
čení prahu domova však znejis-

těly a dostavily se obava i tréma.
V pokoji, kde leží člověk od-

kázaný na cizí péči, který přišel 
o nohu např. kvůli cukrovce, si 
mladý člověk může srovnat hod-
noty a v duchu opovědět na vtíravé 
otázky: ,,Jak dopadnu já? Brala 
jsem drogy, budu zdravá? Co mé 
děti, budou v pořádku?…“

Děvčata měla možnost zajít tam, 
kam se běžně nechodí a vidět v re-
álu i to, co člověk nevyhledává. Ve 
VÚ Velké Meziříčí se některé dívky 
učí ve svém oboru Práce v sociál-
ních a zdravotnických zařízeních.

Děkujeme všem, kteří nám umož-
nili udělat radost druhým a neod-
mítli nás s předsudky. I my jsme 
měly zahřátá srdíčka – a ty rozzáře-
né oči, když se otevřely dveře právě 
tam, kam nikdo už dávno ,,jen tak 
pozdravit“ nepřišel. Dočkaly jsme 
se i slziček dojetí a vyslechly neje-
den smutný příběh osamělých lidí.

Nezapomínejme na blízké, hle-
dejme k nim cestu. Ta vede od nás. 
Vždyť žádný cíl či úspěch na nás 
nečeká bez velkého usilí, sebeza-
pření a mnohdy je provázeno i ne-
pochopením druhých. Jen se rozejít 
a jít tou správnou cestou. Úspěch 
je i to, když pomůžeme druhým 
správnou cestu hledat.

Doufáme, že budeme nápomocny 
i jinak nebo jinde, pokud nám dáte 
šanci.

Lenka Cendelínová,
Olga Bartuňková

Vánoce mají sbližovat

Činnost organizace SPCCH 
ve Velkém Meziříčí

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2008 tři rekondiční pobyty, a to 
v dubnu v lázních Poděbrady a v říjnu v lázních Luhačovice a Poděbra-
dech. Mimo to se naši členové zúčastnili okresní rekondice pro kardiaky 
a diabetiky v Horním Bradle. Naši členové mají větší zájem o rekondice 
organizované základní organizací než okresní nebo celorepublikovou. 
V lázních Poděbrady bývaly každý den uhličité koupele a dvě masáže za 
týden. Od letošního roku však z úsporných důvodů nastanou změny, jak 
v počtu uhličitých koupelí, tak v ubytování. Toto by mělo být v penzionu 
Máj a počet uhličitých koupelí i masáží bude snížen. V Luhačovicích by 
se měnit nic nemělo. Ubytování zůstává v hotelu Vltava a procedury si 
musí každý zajistit sám, na doporučení svého ošetřujícího lékaře ve Vel-
kém Meziříčí. Pro rok 2009 již máme objednané jarní rekondiční pobyty 
v lázních Poděbrady od 30. 3. do 11. 4. 2009 a v lázních Luhačovice od 
4. 4. do 10. 4. 2009. Podzimní rekondice budou v lázních Luhačovice od 
30. 3. do 10. 3. 2009 a také v Poděbradech od 16. 10. do 23. 10. 2009.

Pokračuje cvičení v hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí, a to ve 
čtvrtek od 16 do 17 hodin. Chceme se znovu pokusit o obnovení vycházek 
po velkomeziříčském okolí.

V týdnu SPCCH jsme byli na rekondici v lázních Poděbrady, kde 
probíhalo měření krevního tlaku a vycházky. Během roku jsou v klubu 
důchodců v Komenského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin poradenské 
dny. Členové organizace si tam mohou zaplatit členské příspěvky, které 
činí letošního roku 60 Kč. Také se mohou přihlásit na rekondiční pobyty 
na tento rok. Jsme rádi, že do klubu přichází stále více členů, kteří si 
navzájem popovídají při čaji nebo kávě.

Uzávěrka přihlášek na jarní rekondice bude v pondělí 16. 2. 2009. 
Upozorňujeme všechny členy, aby sledovali naši informační skříňku 
v ulici Komenského před klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány 
nejnovější zprávy.

Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 29. 1. 2009 ve 14.30 
hodin na Náměstí 17, ve velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou 
členové zaplatit členské příspěvky na rok 2009 a přihlásit se na rekon-
diční pobyty.

Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2008 ani na vý-
roční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

Kozoroh
(22. 12.-19. 1.)

Znamení: zemské, studené a suché
Vládce znamení: Saturn
Povaha: melancholická
Soulad se znamením: Býk, Štír
Souvztažná barva: černá, zelená
Strážní andělé: Kassiel
Souvztažný kov: olovo
Tělo: kolena, kosti, kůže
Kámen znamení: růženín, jaspis, křišťál, 
obsidián, ametyst, turmalín, rubín, achát
Duchovní ochránce: Afrodité

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou prak-
tičtí, zdrženliví, vytrvalí a vážní, protože vědí, že blahobyt a pohodlí 
nepřicházejí bez námahy a vytrvalé práce. Mají silně vyvinutý smysl 
pro povinnost, který často přehlušuje všechny ostatní city. V povaze 
Kozorohů je vážnost, opatrnost a přemýšlivost. Přitom jsou ctižádostiví, 
pilní, trpěliví a zároveň nepodplatitelní. Mají silnou potřebu postupovat 
kupředu, nahoru, jak duševně, tak společensky. Jejich silné autoritě na-
pomáhá dobrý organizační talent. Jsou konzervativní, ztělesňují stabilitu, 
jsou diplomatičtí, ale málo přizpůsobiví. Nejraději mají vše podrobně 
naplánováno, velmi neradi improvizují. Kozorozi bývají velmi uzavření 
a obtížně navazují kontakty s okolím. Zůstávají nedůvěřiví a udržují si 
odstup. Přesto jsou hodní důvěry a lze se na ně spolehnout.

Drahé kameny ve znamení Kozoroha
Růženín – „Kámen dobra, zdraví a lásky“. Ano, je zbarven do růžo-

va. Je symbolem lásky a krásy a také je dodává. Probouzí cit něžnosti, 
mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Po-
máhá nesmělým projevit skrývané pocity 
a otevře srdci a smyslům vše, co krásného 
nás obklopuje. Probouzí v nás citlivost 
a vnímavost pro umění, oživí v nás fanta-
zii, inspiraci a duševní tvořivost. Učí nás 
trpělivosti při řešení problémů. Svými 
měkkými vibracemi obklopuje duši. Jeho 
vyzařování je jako něžný dotek, pod nímž 
se naše srdce uvolní, získá opět důvěru 
a pozvolna se otevře. Rány srdce, které vznikly tvrdostí, hrubostí, odmít-
nutím nebo nevšímavostí našich bližních v průběhu našeho života, se pod 
jeho ochranou zacelí. Dává sílu odpouštět – nám samotným i ostatním 
– a učí sebelásce. Je kamenem lásky a lidského tepla, univerzální léčivý 
kámen, dodávající životní energii, zejména starým lidem.

Jako „kámen umělců“ oživuje fantazii a tvůrčí myšlení. Moderní 
prameny zdůrazňují pozitivní účinek u chorob ledvin, srdce, jater, plic 
a genitálií, též u důležitých center vegeta-
tivního nervového systému. Výborný vliv 
má na poruchy plodnosti mužů. Příznivě 
ovlivňuje stavy úzkosti a neurotické po-
tíže. Doporučuje se při rekonvalescenci 
a odstraňuje škodlivé látky a přebytečné 
tekutiny z těla. Je velmi vhodný pro děti. 
Ovlivňuje čakry solar-plexu, základní 
a srdeční. Odstraňuje apatii, pomáhá 
při dlouhodobých nemocích, uklidňuje 
a posiluje srdeční činnost, pomáhá při 
psychosomatických poruchách. Pomáhá při střevních chorobách. Léčí 
infekce močové trubice. Odbourává strach, zlost, nelibost, pocit viny. 
Ochlazuje a zklidňuje.

Křišťál – Je nejuniverzálnější ze všech krystalů a je symbolem světla 
na Zemi, průzračnosti duše, síly léčivé energie. Je jako katalyzátor, který 
přijímá a vysílá energii zároveň, vyrov-
nává rovnováhu, stává se zrcadlem naší 
duše, průvodcem k nekonečnu. V magické 
oblasti má odporovat veškerému zlu, neut-
ralizovat negativní energii a černou magii, 
podporuje jasnozřivost, dodává energii 
a světlo do našeho snažení. Propojuje naši 
duši s vesmírnou věčností, harmonizuje, 
čistí a chrání auru, odstraňuje blokády 
bránící průtoku energie, odplavuje veškeré nečistoty aury a disharmonie 
duše. Je dokonalý nositel čistého světla. Posiluje samostatnost a pomáhá 
zdokonalovat osobnost. Je kamenem, který pomáhá pročišťovat celého 
člověka, zmírňuje zemské negativní záření včetně geopatogenních zón, 
odblokovává vnitřní Já, zvyšuje duchovní síly, srovnává jin a jang, zesiluje 
a převádí energii.

Ametyst – prohlubuje u Kozoroha víru 
ve smysl života. Učí ho nejen využívat 
své vlastní síly, nýbrž se v pokoře svěřit 
intuitivnímu vedení a dosáhnout tak nové 
dimenze vědění a zkušeností. Pod jeho 
vlivem nachází Kozoroh snadněji úkol 
svého života a usiluje nesobecky o rozvoj 
lidstva.

Jaspis – podporuje u Kozoroha smysl pro realitu, výdrž a houževnatost. 
Připomíná mu neustále při jeho výstupu do výšin základ, z něhož vyšel, 
činí ho přístupným darům Země, poskytujícím sílu, ochranu a bezpečí. Tak 
rozvíjí jeho skromnost a pomáhá mu plnit úkoly pro blaho veřejnosti.

Obsidián – umožní Kozorohovi najít vnitřní světlo pod všemi vrstva-
mi nevědomí. Nechává zaniknout ty emocionální struktury, které stojí 
v cestě proniknutí tohoto světla a pomáhá mu uchránit je i v nejtěžších 
podmínkách života.

Zelený a černý turmalín – rozvíjí Kozorohovu cílevědomost a ochotu 
přijímat duchovní energie. S pomocí tohoto kamene může lépe odstraňovat 
vnitřní i vnější překážky bránící uskutečnění jeho nejvyšších cílů. Zelený 
turmalín přitahuje blahobyt a dobré zdraví, zatímco černý ho nechává 
rozpoznat zodpovědnost a podíl na službě světlu.

Záhněda – připomíná zrozenci v Kozorohu při veškeré jeho činnosti 
světlo skryté v hloubce vlastní bytosti i v jádru všech věcí. Uvolňuje příliš 
pevné struktury, které znemožňují rozpoznat toto světlo a podporují Ko-
zoroha při úkolu prosadit je ve vlastním životě, stejně jako v životě jeho 
bližních.                                                                                       -gerode-

Léčivé kameny ve znamení zvěrokruhu

Vše nejlepší do roku 2009 přejí zaměstnanci a děvčata
VÚ Velké Meziříčí.

PaedDr. Karel Suchánek, ředitel
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

5 druhů: smrkové
 bukové
 kůrové
 rašelinové
 z technického konopí
Cena od 39 Kč/10 kg
Doprava do 20 km zdarma!!!
Tel.: 728 476 241
 774 321 329
www.jamir.estranky.cz

Jak zhubnout
vánoční kila?
www.hubnete.cz/power

Podmínky inzerce
tel./fax: 566 524 649, 732 203 787
e - m a i l :  ve l k o m e z i r i c s k o @
ve l k o m e z i r i c s k o . c z ,  w w w.
velkomeziricsko.cz 
Příjem inzerce a otevírací doba 
v redakci 
Inzerci přijímáme v pracovní dny od 
8.00 do 15.30. Uzávěrka inzertní stra-
ny vždy v pátek ve 14 hodin a spor-
tovní strany v pondělí dopoledne.
Platba
Požadujeme platbu předem nejlépe 
v hotovosti, případně na fakturu, 
převodem.
Ceny soukromé inzerce 
Jedno vydání soukromého řádko-
vého inzerátu do rubriky »Prodám 
– koupím – vyměním« je za cenu 20 
Kč, s rámečkem 30 Kč, s fotografi í 
40 Kč. K inzerátům pod značkou 
je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji 
bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – 
vzpomínka - poděkování« jsou za 
cenu 50 Kč bez fotografi e a 100 Kč 
s fotografi í.  
Ceny jsou platné do 
konce ledna 2009.

                                      -red-

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

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

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

Administrátor(ka)
Požadujeme: znalost práce na PC (Microsoft Offi ce), Outlook
 znalost účetního programu (Navision výhodou)
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Pracovní náplň: fakturace
 logistika dopravy a skladu
 plánování
 komunikace se zákazníky
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 nástup přibl. únor 2009
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání, fi remní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese:

ELEKTROMONTÉR
nástup možný ihned

Požadujeme: vyhlášku č. 50/78 Sb.
Kontakt: ing. Josef Bednář, Jiří Pól – tel.: 566 524 016

Městský psí útulek daruje
křížence labradora, stáří 8 měsíců, černý;

fenku křížence labradora;

3 menší štěňátka – dva pejsci
a jedna fenka, stáří 2 měsíce. 

Tel.: 723 778 248.

Volejte 608 034 567.

Od 10. 2. ve Velkém Meziříčí.
E-mail: EK.stob@seznam.cz,

tel.: 605 010 666

Tel.: 608 133 615.

pořádá ve dnech
22. 1. – 25. 1. 2009

Případné info: 603 253 553
Těšíme se na vaši návštěvu.

Písemné přihlášky
zasílejte na adresu:
Obec Martinice
Martinice 52
594 01 Velké Meziříčí

Zaškolení zdarma,
nejvyšší provize v oboru.

3.000 – 15.000 Kč
Tel.: 604 133 836.

Zubní pohotovost
17. 1. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
18. 1. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                           Zdroj: www. i-zdarsko.cz

Prodej stavebních pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje stavebních pozemků 

v lokalitě Hliniště, pozemky parc. č. 3627/18 o výměře 763 m2, parc. č. 
3627/19 o výměře 709 m2, parc. č. 3627/20 o výměře 1 090 m2, k. ú. Velké 
Meziříčí. Zveřejněný prodej pozemků je za účelem výstavby rod. domů. 

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 5. 1. 2009                                   František Bradáč, starosta

Prodám
■ Prase, váha 180–200 kg. Cena 
za 1 kg 34 Kč. Tel.: 566 521 889, 
739 619 677.
■ Jednotlivě větší množství kři-
dlic, babetu, horské kolo, nábytek, 
motor TK-14, myčku nádobí, chlad-
ničku, lyžařské boty, brusle kanady, 
profi  – gola sadu, vše levně. Tel.: 
739 902 188.
■ Manželskou postel s čelem, 
úložným prostorem. 3 roky stará. 
Tel.: 731 411 970.
■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.

■ Dveře vchodové plastové bílé, 
rozměr 88 × 200 cm a hnědé 
98 × 200 cm vč. rámu. Částečně 
prosklené, zdobené. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150 × 120 cm 
a 150 × 150 cm a různá jednokřídlá. 
Nová, z neuskutečněné stavby. 
Doklad a záruka, možnost splátek. 
Levně. Dopravu zajistím zdarma. 
Tel.: 777 106 709.
■ Starší plynový kotel Viad-
rus G 25. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
608 401 132.
■ Š Octavie II 4 ks zimní obu-
tá kola s pneu Michelin Alpin 
195/56/15 skoro nejetá, lze i na VW 
Pasat; Audi, A4, A6 apod., cena 
6.000 Kč. Orig. poklice Š Octavie II 
15" za 600 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Repasovanou krbovou vložku 
Romotop, 10–12 kW výkon. Zn. 
Levně. Tel.: 776 611 016.
■ Škodu Fabii I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Samostatnou pračku s nahřívá-
ním a ždímačku zn. Romo. Nerez 
vana a buben. Cena 500 Kč/ks. Tel.: 
723 128 907.
■ Autozahrádku s nosičem na 
kolo na Fiat Punto – novější model 
(r. 2000) + elektronová kola – na 

letních pneu. Cena dohodou. Info 
na tel. č. 603 879 581.
■ Ford Galaxy 1,9 TDI, 96 kW 
(131 PS), r. v. 1/04, 6 rychl., kouřová 
skla, vyhřív. sedačky, závěs, 2 sady 
kol na ráfkách, stříbrná metalíza, 
ABS, klimatizace, střešní držák, 
centrál, mlhovky, 4× airbag, park. 
systém, vyhřívané čelní sklo, cena 
252.000 Kč. Tel.: 737 288 632.
■ Izolační vatu Isover Domo, 
tl. 16 cm, CD a UD profi ly, cena 
dohodou. Tel.: 737 137 288.
■ Škodu Felicii, dovoz NL, 1.3 
benzín, bez koroze, na díly, přestav-
bu atd. Možné i platné české dokla-
dy z jiného auta. Cena 25.000 Kč. 
Tel.: 723 059 704.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost 
dovozu od 50 kg. Tel. od 16 do 18 
hodin 733 530 355.
■ Fiat Brava, Punto, Bravo 
apod. 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 za 2.500 Kč. Fiat Brava 
zadní světla za 700 Kč obě. Tel.: 
777 182 760.
Koupím
■ Vánoční osvětlení, tzv. lucer-
ničky, světlušky (vyráběné v 80. 
létech v Kovopodniku Topolčany). 
Tel.: 776 321 372.
■ Simson S 51 Enduro, plně 
funkčního v dobrém stavu. Ne 

předělaného Elektronika na En-
duro. Volejte po 15. hodině. Tel.: 
733 716 040.
■ Na soustruh 4paknové sklí-
čidlo. Průměr 100 –160. Tel.: 
566 524 006.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Brutar – ohřívač vody. Tel.: 
775 267 788.
Nemovitosti

■ Vyměním městský byt 2+1 
(s komorou a 2 lodžiemi) v Novém 
Městě za stejný nebo menší ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 732 141 193.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 

opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám stavební pozemek na 
rekreač. objekt u rybníka Belizna, 5 
km od V. Bíteše. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům s dvěma 
bytovými jednotkami ve Velkém 
Meziříčí za 2.490.000 Kč. V přípa-
dě zájmu volejte 775 214 919.
■ Prodám cihlový byt v OV 3+1 
nebo vyměním za 1+1 ve Velkém 
Meziříčí nebo Velké Bíteši. Tel.: 
604 320 136.
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziříčí. Tel.: 
568 420 414.

Pronájem
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou (za zastávkou vlakového 
nádraží). Tel.: 777 701 992.
■ Pronajmu dlouhodobě od 1. 2. 
2009 slunný byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov ve VM. Byt je po rekonstrukci 
s vlast. plyn. topením. Zájemci tel. 
737 281 391.

Reality Vysočina nabízí na 
prodej: dům na ul. Vrchovec-
ká ve Vel. Meziříčí; zahradu na 
Fajtově kopci ve VM; proná-
jem kanceláří v Měříně; nové 
byty a RD v Rudíkově. Kon-
takt: Náměstí 4, Vel. Meziříčí, 
tel.: 566 521 257, 777 636 157.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
města VM. Tel. od 8 do 15 hodin 
566 520 999.
■ Matka s 10letou dcerou hledá 
podnájem ve Velkém Meziříčí 
a blízkém okolí. Spěchá. Tel.: 
733 529 236.
■ Pronajmu byt 3+1 na uli-
ci Krškova. Tel. po 17. hodině 
607 758 215.
■ Pronajmu garáž na Františko-
vě. Tel.: 604 726 835.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Hledáme pronájem bytu ve 
VM 2+1 nebo 3+1 do 8.000 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 774 537 481.
■ Pronajmu nezař í zený byt 
3+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
777 824 822.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
■ Pronajmu garsonku na ulici 
Družstevní 1347, Velké Meziříčí, 
v pěkném prost ředí. Možnost 
pronájmu i s garáží. Cena do-
hodou. K pronájmu ihned. Tel.: 
721 223 709.
■ Bezdětný pár hledá podná-
jem 1+1, 1+2 i starších lidí v RD. 
Výpomoc v domácnosti, při opra-
vách apod. Křižanov a okolí. Tel.: 
721 037 202.
■ Hledám pronájem garáže v lo-
kalitě Nad Gymnáziem za příznivou 
cenu. Spěchá. Tel.: 737 961 919.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob: 723 531 154.
■ Pronajmu tř ípokojový byt 
s garáží přímo v domě v Brně – Ža-
bovřeskách. Ihned k nastěhování. 
Informace ve večerních hodinách 
na tel. 566 524 910.
Různé
■ Hledám učitele italštiny – pro 
pokročilé. Tel.: 605 294 531.
■ Svobodný, bezdětný, 34/186 
pracující nekuřák hledá hodnou, 
svobodnou, bezdětnou dívku do 
33 let pro společný život. Tel.: 
731 855 665.EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. – se sídlem ve Vel-

kém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren a systémů 
„na klíč”, přijme do hlavního pracovního poměru:

Building-site Manager 
– Stavební inženýr
(Stavbyvedoucí)
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licen-
cí, povolení, vedení a organizace projektu a stavebního pro-
cesu, kontakt s dodavateli, příprava smluv, atd.

Požadavky: 
– vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ podmínkou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 566 520 800 
nebo e-mailem na adresu: martina@envitec-biogas.cz,
www.envitec-biogas.cz.
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Rozpočet hospodaření města 
Velké Meziříčí pro rok 2009

Schválilo Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 16. 12. 2008
Příjmy (v tis. Kč):

Daňové 130.828,00
Dotace a převody 33.490,70
Nedaňové 6.041,00
Kapitálové 11.000,00
Celkem 181.359,70

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

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

Ozdravování hospodářských zvířat  241,5 1014
Pěstební činnost – lesy  370,0 1031
Správa v lesním hospodářství  45,0 1036
Celospolečenská funkce lesů  10,0 1037
Vnitřní obchod, služby, cest. ruch – IC  705,4 2141
Silnice   2.592,5 2212
Provoz veřejné silniční dopravy  1.370,0 2221

– z toho: dotace na dopr. obslužnost 405,0
 dotace na provoz MHD 965,0
Bezpečnost silničního provozu  40,0 2223
Ostatní záležitosti v SD  420,0 2229
Pitná voda   2.526,0 2310

– z toho: příspěvek Svazu VaK 1 200,0
– příspěvek SVaK – vod. Čech. s.  1.000,0
– přísp. SVaK Družstevní RV 135,0
– přísp. SVaK vod. Bezděkov 97,0
– přísp. SVaK Pod Strání RV 84,0

Odvádění a čistění odpad. vod  0,0 2321
Prevence znečišťování vody  40,0 2322
Úpravy drobných vodních toků  850,0 2333
Ost. záležitosti vody v zem. krajině  0,0 2349
Předškolní zařízení  5.145,0 3111

– z toho: příspěvek MŠ Vel. Meziříčí 3.075,0
Základní školy  14.591,0 3113

– z toho: přísp. na provoz ZŠ Sokolov.  3.900,0
 přísp. na provoz ZŠ Oslavická 3.100,0
 přísp. na provoz ZŠ Školní 2.800,0
 přísp. na provoz ZŠ Mostiště 1.327,0
 přísp. na provoz ZŠ Lhotky 414,0
Školní stravování:  1.875,0 3141
Základní umělecké školy  0,0 3231
Činnosti knihovnické  2.821,0 3314

– z toho: příspěvek na provoz knihovny 2.626,0
Činnost muzeí a galerií: z toho  3.637,0 3315

– příspěvek na provoz muzea:  3.262,0
– Císařské manévry – mimořád. přísp.  375,0

Vydavatelská činnost  0,0 3316
Ostatní záležitosti kultury:  307,0 3319
Concentus Moraviae – dotace 37,0
(Mezinár. centrum slovan. hudby Brno,
Vápenka 14, IČO: 26235064)
Zachování a obnova kulturních památek  1.500,0 3322

– povinný podíl města formou dotace
Pořízení, zach. a obnova kultur. památek  50,0 3326
Rozhlas a televize  220,0 3341
Zájmová činnost v kultuře  4.257,0 3392

– z toho: dotace na činnosti JC 3.770,0
 mimořádná dotace JC 367,0
 (Jupiter club, Náměstí 17,
 IČO: 46967036)
Ost. záležitosti kultury, církví a SP  535,0 3399
Péče o sportovní zařízení  7.522,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost  3.301,0 3419
Využití volného času dětí a mládeže  550,0 3421

– z toho: příspěvek na provoz DDM 550,0
Ostatní zájm. činnost a rekreace  357,0 3429
Zdravotnická záchranná služba  50,0 3533
Ost. spec. zdravot. programy – Zdravé město  80,0 3549
(grantový program)
Bytové hospodářství  1.533,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení  0,0 3619
Veřejné osvětlení  2.543,0 3631
Pohřebnictví  1.240,0 3632
Komunál. služby a územní rozvoj j. n.   11.117,0 3639

– z toho: přísp. růz. svazům vč. mikroreg.  370,0
Sběr a svoz komunálních odpadů  8.470,0 3722
Využ. a zneškod. komunál. odpadů  1.151,0 3725
Prevence vzniku odpadů  1.938,0 3727
Ostatní nakládání s odpady  160,0 3729
Monitoring půdy a podz. vody  20,0 3733
Chráněné části přírody  30,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň  4.500,5 3745
Ekologická výchova a osvěta  30,0 3792
Ost. ekologické záležitosti  10,0 3799
Dávky sociální pomoci                   pol. 5410
Ost. soc. péče a pomoc dětem a ml.   364,0 4329

– z toho: dotace pro Centrum pro rod. s d 250,0
 dotace – progr. primár. prevence 99,0
Domovy pro matky s dětmi  25,0 4333
Domov pro matky (otce) Ječmínek ZR 25,0
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi  50,0 4341
Pečovatelská služba  3.250,0 4351

– z toho: příspěvek na provoz DPS 3.250,0
Denní stacionář a centra den. služeb  2.730,0 4356

– z toho: – dotace Diecézní charita Brno 730,0
 Třída kpt. Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole
 IČ: 44990260

– Stacionář – příspěvek na rekonstr.  2.000,0
Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan.   45,0 4399
Ochrana obyvatelstva  115,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek  2.861,9 5311
Požární ochrana  1.230,0 5512
Zastupitelstva obcí  2.097,7 6112

OKÉNKO RADNICE II.
Činnost místní správy  56.204,5 6171
Obec. příjmy a výdaje z fi nanč. operací  150,0 6310
Pojištění funkčně nespecifi kované  1.000,0 6320
Ostatní fi nanční operace  50,0 6399
Ost. činnosti jinde nezařazené  16.267,7 6409
– z toho rezerva neúčelová  10.647,7
Celkem  36.213,0 175.191,7
Rozdíl příjmů a výdajů: přebytek  + 6.168,0
Tř. 8 – Financování celkem   – 6.168,0
Pro účely rozpočtu, ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou 
závazné ukazatele rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové 
skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. 
se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytova-
ným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyčleněno z celkové částky 
rozpočtu na příslušný paragraf). Režim a limit schvalování dalších dotací 
v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními 
zákona o obcích (kromě příspěvkových organizací). Dávky sociální po-
moci – pol. 5410 (§ 4171–4199) nejsou předmětem schvalování základního 
rozpočtu, čerpání se promítne v rozpočtu upraveném během roku 2009. 
Pokud prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpoč-
tových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, 
pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci 
jednotlivého paragrafu – sdílené paragrafy.
 I. b) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje dle § 102, odst. 

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

 I. c) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje Radu města 
k rozdělování rezervy určené pro účely fi nančních darů max. do 
výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům.

 II. § 3322 Zachování a obnova kulturních památek – rozpočtové opatření
  Zdroj: 1.500 tis. Kč – § 3322 zachování a obnova kulturních památek
  Rozdělení:
  1. 108.872 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 18288/7–4543

vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-Lichtenstein, 
Zámecké schody 1200/4

   akce obnovy: oprava fasády jižní strany zámku – I. etapa
   a) zdroj: program regenerace MPZ (ministerstvo kultury), min.
    10 % z celkových nákladů = podíl města
    celkové náklady: 1.088.714 Kč
    anebo
    217.743 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 18288/7–4543
    vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-Lichtenstein, 
    Zámecké schody 1200/4
   akce obnovy: oprava fasády jižní strany zámku – I. etapa
   b) zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
    = podíl města
    celkové náklady: 1.088.714 Kč
  2. 41.392 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 18288/7–4543/2
   vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-Lichtenstein, 
   Zámecké schody 1200/4
   akce obnovy: oprava střechy na věži
   a) zdroj: program regenerace MPZ (ministerstvo kultury) min. 
    10 % z celkových nákladů = podíl města
    celkové náklady: 413.918 Kč
    anebo
    82.784 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 18288/7-4543/2
    vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-Lichtenstein, 
    Zámecké schody 1200/4
   akce obnovy: oprava střechy na věži
   b) zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
    = podíl města
    celkové náklady: 413.918 Kč
  3. 100.000 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 49385/7-8836)
   vlastník: Ivo Marinč, U Vody č. p. 8 Velké Meziříčí
   akce obnovy: dům U Vody č. p. 1195 – oprava střechy
   zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
   = podíl města
   celkové náklady: 500.000 Kč
  4. 88.481 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 16422/7-4562
   vlastník: manželé Pavel a Veronika Buďovi, Hornoměstská 420/10,
   Velké Meziříčí
   akce obnovy: dům na Náměstí č. p. 19 – oprava fasády průčelí 
   (restaurování sgrafi ta + obnova kamenných portálů)
   a) zdroj: program regenerace MPZ (ministerstvo kultury), min. 
    10 % z celkových nákladů = podíl města
    celkové náklady: 884.806 Kč
    anebo
    176. 962 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 16422/7-4562
    vlastník: manželé Pavel a Veronika Buďovi, Hornoměstská 
    420/10, Velké Meziříčí
    akce obnovy: dům na Náměstí č. p. 19 – oprava fasády průčelí 
    (restaurování sgrafi ta + obnova kamenných portálů)
   b) zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
    = podíl města
    celkové náklady: 884.806Kč
  5. 15.835 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 16422/7–4562
   vlastník: manželé Pavel a Veronika Buďovi, Hornoměstská 
   420/10, Velké Meziříčí
   akce obnovy: dům na Náměstí č. p. 19 – oprava oken, dveří 
   a vnitřního kamenného schodiště
   a) zdroj: program regenerace MPZ (ministerstvo kultury)
    min. 10 % z celkových nákladů = podíl města
    celkové náklady: 158.346 Kč
    anebo
    31.670 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 16422/7–4562
    vlastník: manželé Pavel a Veronika Buďovi, Hornoměstská 
    420/10, Velké Meziříčí
   akce obnovy: dům na Náměstí č. p. 19 – oprava oken, dveří 
   a vnitřního kamenného schodiště
   b) zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
    = podíl města
    celkové náklady: 158.346 Kč
  6. 137.364 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 33644/7–4571

vlastník: manželé PhDr. Karel Klusák a Mgr. Sylva Klusáková, 
Zdenky Vorlové č. p. 2000/2
akce obnovy: dům č. p. 357 ul. Hornoměstská – oprava fasády 
vč. výplní, sanace vlhkosti průjezdu
zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
= podíl města

celkové náklady: 686.821 Kč
  7. 44.387 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 19905/7-4555

vlastník: Ing. Miloslav Flouma, Vrchovecká 1892/25, Velké 
Meziříčí
akce obnovy: dům č. p. 80 na Náměstí – oprava oken v patře 6 
ks na straně domu do náměstí
zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
= podíl města
celkové náklady: 221.935 Kč

  8. 25.000 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 31849/7-4564
vlastník: Ivan Svoboda, Ve Vilách č. p. 539/5, Velké Meziříčí, 
akce obnovy: dům č. p. 25 na Náměstí – oprava vnitřních a vněj-
ších dveří, oprava omítek
zdroj: dotace z kraje Vysočina, min. 20 % z celkových nákladů 
= podíl města
celkové náklady: 125.000 Kč

  9. 216.300 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 19807/7-4330
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce obnovy: kaplička v Olší nad Oslavou – celková obnova 
(střecha, fasáda, interiér, vstup)
zdroj: dotace z kraje Vysočina, podíl města= vlastníka 70 % 
(20 + 50 %)
celkové náklady: 309.000 Kč

 10. 238.056 Kč – poskytnutí dotace na KP č. 22743/7-4226
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce obnovy: kostel sv. Marka v Mostištích – oprava fasády 
věže, sanace vlhkosti
zdroj: dotace z kraje Vysočina, podíl města = vlastníka 70 % 
(20 + 50 %)
celkové náklady: 340.079 Kč
30.000 Kč – restaurátorský průzkum omítek věže kostela sv. 
Marka v Mostištích, zaústění trativodů do kanalizace
454.313 Kč – § 3322 rezerva (varianta A) – zachování a obnova 
kultur. památek
anebo
199.734 Kč – § 3322 rezerva (varianta B) – zachování a obnova 
kultur. památek
Budou-li skutečné náklady na obnovu památky nižší než před-
ložený rozpočet akce, z něhož je odvozen základ pro stanovení 
dotace, bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle 
stanoveného poměru výše dotace.
Budou-li žadatelé – vlastníci KP neúspěšní v jakémkoli programu 
na obnovu KP, tzn. že dotace jim nebude přiznána, padá tímto 
jejich nárok vůči městu na poskytnutí dotace ve formě povinného 
podílu města na obnovu KP.

 III. Rozdělení rezerv – rozpočtové opatření
  a) Zdroj: 3.300 tis. Kč – § 3419 rezerva na dotace do sportu
   Rozdělení: 3.195 tis. Kč – § 3419 dotace sportovním organizacím 

dle rozpisu – příloha III. a) (návrh sportovní komise ze 26. 11. 2008)
5 tis. Kč – § 5512 dotace SDH Velké Meziříčí (sportovní činnost 
mládeže)
100 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport

  b) Zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 300 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace ostatním 
neziskovým organizacím
100 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary pro radu na rok 
2009 (max. 5 tis. Kč v jednotlivých případech)

Rozpočet příjmů města Velké Meziříčí
na rok 2009 (v tis. Kč)

 Druh příjmů Rok 2009
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 23.000,00
Daň z příjmů právnických osob 30.000,00
Daň z nemovitostí 7.000,00
Daň z přidané hodnoty 41.000,00
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1.500,00
Daň z přijmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 10.000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce (byt. hosp.+město) 900,00
Mezisoučet 113.400,00
Správní poplatky 9.000,00
Poplatek ze psů 185,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 260,00
Poplatek z ubytovacích kapacit 68,00
Poplatek za povolení k vjezdu 2.150,00
Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů 65,00
Poplatek za svoz PDO 5.700,00
Daňové příjmy celkem 130.828,00
Neinvestiční přijaté dotace ze SR:

– na výkon státní správy 27.694,00
– na školství (1.401 Kč na 1 žáka) 2.436,70

Převod zisku z hospodář. činnosti za r. 2008 3.360,00
Dotace a převody celkem 33.490,70
Příjmy z pronájmu majetku technickým službám 974,00
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků  448,00
Pronájem mostu nad dálnicí – reklama 163,00
Lesní hospodářství – prodej dřeva 300,00
Pronájem České spořitelny 398,00
Nájemné v KD Mostiště 3,00
Nájemné pohostin. v KD Lhotky 6,00

– nebyt. prostory MŠ Lhotky 1,00
– náj. prostor Rychlé záchranné pomoci 137,00

Pronájem zim. stadion – bufet 41,00
Pronájem domu č. p. 17 – Jupiter club 6,00
Splátky půjček – SKI 0,00
Splátky půjček ze sociálního fondu 0,00
Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic 114,00
Pronájem hasičské zbrojnice 63,00
Pronájem kanceláří 6,00
Příjmy z úroků 900,00
Příjmy z úroků – příjem na účet fondu rozv. bydlení 0,00
Příjmy za hrobová místa – pronájem 0,00
Úhrada složky odpisů z pronaj. majetku od TS 1.330,00
Odměna obci za třídění odpadu 1.151,00
Nedaňové příjmy celkem 6.041,00
Příjmy z prod. pozemků a budov (vč. stacionáře 2 000) 11.000,00
Kapitálové příjmy celkem 11.000,00
Příjmy celkem 181.359,70

Zpracovala: Květuše Žáková, pracovnice odboru fi nančního,
Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru fi nančního



Číslo 2 14. ledna 2009 strana 7

STOLNÍ TENIS LHOTKY

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

ŠACHY

HÁZENÁHOKEJ B

HOKEJ – MLÁDEŽ

ADVENTURE CUP
HHK V. Meziříčí B – HC Spartak 
V. Bíteš 7:3 (1:1; 2:2; 4:0)
Rozhodčí: Maloušek, Babák
Branky: 9. min. Vrána, 22. min. 
Vrána (Peterka), 40. min. Martinec 
(Šlapal, Vrána), 47. min. Malec, 52. 
min. Šmejkal (Plhák), 55. min. Krča 
(Šlapal, Bradáč), 56. min. Tůma 
(Šmejkal, Plhák) – 18. min. Coufal 
(Rozmahel, Jabůrek), 28. min. Ma-
rek (Holík), 32. min. Holík.
Vyloučení: 8:5; využití 2:2; oslabení 
1:0; střely na branku: 38:29
Sestava V. Meziř íčí: Komínek 
(Štourač) – Kudláček M., Marti-
nec – Peterka, Bradáč – Navrátil 
R. Invald, – Krča, Šlapal, Kudláček 
J. – Tůma, Vrána, Malec – Šoukal, 
Šmejkal, Plhák.
Sestava V. Bíteše: Šeba – Jabůrek, 
Staněk, Rouš, Pohl, Dačev, Žák, 
Marek, Dvořák, Holík, Coufal, 
Vrček, Rozmahel.
Až třetí třetina se z naší strany dala 
nazvat hokejem. V předchozích 
dvou částech se vůbec nic nedařilo 

a stav 3:3 před posledním dějstvím 
byl jenom proto, že náš soupeř 
trpěl střeleckou nemohoucností 
a nás držel vynikající Komínek 
v brance. Hosté kromě prvního 
gólu využili pouze dvě přesilovky 
pět na tři a my jsme dali jenom 
náhodný gól v oslabení a branku 
v signalizovaném vyloučení hostů. 
Hezký byl pouze druhý gól Vrány, 
který od modré vymetl šibenici. Ve 
třetí třetině jsme konečně zabrali 
a soupeře čím dál více přečíslovali. 
Výsledkem byly čtyři branky v roz-
mezí deseti minut. Napomohla tomu 
i únava hostujících hráčů, protože 
díky zraněním dohrávali v devíti 
hráčích. Výsledný rozdíl skóre 
sice vypadá hezky, ale v dalších 
zápasech se musíme podobných 
výpadků vyvarovat.
Další zápas hrajeme v sobotu 
17. 1. 2009 v 13.00 ve Velké Bíteši 
s HC Veverská Bítýška.

Výsledky dalších utkání:
Nedvědice – Řečice 3:5
Křižanov – V. Bítýška 6:6
Mostiště – Náměšť 2:9            -ht-

Dorost
SHKM Hodonín – HHK VM 6:1 
(3:0, 3:1, 0:0)
Vedoucí celek průběžné tabulky 
krajského přeboru dorostu, celek 
Hodonína, netající se ambicemi 
vrátit se po roce zpět do ligy do-
rostu, nastoupil proti našim dvěma 
formacím se čtyřmi kompletními 
pětkami a hned od začátku utkání 
si vynutil herní převahu. Odolávali 
jsme do 15. minuty, kdy dvěma 
rychlými brankami šli domácí do 
vedení, které pojistili další brankou 
před koncem první třetiny. Hned 
v úvodu prostřední části přidal 
Hodonín již čtvrtý přesný zásah 
a o rozdělování bodů bylo rozhod-
nuto. Těsně po polovině utkání jsme 
snižovali v přesilové hře, ale sou-
peř ještě před druhou přestávkou 
dvakrát prostřelil našeho brankáře 
Škodu, který i přes šest obdržených 
branek zaslouží pochvalu, neboť 
vyřešil další spoustu nebezpečných 
situací a střel domácích. Závěrečná 
třetina se již dohrávala v poklidném 
tempu, všechny šance na obou stra-
nách zlikvidovali brankáři, a tak 
skóre se již neměnilo.
Branka (asistence): 33. Kroutil (Ur-
bánek). Sestava: Škoda (Loukota) 
– Urbánek, Suk – Sáblík, Budín – 
Kroutil, Janák, Štěpánek – Hándl, 
Kochánek, Rozmahel             -sys-

Starší žáci
HHK VM – HC Šternberk 11:1
Branky: Smejkal 4, Střecha 2, Bu-
rian V., Špaček, Vondráček, Jakeš, 
Štěpánek. Asistence: Burian P. 
2, Burian V., 2, Špaček, Smejkal, 
Krejčí, Vidlák, Krejčová

Mladší žáci
HHK VM – HC Šternberk 12:0

Branky: Kejda 4, Kampas J. 2, 
Burian 2, Jašek Drápela, Bernat, 
Smejkal. Asistence: Kampas J., 
Burian, Bernat 2, Smejkal 3     -js-
O víkendu odehráli čtvrté a páté 
třídy utkání proti Kometě Group.

4. třída
HC Kometa Group – HHK VM 
6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: Mynář. Sestava 
HHK: J. Juda – Drápela, Juráček, 
Dundálek, Janoušek – Slabý, Bar-
tes, Sedlák – Müller, Úlovec, Šil-
poch – Karásek, Mynář, Loup.
Vyloučení: 4:0, navíc KOM 3+OK. 
Využití: 0:0. Zásahy brankářů: 
28:7.

5. třída
HC Kometa Group – HHK VM 
7:1                                          -hhk-

Přípravka
I na turnaji, který se uskutečnil tuto 
neděli v Pelhřimově, získali naši 
nejmladší hokejisté medaili.
Tentokrát to byla medaile bronzová 
za třetí místo ve skupině B. První 
zápas hráli s týmem Žďáru nad 
Sázavou a porazili jej 6:4.
Branky: M. Juda 3, A. Bíbr 2, L. 
Pacal 1. Ve druhém zápase bojovali 
s týmem Havlíčkova Brodu. Zápas 
byl velice vyrovnaný, ale přesto 
vedli 1:0. Pouhé dvě minuty před 
koncem inkasovali vyrovnávací 
gól. Této remíze se již nedalo zabrá-
nit, a tak konečný stav utkání 1:1.
Branka M. Juda. Poslední nedělní 
utkání se hrálo s týmem Humpolce, 
kterému podlehli 0:13.
Sestava: M. Bezák, M. Tomek, M. 
Barák, A. Bíbr, L. Tlapáková, L. 
Pacal, R. Pitřík, L. Zeisel, M. Juda 
a asistenti trenéra zleva D. Zeisel 
a R. Barák.                                -pj-

Výběr Vysočiny mladších žáků 
házené v Polsku úspěšný

Družstvo KCTM Vysočina Nové 
Veselí se zúčastnilo ve dnech 6. 
a 7. prosince turnaje mladších žáků 
v Polské Legnici. Na turnaji starto-
valo devět polských a tři české týmy 
(všechny KCTM Vysočina). Tým 
KCTM byl rozdělen dle věku na A, 
B a C tým.
A tým neměl v základní skupině 
konkurenci a soupeře porážel vy-
sokým rozdílem.
Za družstvo A nastoupil velkomezi-
říčský hráč David Pavliš, který byl 
zároveň vyhlášen nejlepším hráčem 
A družstva a soupeřům „nasázel“ 
37 branek. B družstvo reprezento-
val Jan Veselý, který se stal díky 33 
brankám nejúspěšnějším střelcem 
družstva B a byl výraznou oporou 
týmu. V družstvu C se prosadil 
i náš nejmladší zástupce Martin Ja-
níček, konto soupeřů zatížil celkem 
11 góly a dobře se adaptoval v tomto 
C týmu, který byl složen z nejmlad-
ších hráčů (věkově ještě minižáků). 
Tým A se probojoval až do fi nále, 
kde porazil polského mistra MKS 
Zaglebie Lubin 15:12.
B tým skončil na celkově třetím 
místě, kdy v souboji o bronzovou 
příčku porazil SKPR Swidnica 
10:3.
C tým skončil na konečném sed-
mém místě, když v přímém souboji 
zdolal celek
KPR Gwarek Zlotoryja 7:4.

Celkové pořadí turnaje:
 1. KCTM Vysočina N. Veselí A
 2. MKS Zaglebie Lubin
 3. KCTM Vysočina N. Veselí B
 4. SKPR Swidnica
 5. MKS Zagiev Dzierzoniow
 6. MSPR Siodemka Legnica A
 7. KCTM Vysočina N. Veselí C
 8. KPR Gwarek Zlotoryja
 9. KPR Ostrovia Ostrow Veili-

kopolski
10. UKS Relaks odborniki Slaskie
11. Sokola Podstawowa Marcin-

kovice
12. MSPR Siodemka Legnica B
Jedním z kritérií zařazení do šir-
šího kádru KCTM Vysočina jsou 
dobré výsledky v mateřském klubu, 
pravidelná docházka na tréninkové 
jednotky a hlavně vůle reprezen-
tovat nejen oddíl TJ Sokol Velké 
Meziříčí, ale i družstvo KCTM 
Vysočina. Výběr jehož centrum je 
v Novém Veselí vede trenér KCTM 
Pavel Hladík. Díky vzniku těchto 
družstev reprezentujících kraj mají 
hráči ve svých klubech motivaci 
a doufejme, že i jeden z důvodů 
věnovat se házené ještě aktivněji 
než dosud.                             -záv-

Pozvánka do haly Za Světlou:
sobota 17. ledna 9.00–19.00 hodin,
neděle 18. ledna 9.00–13.30 hodin.
IV. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala – turnaj mladších žákyň za 
účasti osmi družstev: TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí, Slávia Praha, Praha Vr-
šovice, Praha Kobylisy, Zlín, Hav-
líčkův Brod, Kunovice, Hodonín.

Tabulka po první části sezony:
Krajský přebor I. třídy, základní 
část po 11. kole
Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body

 1. Světlá A  11 10 0 1 108:47 31
 2.  Třešť A  11 8 0 3 101:64 27
 3.  Ledeč A  11 7 1 3 91:79 26
 4.  Rovečné A  11 7 1 3 100:66 26
 5.  Humpolec A  11 5 4 2 90:75 25
 6.  TJ Žďár B  11 5 1 5 87:84 22
 7.  Chotěboř B  11 3 4 4 91:87 21
 8.  Jihlava B  11 4 2 5 84:84 21
 9.  Nížkov A  11 4 2 5 88:76 21
 10.  V. Meziříčí A  11 2 1 8 59:97 16
 11.  Rouchovany A  11 2 0 9 41:106 15
 12.  Přibyslav A  11 1 0 10 27:102 13
Po vánoční pauze se rozjela druhá 
část sezony. Cílem našich hráčů 
je pro tento rok udržení v soutěži. 
V zimním přestupním termínu jsme 
vyřídili přestup hráče ze Žďáru nad 
Sázavou do ST Velkého Meziříčí 
(Pokorný Jan), který bude nastu-
povat za áčko. Výsledky našich 
stolních tenistů po prvních kolech 
bohužel nedopadly dobře.

Krajsky přebor I. třídy
Rouchovany – ST Velké Meziříčí 
10:8
Body: Říkovský 4,5, Pokorný 2,5, 
Klíma Tomáš 1, Klíma Petr 0
V sobotu se odehrál první zápas 
druhé části sezony. Jak je poznat 
z tabulky, byl pro nás velice důle-

žitý. Utkání probíhalo vyrovnaně 
až do konce. Do stavu 6:7 jsme nad 
domácími pravidelně vedli o jeden 
bodík. Potom přišel čas Rouchovan, 
kdy otočili zápas na svoji stranu 
a zvítězili v poměru 10:8. Nadstan-
dardní výkon předvedl Říkovský, 
který vyhrál vše, co šlo. Bohužel 
celému družstvu to na vítězství 
nestačilo.
V sobotu změříme síly proti Přiby-
slavi a Rovečnému.

Okresní přebor I. třídy
ST Velké Meziříčí B – Velká Bíteš 
A 8:10
Body: Šoukal 3,5, Kořínek 2,5, 
Bednář 1,5, Dvořák 0,5
ST Velké Meziříčí C – Sněžné 
0:18
Body: Zelený Tomáš 0, Zelený 
David 0, Prachař Vít 0, Němec 
Tadeáš 0
V neděli se odehrála i první kola 
druhé části okresních přeborů. 
Naše „béčko“ přivítalo Velkou Bí-
teš. Výsledek dopadl nejtěsnějším 
rozdílem pro hosty. Pěkný výkon 
předvedl Šoukal, který prohrál 
jeden zápas ze čtyř. Velká Bíteš 
v odvetě oplatila našemu družstvu 
porážku. Družstvo C složené z na-
šich nejmladších nestačilo na hosty 
a zcela jasně prohrálo.
Premiéru v okresním přeboru 
II. třídy si odehrál Němec.     

-pk-

Krajský přebor III. třídy
Jiskra Havlíčkův Brod B – SK 
Sokol Lhotky A 10:7
Sestava Lhotky: Lavický 2,5, Chy-
lík 2, Konečný 1,5, Nevrtal Z. 1
TJ CHS Chotěboř D – SK Sokol 
Lhotky A 10:5
Sestava Lhotky: Lavický 2,5, Ko-
nečný 1,5, Chylík 1, Nevrtal Z.
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Polnička A 7:10
Sestava Lhotky: Lavický 4,5, Ko-
nečný 1,5, Chylík 1, Nevrtal Z.

Okresní přebor II. třídy
Sokol Žďár n. S. C – SK Sokol 
Lhotky B 5:13
Sestava Lhotky: Musil 4,5, Vondrák 
4, Večeřa 2,5, Doubek 2

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
B 13:5
Sestava Lhotky: Svoboda 4, Dufek 
3,5, Krčál 3, Rössler 2,5

SK Sokol Lhotky C – TJ Polnička 
B 9:9
Sestava Lhotky: Nevrtal T. 3, Dufek 
2,5, Rössler 2,5, Krčál 1

Okresní přebor V. třídy
TJ Sokol Jámy B – SK Sokol 
Lhotky D 8:10
Sestava Lhotky: Šoukal 3,5, Hladík 
2,5, Krčál 2, Nevrtal T. 2

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – SK Ježek 
Uhřínov B 17:1
Sestava Lhotky: Holubář 4,5, Kup-
ka V. 4,5, Marek 4,5, Špaček 3,5
SK Sokol Lhotky E – Orel Nové 
Město A 0:18
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka 
M., Kupka V., Marek
SK Sokol Lhotky E – TJ Sokol 
Vlkov A 5:13
Sestava Lhotky: Holubář 2, Kupka 
V. 1,5, Marek 1,5, Špaček

-ach-

Turnaj Velkomeziříčská věž 2009
V sobotu 10. ledna se ve velké za-
sedací síni v Kablu konal již VII. 
ročník soutěže Velkomeziříčská 
věž. Toto tradiční klání šachistů 
z oddílů kraje Vysočina se také 
letos stalo velmi povedenou spor-
tovně–společenskou akcí, takže 
nakonec byli všichni účastníci na-
výsost spokojeni, a to bez ohledu na 
svůj vlastní herní výkon a konečné 
umístění.
Turnaj byl organizován počítačo-
vým systémem Swiss perfect – šlo 
tedy o tradiční „švýcarák“, a sice 
devítikolový na 2× 10 minut. Ředi-
telem tohoto podniku byl Vincenc 
Záviška st., hlavním organizátorem 
ing. Michal Nedoma (kapitán týmu 
Spartak VM A), u prezence s ním 
účastníky i jednotlivé výsledky 
evidoval Tomáš Mrazík; v občer-
stvovacím bufetu obsluhovali M. 
Čtveráček a V. Pařil.

Konečné pořadí nejlepších:
 1. Ivo Svoboda Žďas Žďár n. S. 7,0 b./40,0
 2. Václav Jelínek Gordic Jihlava 7,0 b./38,0
 3. Tomáš Mrazík Spartak Vel. Mez. 6,5 b./36,5
 4. Josef Kratochvíl Caissa Třebíč/VM 6,5 b./33,5
 5. Stanislav Kopr Spartak Vel. Mez. 6,0 b./40,5
 6. Miloš Milostný Caissa Třebíč 6,0 b./38,5
 7. Jiří Bajer Gambit Jihlava 6,0 b./38,5
 8. Jaroslav Jan Spartak Vel. Mez. 6,0 b./36,0
 9. Stanislav Mezlík Spartak Třebíč 6,0 b./35,5
10. Josef Janák Spartak Vel. Mez. 5,5 b./36,5
11. Jaromír Prokeš Caissa Třebíč 5,5 b./36,5
12. Michal Nedoma Spartak Vel. Mez. 5,5 b./35,5
13. Vladislav Obůrka TJ Žďár n. S. 5,5 b./34,5
14. Jan Tesař Caissa Třebíč 5,5 b./31,5
15. Martin Jána Jiskra Havl. Brod 5,0 b./37,5
16. Radovan Hájek TJ Žďár n. S. 5,0 b./37,0
17. Lubomír Bukáček TJ Žďár. n. S. 5,0 b./34,0
18. Pavel Caha – Třebíč 5,0 b./34,0
19. Petr Sopko Gambit Jihlava 5,0 b./30,5
20. Pavel Klanica ŠK Bystřice n. P. 4,5 b./33,5
atd.

Znamenitý úspěch zaznamenali 
velkomeziříčští junioři T. Mrazík 
a J. Kratochvíl, pročež zasluhují 
uznání a pochvalu. Sponzory, kteří 
přispěli do pestré galerie věcných 
cen, byli TJ Spartak Velké Meziříčí, 
realitní kancelář NEMO Consult/
Josef Bradáč, fa PF Postforming 
Velká Bíteš – zakázková výroba/
parapety, pulty, montovaná schodiš-
tě a střešní prvky, Rybářství Velké 
Meziříčí, Construct VM, Elektro 
Hugo, Lisovny umělých hmot 
VM (p. Pazdera) + p. Čtveráček, 
Dvořák, ing. Nedoma, Paul, Pařil 
a Záviška.
Vítězný Ivo Svoboda si odvezl pu-
tovní pohár ve tvaru obří šachové 
věže do Žďáru nad Sázavou. Vý-
robcem této trofeje je fi rma FISO 
Trojan z Velkého Meziříčí.
Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.

-vp-
Soutěže družstev 2008/2009

Z programu 6. kol 18. 1.:
Krajský přebor: Spartak VM 
A – Spartak Pelhřimov A, Kablo 
v 9 hodin.
Regionální soutěž/skupina Vý-
chod: ŠK Bystřice n. P. – Spartak 
VM B, TJ Žďár n. S. D – Sokol 
Jámy.

Přebor Velkého Meziříčí 
2008/2009

Průběžné pořadí místní ligy jed-
notlivců ke 14. lednu:
Mrazík 9 bodů z 11 partií – Jan 
8,5 b. z deseti – Kopr (Ruda) 8,5 
b. (11) – Mgr. Mejzlík 7,5 b. (10) – 
Čtveráček 7 b. (11) – ing. Nedoma 
6 b. (9) – Urbánek 6 b. (11) – Pařil 
5,5 b. (9) – V. Kratochvíl 5,5 b. 
(12) – Handa a Mejzlík (Bory) 4 b. 
(10) – Dohnalík 3 b. (8) – Kučera 
(Mostiště) 2,5 b. (7) – Dvořák J. 
(Měřín) 2,5 b. (9) – Dočkal 2 b. (7) 
atd.                                           -vp-

Motoristická sezona 2008 je defi -
nitivně uzavřena. Série úspěchů, 
kterých letos dosáhli velkomezi-
říčští motokrosaři, málem zastí-
nila úspěch dvojice enduro jezdců 
Davida Vítka a Petra Karáska, kteří 
vybojovali celkové druhé místo 
v seriálu závodů x-country.
Adventure cup 2008 je seriál osmi 
vytrvalostních dvoudenních závodů 
dvojic, který se jel na území České 
republiky a Polska. Jde o obdobu 
klasických enduro závodů. X-coun-
try se však jezdí na uzavřených 
okruzích dlouhých několik kilome-
trů, samotný závod trvá dvě a půl 
hodiny a jezdci se při něm střídají. 
David Vítek s Petrem Karáskem 
se společně zúčastnili všech osmi 
závodů v kategorii amatérských 
jezdců, neboli jezdců bez licencí. 
Právě v této bývá největší konku-
rence, kde se schází až 70 dvojic. 
,,Letos jsme poprvé absolvovali 
celý seriál. To, že se dostaneme tak 
vysoko, nikdo z nás nečekal, o to 

náročnější bude tuto pozici obhájit, 
nebo dokonce vylepšit,“ dodává 
David Vítek.
Závody se jely mnohdy za velmi 
náročných podmínek . ,,Většina 
nich se odehrávala ve velkém horku 
na prašných tratích, kde nebylo 
málem na metr vidět, nebo naopak 
v extrémním dešti, kde se motorky 
i s jezdci topily v blátě,“ s úsměvem 
vzpomíná na náročnou sezonu 
mladý závodník. To, jestli se David 
Vítek a Petr Karásek zúčastní těchto 
závodů i v příštím roce, však závisí 
mimo jiné na fi nančních prostřed-
cích od sponzorů. ,,V letošním roce 
nás podporovali Mylady s. r. o., 
ATC vzduchotechnika a klimatizace 
a neposlední řadě WSK stav s. r. o., 
kterým bych chtěl touto cestou 
poděkovat za dosavadní podporu 
a spolupráci.“
Nezbývá mi, než popřát jezdcům 
mnoho zdaru do další motoristické 
sezony.

Vierka Kaštanová

Velkomeziříčští jezdci
vybojovali stříbro v Adventure cupu

Turnaj mladších žáků
Na konci kalendářního roku 2008 
se v Novém Veselí uskutečnil turnaj 
O pohár KCTM Vysočina.
Hrací systém rozdělil osm účast-
níků do dvou základních skupin 
s hrací dobou 1× 20 minut, dále pak 
byly na pořadu zápasy o umístnění. 
Velkomeziříčské družstvo bylo 
zařazeno do výkonnostně silnější 
skupiny. V prvním zápase proti 
tradičnímu soupeři výběru KCTM 
Nové Veselí A stačili naši hráči se 
silami pouze úvodních deset minut, 
po zbývající část hrací doby udržel 
soupeř vysoké tempo hry a jasně 
dominoval. Následný souboj s cel-
kem HC Dukla Praha se vyvíjel 
od úvodních minut o poznání lépe 
ve prospěch našich barev. Škoda, 
že v závěrečné fázi utkání jsme se 
dopustili množství chyb a neudrželi 
nadějný náskok. Dukla nejprve 
srovnala brankový poměr a šťast-
nou střelou v posledních sekun-
dách nakonec získala i oba body. 

Poslední utkání základní skupiny 
se od úvodu vyvíjelo jednoznačně 
ve prospěch Tatranu Modrá (0:5). 
Postupně se sice podařilo snížit až 
na nejtěsnější rozdíl, leč závěr byl 
opět plně v režii zástupců Slovenské 
mládežnické házené. Závěrečné 
utkání o celkové 7. místo jsme 
zvládli a porazili s přehledem 
chlapce Tatranu Stupava.
Výsledky: VM – KCTM Nové 
Veselí A 7:18, – Dukla Praha 7:8, 
– Slovan Modrá 8:11
O 7. místo VM – Tatran Stupava 
14:4

Celkové pořadí turnaje:
1. KCTM Nové Veselí A
2. Slovan Modrá
3. KCTM Nové Veselí B
4. Sokol Dolní Cerkev
5. Dukla Praha 4
6. Sokol Telnice
7. Sokol Velké Meziříčí
8. Tatran Stupava
Hráli: Macoun – Veselý (16), Pavliš 
(10), Janíček (5), Stupka (4), Drápe-
la, Lečbych, Holub, Fiala, Sobotka. 
Trenér Janíček                       -záv-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB VM
LEDEN 2009

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

Občanské sdružení SLEPÍŠI pořádá výstavu s názvem

„Bible“ – sochařský cyklus
nevidících autorů – světový unikát

Otevřeno: Po–Pá 8–16 hodin, Ne 14–16 hodin 
Výstava potrvá do 23. ledna 2009.   

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

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

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin
NEJVĚTŠÍ HITY PETRA SPÁLENÉHO
(Petr Spálený se skup. New Apollo band a Miluše Voborníková)
Pátek 17. duben 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Sobota 18. dubna 2009
KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 20. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Sobota 23. května 2009
KONCERT HANY ZAGOROVÉ S PETREM REZKEM
Změna programu vyhrazena.                                                                -zh-

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace od 19. listopadu 2008.
Prodej permanentek od 1. prosince 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.
24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
3. března 2009 v 19.30 hodin
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
duben 2009
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým koncem. Lidský příběh plný pěkného, 
laskavého humoru a jiskrného dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
květen 2009
AP-PROSPER

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

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
20. 1. přednáška Beseda o rodinných kronikách Vladimír Makovský
27. 1. přednáška Aljaška - II. díl Libor Smejkal

 3. 2. přednáška
 Náměšťští gramatici 

Bohuslav Mikulášek  (osudy, fungování, gramatika česká, okolí)
10. 2. přednáška Produkty z hadího jedu a jeho využití Ing. J. Staněk
17. 2. přednáška Svatojakubská cesta J. Michlíček + P. Pešek

24.2. přednáška
 Pracovní nasazení za protektorátu 

Josef Jaša  v Beckově továrně ve Velkém Meziříčí
 3. 3. přednáška Austrálie I. díl - Sydney  Libor Smejkal
10. 3. přednáška Austrálie II. díl - kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška
 Slavnostní odhalení pamět. kamene 

Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice 
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14.  4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!

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

na závěrečné ukončení kurzů tance
a společenského chování.

Hraje taneční skupina M.E.Š.,
reprodukovaná hudba, DJ BOND.

Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Prodej vstupenek a místenek od 5. ledna 2009,
kancelář program. oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin, velký sál JC

(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Vstupné: 100 Kč
Rezervace a prodej od 14. 1. 2009 na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutno vyzvednout do 30. ledna 2009! Nevyzvednuté 
vstupenky budou dány zpět do prodeje!

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

Rezervace a prodej od 14. 1. 2009 na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutno vyzvednout do 6. března 2009! Nevyzved-

nuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
RALLYE SMRTI
Kdo přežije. Vyhraje.
Internetové stránky projektu Rallye smrti patří mezi ty nejnavštěvova-
nější. Běží na nich online přenos nejbrutálnějších automobilových závodů 
v historii. Jejich aktéry jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěžších amerických 
věznic. Pravidla jsou jednoduchá – rychle, zběsile a co nejbezohledněji 
dojet do cíle jako první. Stačí pětkrát vyhrát a místo medaile vám dají 
svobodu. Prohrát ovšem většinou znamená zemřít – v hořícím vraku auta, 
pod koly silnějšího soupeře nebo s kulkou v hlavě. Střílení čímkoliv je 
totiž během závodu povoleno. Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák tu 
hraje Jensena Amese, bývalého slavného automobilového závodníka. 
Do basy se dostal za vraždu, kterou nespáchal. Ředitelce věznice je 
jasné, že jeho schopnosti nesmí v zájmu sledovanosti zůstat nevyužity, 
a tak mu nabídne lákavý úkol. Ukrytý v děsivé masce by měl dublovat 
legendárního závodníka Frankensteina, který byl hlavním důvodem toho, 
proč byla Rallye smrti tolik populární. Poslední závod mu byl osudný, 
naštěstí veřejnost to neví, a tak může do kolbiště nastoupit Frank, jehož 
schopnosti by se mohly alespoň blížit těm Frankensteinovým. Stačí vyhrát 
jeden závod, a Frank se vrátí na svobodu. Bude ale muset dokázat víc, 
než jen točit volantem a šlapat na plyn. Bude muset zabíjet. Režie: Paul 
W.S. Anderson. Hrají: J. Statham, J. Allenová, I. McShane,T. Gibson, N. 
Martinezová. Akční fi lm USA. Původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 105 minut
Čtvrtek 22. v 19 hodin
Filmový klub
ABSURDISTÁN
Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky…
Inspirací pro vznik třetího celovečerního fi lmu Veita Helmera 
byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily 
proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely 
jim sex, dokud nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné 
podobenství o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán 
uprostřed pouště někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je 
nedostatek vody. Mnohem větším problémem je však lenost mužů, kteří 
pro zlepšení situace odmítají byť jen hnout prstem. Mužská lhostejnost 
ve vsi vyvolá sexuální stávku, která se postupně mění v téměř válečný 
konfl ikt mezi muži a ženami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. A upro-
střed tohoto se odehrává tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky 
Aji, kteří by rádi prožili svou první milostnou noc. A aby to neměli 
jednoduché, jejich „poprvé“ se musí odehrát v určitém postavení hvězd, 
které určila Ajina babička jako ideální. A aby toho nebylo málo, musí se 
nejprve společně vykoupat… Z vodovodního kohoutku však nevyteče ani 
kapka vody. Aja tvrdohlavě trvá na tom, aby Těmelko problém vyřešil 
a ten se musí rychle rozhoupat k činu, aby nepropásl příznivou konstelaci 
hvězdné oblohy.
Helmerův Absurdistán realizovaný v mezinárodním měřítku (v roli 
Aji se objeví Kristýna Maléřová z Těšínského divadla) svou výraznou 
stylizací připomíná němé fi lmové grotesky a také fi lmy Emira Kusturici 
nebo Nany Džordžadzeové. Komedie Německa, český dabing. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 88 minut
Pátek 23., sobota 24. v 19.30 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně 
vyspělé zanikla nebo byla zotročena. V našem fi lmu jsme těmi méně 
vyspělými my, lidstvo. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který 
přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou 
sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu pomoci, 
otázkou je, zda o to vlastně stojíme. Zatímco on chce jednat se světovými 
mocnostmi, naším jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky 
ho prozkoumat… Na útěku z laboratoře ho doprovází astrobioložka Helen, 
která spolu se svým nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání. Ve 
fi lmu se vám Země doslova ztrácí pod nohami. Film neukazuje jen pohled 
nás pozemšťanů na nezvyklého návštěvníka a emoce, které jeho přílet na 
Zemi vyvolává. Je také o tom, jak se na nás a naše pokusy o sebezničení 
dívá někdo kdo má v rukou rozhodnutí o naší budoucí existenci. Sci-fi  
fantasy horor USA, původní znění, české titulky.
Režie: Scott Derrickson. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connellyová, Jon 
Hamm, John Cleese, Kathy Batesová. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Úterý 27., středa 28. v 19.30 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na „sběr jahod“ 
do Anglie. Zdá se, že rodina – otec, maminka a babička nemá jiné sta-
rosti než vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni 
s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. 
Jsme v Československu roku 1968. Tomáš stráví s kamarády a dívkou 
Táňou bujarou noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy podezřelé 
telefonáty s kolegou Vránou, plné tajných informací, maminka dělá zá-
soby a babička pláče. Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však vylidněná 
a žádné vlaky nejedou. Tomáš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, 
a tak ho nějaký den zpoždění ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se 
však radikálně změnily osudy tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968 a za pár 
okamžiků se otočí i život Tomáše, jeho rodiny a jeho přátel. Jejich osudy 
se dramaticky propletou s osudy lidí, kteří se v tehdejším Československu 
ocitli nikoliv z vlastního rozhodnutí. Přijeli sem plnit rozkazy, aniž jim 
pořádně rozuměli a často ani netušili, jak moc poznamenávají životy lidí 
a země, kterou neznali a do níž je jednou v noci prostě poslali. Příběh fi lmu 
Anglické jahody se mohl odehrát vlastně v jakékoliv době, která se tak 
trochu vymkla z kloubů. Je osudovým milostným příběhem mladých lidí, 
kteří chtěli mít chvilku času na lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na 
nesprávném místě. A stejně tak je osudovým příběhem generací, jejichž 
sen o svobodě a obyčejně šťastném životě byl právě téhle srpnové noci 
násilně přerván.Režie: Vladimír Drha.
Hrají:Viktor Preiss,Pavla Tomicová,Nina Divíšková,Ivan Lupták,Marie 
Štípková. Drama ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 75, 77 Kč 114 minut

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení di-
vadelní sezony 2008 - 2009 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 4. února 2009 v 19 hodin

– hudební komedie
Divadelní scénář vytvořený s použitím „Figarovy svatby“ Pierra-Au-
gustina Carona de Beaumarchaise v překladu Karla Krause a „Figarova 
rozvodu“ Ödöna von Horvátha v překladu Jarmily Hrubešové.

Bláznivý den aneb Figarova svatba
Hravá komedie o tom, jak se ženichovi a nevěstě mohou svatební plány 
v průběhu jediné chvíle změnit v šílený kolotoč intrik, náhod a nedo-
rozumění. Dílo, které proslavil W. A. Mozart svou operou pod názvem 
Figarova svatba. Melodie z opery se ve své době staly „šlágry“ a nebudou 
samozřejmě chybět ani v této inscenaci. Jako pokračování Beaumarchaise 
napsal Ödön von Horváth v roce 1936 svou černou komedii „Figarův 
rozvod“ a přivedl tak známé postavy nepodléhající času do revoluce 
– z hraběte a hraběnky Almavivových se stali uprchlíci. A Figaro? Ze 
staré věrnosti sleduje se Zuzanou panstvo do emigrace a luxusní život 
končí. Přes mnohé peripetie se pak bludná pouť služebníka Figara, jeho 
milované Zuzany a hraběte Almavivy opět uzavírá na zámku Almavivů. 
Člověk vržený do zmatků doby a hledající smysl své existence je hlavním 
tématem této scénické montáže.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!            -prog-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 5. února 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.

Novinka v Jupiter clubu
Od letošního roku zavádíme v Jupiter clubu nový systém 

prodeje vstupenek na kulturní pořady. U každého pořadu 
bude oznámeno datum, do kterého bude nutno si vstupen-
ky vyzvednout. Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje. 
K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z těchto důvodů:
1. rezervované vstupenky zůstanou nevyzvednuté, přitom by volná místa 

mohli obsadit náhradníci 
2. u některých pořadů máme možnost je pro malý zájem zrušit

Děkujeme za pochopení.                                                                 -zh-



Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. 
Dne 9. 1. 2009 to byl 1 rok, kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Broža
z Jabloňova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

17. 1. 2009 Třebíč – 7. ples Bagru
14. 3. 2009 Čáslavice
21. 3. 2009 Studenec

Městská knihovna Velké Meziříčí
nabízí všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům 

 den datum název plesu hudba
sobota 17. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., cimbálová muzika
   Václava Kováříka
sobota  7. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.
Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2008. Přehled bude průběžně 
doplňován.
Změna vyhrazena!                                                                              -prog. odd JC-

Udělejte tyto dva první krůčky:
1. Projevte zájem na čísle 566 522 072.
2. Osobní jednání před vašimi domovními dveřmi.
Ponechejte další zařizování na nás.
Rádi vám pomůžeme.

kavárna 

Sobota 24. ledna 2009 ve 20 hodin

Zveme vás na

Hraje Jásalka
z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
SDH Velká Bíteš

v KD Vídeň 17. 1. 2009, začátek ve 20 hodin.
Hraje F-BOX.
Vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé. 

Chcete zhubnout př irozenou cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás revoluci v hubnutí!

Srdečně vás zveme na cestu k vaší fyzické i duševní pohodě.
Dr. Krejčík, Dr. Navrátil, Jupiter club Velké Meziříčí

(salonek nad restaurací)
Středa 14. ledna 2009 v 18 hodin

Přímo na místě vám lékař otestuje základní zdravotní parametry.
Tento koncept snížení váhy je doporučován lékaři.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PAVLÍNOVĚ 
vás srdečně zve na

Spolek živnostníků pořádá v sobotu 31. ledna 2009

Sobota 17. ledna 2009 ve 20 hodin
KD Pavlínov.
Hrají: Bosorky
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé.

Hraje: Ellu Bend
Obecní dům v Blízkově
Začátek ve 20 hodin
Bohatá tombola
Srdečně zvou pořadatelé
Po skončení akce možnost rozvozu. 

Denní stacionář Nesa z Velkého Meziříčí tímto děkuje paní Evě Kozi-
nové, která v minulém roce umožnila uživatelům stacionáře navštěvovat 
bowling zdarma. Dále bychom rádi poděkovali manželům Havelkovým, 
kteří před Vánoci pozvali uživatele a pracovníky stacionáře na squash 
a zároveň je pohostili výborným obědem.

Dne 17. ledna oslaví manželé
Emilie a Ladislav Švecovi
z Březejce
50 let společného života.
S přáním štěstí, zdraví a božího požehnání se připojuje nejbližší rodina. 

Kdo věří – nezemřel.
Dne 9. ledna 2009 jsme vzpomněli 
4. smutné výročí od tragické smrti 
naší milované dcerušky
Katušky Havlíkové,
která by se 19. ledna dožila 18 let.
Nikdy nezapomenou rodiče, bratr 
Miloš, sestry Káťa, Kája a babička. 

Dne 19. ledna 2009 si připomínáme 
smutné 4. výročí odchodu našeho 
manžela, tatínka a dědečka, pana 
Zdeňka Mejzlíka. 

Za vzpomínku děkuje rodina. 

Dne 19. ledna uplyne první smutný 
rok, kdy od nás navždy odešel náš 
milý manžel, tatínek a dědeček, 
pan 
Alois Severa 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami. 

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš. 
Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
ten, kdo tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 17. ledna 2009 uplyne 9 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 
Jiří Holý 
z Velkého Meziříčí,
bytem Březské 54.
Stále vzpomínají manželka Marie, 

dcera a syn s rodinami. 

Dne 6. ledna jsme vzpomněli 10. 
smutné výročí úmrtí našeho man-
žela, tatínka a dědečka, pana
Josefa Coufala 
z Laviček.

Stále vzpomínáme. 

Klub dobré pohody Bory
vás zve na

Pěší pouť z Moravy do Cách.
Čtvrtek 15. ledna 2009

v 17 hodin. 
V kostele sv. Jiljí

v Dolních Borech.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí Vás zve na

který se uskuteční v sobotu 7. února 2009
v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON.
Začátek je ve 20 hodin. 

Informace na tel. 603 983 091.
Srdečně zvou pořadatelé

VELKOMEZIŘÍČSKO®
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BASKETBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

LYŽOVÁNÍ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ DAKAR 2009

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HHK VM – Technika Brno 4:0 
(2:0, 0:0, 2:0)
Branky: 12. Nekvasil (Jonáš), 19. 
Jonáš (Nekvasil, Smejkal), 58. 
Nekvasil (Smejkal, Stráňovský), 
58. Jonáš (Kunstmüller, Nekva-
sil). Sestava HHK Velké Meziří-
čí: Betinec (Chadim) – Smejkal, 
Stráňovský, Hajas, Vlašín, Pálka, 
Kochánek – Bukáček, Janda, Bula, 
Kunstmüller, Nekvasil, Jonáš, So-
botka, Dostál, Hudcovský, Bašnár, 
Krča, Troščák, Jánský. Sestava 
VSK Technika Brno: Nešťák (58. 
Adamec) – Zapletal, Habrovec, 
Kučírek, Šindelář, Maksa, Kalafut, 
Úlehla, Babic, Mráz, Liška, Jelínek, 
Špok, Šebek, Korotvička, Odehnal, 
Benýšek, Tobiáš. Rozhodčí: Kareš 
– Lučan, Šmika. Vyloučení: 12:7, 
navíc Korotvička (TECH) 10 minut 
+ DKU. Střely na branku: 21:20. 
Diváků: 280.

Ostatní výsledky 30. kola: Pelhři-
mov – Orlová 6:4, Břeclav – Šum-
perk 3:2 PP, Prostějov – Valašské 
Meziříčí 5:4, Vsetín – Šternberk 
7:2, Přerov – Hodonín 4:2, Nový 
Jičín – Uničov 4:5, Opava – Žďár 
n. S. 9:0.
Tabulka skupiny Východ po 30 

kolech:
II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 30 18 4 0 3 5 138:96
 2. Salith Šumperk 30 19 0 0 3 8 113:69 60
 3. HC Slovan Orlová 30 16 6 0 0 8 115:95 60
 4. HC Slezan Opava 30 15 3 0 5 7 117:87 56
5. SHK Hodonín 30 15 5 0 1 9 108:85 56
6. VSK Technika Brno 30 15 3 0 1 11 114:96 52
7. HC Uničov 30 14 2 0 3 11 114:103 49
8. HC TJ Šternberk 30 13 1 0 3 13 104:111 44
9. HC Nový Jičín 30 11 4 0 3 12 96:100 44
10. HC ZUBR Přerov 30 12 2 0 2 14 90:102 42
11. VHK Vsetín 30 11 3 0 3 13 104:98 42
12. SKLH Žďár n. Sáz. 30 10 2 0 1 17 86:127 35
13. Spartak Pelhřimov 30 9 1 0 3 17 96:123 32
14. HK Prostějov 30 8 2 0 3 17 84:121 31
15. HC Břeclav 30 7 2 0 2 19 79:113 27
16. HHK Velké Meziříčí 30 6 1 0 5 18 84:116 25

Program na tento týden:
DNES, 14. 1. 2009 OD 18 HODIN DOMA PROTI VALAŠSKÉ-
MU MEZIŘÍČÍ
Sobota 17. 1. 2008 HC Břeclav – HHK Velké Meziříčí, utkání začíná 
v 17 hodin (ZS Břeclav)

16. kolo
SK Vídeň – Březka-Stanoviště 
3:6
Ambrož, Dobrovolný, Nedoma – 
Burian Pav. 2, Burian Pe., Hladký, 
Kadaňka, Ventruba
HC Bory – SK Omega Velká 
Bíteš 4:0
Janda 2, Činčera, Uhlíř
Sanborn VM – Agromotor VM 
4:4
Bajer F. 2, Brychta, Gryč – Chlubna 
2, Kadela 2
NHÚ Balinka VM – SK Building 
VM 2:3
Navrátil, Pokorný – Pavlíček 2, 
Cízl
SK Lavičky – Technické služby 
VM 4:6
Černý, Kampas, Plhák, Sýkora 
– Hlavnička, Kožený, Šlapal O., 
Valička P., Valička R., Vítek
Horní Heřmanice – Eurobagging 
VM 4:6
Horký, Juda, Kutílek, Mejzlík 
– Kosmák 2, Mejzlík, Prajsner, 
Přidal, Tomek
SPL Radostín nad Oslavou – HC 
Lhotky 3:6
Pokorný, Solař, Váša – Pospíšil 2, 
Dvořák, Slezák, Střecha L.
HC Tasov – SK Afcon Kunšovec 
VM 0:10
Pyrochta 4, Vidlák 2, Hanáček, 
Horký, Kadlec, Maštera
HC F-Dráhy VM – Auto Dobro-
volný VM 5:6
Burian, Hamřík, Holub, Ivančík, 
Veleba – Weber 3, Ševčík 2, Vlach
Farma Měřín – HC River VM 
5:5
Štoček 3, Štoček F. 2 – Míča 3, 
Havlík, Vrtal
SK Stránecká Zhoř – HC Piká-
rec 2:3
Bartušek 2 – Broža F. ml. 2, Ven-
truba                                      -fan-

17. kolo
Extraliga

SK Omega VB – Březka-Stano-
viště 4:5
Budín, Vávra, Kroutil, Vrba – Báňa 
2, Ventruba, Hladký, Kadaňka
Eurobagging VM – SK Lavičky 
3:6
Tomek 2, Dvořák – Sýkora, Černý, 
Bradáč, Pařízek, Novotný 2
Agromotor VM – HC Bory 0:7

Kabelka P. 3, Kabelka D., Merkl, 
Pálka, Pospíchal
SK Building VM – Sanborn 
VM 1:8
Kolář – Fritéz 5, Pondělíček 2, 
Holub st.
Technické služby VM – NHÚ 
Balinka VM 5:4
Horký 2, Kožený, Kružík, Šlapal 
O. – Vacula, Pokorný, Mucha J., 
Strádal M.
HC Horní Heřmanice – HC Ví-
deň 5:5
Juda 2, Šilhán, Pešek, Mejzlík – 
Dobrovolný, Nedoma, Ambrož Z., 
Ambrož M., Svoboda

1. liga
HC Stránecká Zhoř – SPL Rado-
stín nad Oslavou 5:4
Bartušek 2, Kazda, Vlach, Svoboda 
– Pešek, Solař, Pešek M., Pokorný
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lhotky 4:2
Pyrochta , Horký, Pospíšil, Franěk 
– Střecha Lad., Pospíšil
HC River VM – HC F-Dráhy 
VM 0:2
Pavlas, Láznička
Opel Dobrovolný VM – HC Ta-
sov 3:4
Buchta, Dobrovolný, Nedoma – Pa-
las 2, Tůma, Sláma
HC Pikárec – Farma Měřín 2:8
Odehnal, Hudec – Štoček J. 3, 
Štoček F., Puža, Oulehla, Kocanda, 
Kožený                                    -fan-

Extraliga
 1. Technické služby VM  17 14 1  2  97:60  29
 2. Březka – Stanoviště  17 11 2  4 104:60  24
 3. HC Bory 17 11 1  4  95:45  23
 4. Agromotor VM 17  9 5  3  95:59  23
 5. SK Omega Velká Bíteš  17  9 2  6  86:44  20
 6. Sanborn VM  17  8 4  5  73:85  20
 7. SK Lavičky 17  8 2  7  68:71  18
 8. Eurobagging VM  17  6 3  7  65:86  15
 9. Horní Heřmanice  17  4 3 10  76:95  11
10. SK Vídeň  17  3 3 11  51:83   9
11. SK Building VM  17  3 0 14  59:119  6
12. NHÚ Balinka VM  17  2 2 13  46:108  6

I. liga
 1. Auto Dobrovolný VM  17 13 0  4 110:52 26
 2. SK Afcon Kunšovec VM 17 11 1  5 107:39 23
 3. Farma Měřín   17 10 1  6  74:59 21
 4. HC Lhotky   17  8 2  7  67:66 18
 5. HF F – Dráhy VM  17  7 4  6  50:70 18
 6. SPL Radostín nad Osl.  17  7 3  7  63:59 17
 7. SK Stránecká Zhoř  17  7 2  8  67:72 16
 8. HC River VM   17  6 2  9  50:62 14
 9. HC Pikárec   17  4 2 11  38:85 10
10. HC Tasov   17  3 1 13  33:94  7

Ivo Kaštan odstoupil ze závodu
Minulý týden ve středu velko-
meziříčský závodník Ivo Kaštan 
odstoupil ze závodu Dakar 2009 
pro technickou poruchu svého stro-
je. Trasu závodu se pokusil zdolat 
na unikátní malé motorce pitbike 
vlastní konstrukce. Po pádu ve 
třetí etapě měl Ivo ohnutá řidítka, 
z motoru se uvolnil svorník a vyte-
kl olej. V bivaku Ivo díky pomoci 
mechaniků ORC motocykl opravil 
a ráno odstartoval do další etapy. Na 
startu do speciální zkoušky zjistil, 
že je na motoru poškozené těsnění 
pod hlavou a z motoru vytéká 
olej. Organizátor mu doporučil do 
rychlostní zkoušky neodstartovat. 
Ivo tedy odstoupil ze závodu a do 
bivaku v Nequenu dojel pomalu 
po asistenční trase. „Nechtěl jsem 
zbytečně riskovat a zkomplikovat 
situaci sobě, organizátorům a naše-
mu týmu tím, že bych zůstal stát ně-
kde na trati se zadřeným motorem. 
Proto jsem se rozhodl ze závodu 
odstoupit,“ vysvětlil Ivo Kaštan.

Ivo v bivaku vyměnil motor a nyní 
následuje Rallye Dakar po asistenč-
ních trasách.
To, že závod nedokončil, není 
konstrukční chybou motocyklu ani 
Ivoše, ale prostě shodou náhod. Ze 
závodu už odstoupilo více jak sto 
motocyklů. „Zklamaný v zásadě 
nejsem. Moje motorka není špatná, 
to vůbec ne. Samozřejmě měl jsem 
poruchy, s tím se počítá, ale tenhle 
Dakar je těžší, než jsem očekával. 
Ve srovnání s tím africkým, třeba 
s tím posledním 2007, který rozhod-
ně nebyl úplně nejlehčí, tak tento je 
náročnější.“ popsal svoje pocity Ivo 
a dodal, „dávat si jenom splnitelné 
cíle, proč? Mnoho lidí nedosáhne 
ničeho jen proto, že nic nezkusí. 
Zklamaný být ani nemůžu, protože 
jsem živý a zdravý. Prostě jsem 
nedojel Dakar. Dneska už nejede 
polovina startovního pole. Někteří 
jsou zranění, jiní mají techniku 
zahrabanou v písku a někteří jsou 
mrtví.“

Zdroj a foto: www.ivokastan.cz

Rallye Dakar za polovinou
Jihoamerická náhrada za africkou 
Rallye Dakar se prozatím jeví jako 
její mnohem náročnější varianta. 
I několikanásobní účastníci afric-
kého Dakaru se nechávají slyšet, že 
tento závod nemá s africkou rallye 
pranic společného. Je to mnohem 
rychlejší závod a navíc v těžších 
klimatických podmínkách.
Jednou z českých, respektive mo-
ravských posádek, která může být 
zatím s průběhem závodu velmi 
spokojena, je Miroslav Zapletal 
s dalším velkomeziříčským účast-
níkem Tomášem Ouředníčkem, 
kteří se se startovním číslem 340 
průběžně pohybují na vynikajícím 
12. místě.
Tomáš Ouředníček komentuje prv-
ní polovinu závodu takto: „První 
polovina závodu byla velice rychlá, 
bez složitějších technických pasáží, 
které nás čekají právě ve druhé 
polovině. Kromě drobných orga-
nizačních zmatků, kterým se žádný 
velký podnik takového rozměru ne-
vyhne, probíhá soutěž tak, jak má. 
Co se týče klimatických podmínek, 
máme tu vysoké teploty okolo 40 ºC, 
jedeme ve vysokých nadmořských 
výškách a polykáme tuny prachu. 
V prachu se těžko předjíždí, a na-
víc to má vliv i na zdraví člověka. 
Všichni 
máme 
v  k r k u 
»knedlík«. 
Vysoké 
teploty 
jsou také 
samozřej-
mě nepří-
jemná věc, 
protože 
auto nemá 
žádnou 
klimati-
zaci, a my 

jsme odkázáni pouze na vzduch, kte-
rý k nám proudí z venku. A pokud je 
zaprášený, tak s tím nic neuděláme. 
Je to takové hledání kompromisu 
mezi tím, co je snesitelnější – buď 
hodně prachu, nebo obrovské tep-
loty v uzavřeném kokpitu. K tomu 
ještě únava z nevyspání, protože 
bivaky jsou malé a týmy mechaniků 
přes noc opravují poničená auta, 
aby byla schopna startovat v etapě 
dalšího dne. Spíme ve stanu a kolem 
nás vrčí a vibrují čtyři agregáty. 
To, co nám alespoň částečně dobíjí 
baterky, je neuvěřitelná divácká 
kulisa. Pracuji už léta v show bu-
sinessu, ale něco takového jsem 
zatím nezažil. Jenom na start rallye 
se přišlo podívat půl milionu lidí, 
a dokonce i v těžko přístupných 
oblastech vidíme početné skupiny 
mávajících a povzbuzujících divá-
ků, připravených kdykoli pomoci. 
Jihoameričané jsou velice příjemní, 
srdeční a motoristický sport je tu 
velice populární. Přidejme nádher-
né přírodní scenérie a je jasné, proč 
na mě Jižní Amerika udělala obrov-
ský dojem. Rád bych se sem ještě 
někdy podíval. Do druhé poloviny 
závodu, která se bude odehrávat 
především v písečných dunách 
a kamení, nám prosím přejte hodně 
štěstí. Díky!“                  -berst-

O tomto víkendu se v beskydském 
středisku Razula jely republikové 
závody ve sjezdovém lyžování. Kraj 
Vysočina reprezentovali závodníci 
z Velkého Meziříčí. V kategorii 
mladších žáků a žákyň Veronika 
Čamková a Jiří Novotný a v kate-
gorii starších Karolína Bednářová 
a Karolína Novotná.
Závody se jely na stejné sjezdovce, 
na které v loňském roce naši lyžaři 
výborně reprezentovali kraj na 
zimní olympiádě mládeže, a v kaž-
dé kategorii nyní startovalo okolo 
40–50 závodníků.
Bohužel i Beskydy postihl nedostatek 
sněhu, a tak se pořadatelům jen stěží 
podařilo připravit ideální trať. Zde 
je nutno říci, že kvalita i ostatních 
sjezdovek v Beskydech vysoce za-
ostávala za množstvím sněhu a jeho 
kvalitou, kterou máme na Fajťáku.
Trať tak byla velice nerovná, plná 
boulí a hrud a závody provázela 
spousta pádů a zklamání.
To se však netýkalo našich závodní-
ků, protože životního úspěchu zde 
dosáhla Veronika Čamková.
Veronika, která je od letošního 
roku zařazena do reprezentace ČR 
v kategorii ml. žákyň, zajela skvělé 
první kolo ve slalomu a nadělila 
svojí největší konkurentce bezmála 
půl vteřiny.
Protože to ale nebylo poprvé, co 
vedla po prvním kole, musela na-
pnout všechny psychické síly na 

kolo druhé. O tom se říká, že ho 
musí závodník nejdříve vyhrát ve 
vlastní hlavě.
Veronika musela udržet na uzdě 
především nervy a nutno dodat, že 
nejenom svoje.
Druhé kolo zajela opět skvěle a ne-
dala svým soupeřkám žádnou šanci. 
Její radost byla veliká.
Bylo to její první vítězství na 
republikové úrovni. Patří jí za to 
velké blahopřání a je to především 
spravedlivá odměna za to, kolik úsi-
lí spolu se svým trenérem – otcem 
– sjezdovému lyžování věnuje.
Dalším závodníkům se dařilo stří-
davě, nicméně určitě nezapadli.
Karolína Bednářová skončila ve sla-
lomu na 5. místě, Karolína Novotná 
na 17. a Jiří Novotný po pádech musí 
zabojovat v příštích závodech.
Pro kraj Vysočina jde o výborné 
výsledky a doufáme, že nebudou 
poslední. V letošním roce do Vel-
kého Meziříčí přestoupili nadějní 
sjezdaři i z dalších lyžařských 
oddílů jako je Pelhřimov a Třebíč 
a doufáme, že nové naděje najdeme 
i u nás. Sjezdové lyžování je běh 
na dlouhou trať a je nutno začít 
zavčas. Stačí chuť závodníka i ro-
dičů. Vždyť podmínky v letošním 
roce jsou na sjezdovce ve Velkém 
Meziříčí ideální a máme i dobré 
technické zázemí.
Proto přijďte a doveďte i vaše 
děti.                         -nov-

Veronika Čamková vyhrála v Beskydech

BK VM – TJ Žďár nad Sázavou 
62:21, 88:25
Osm našich žákyň smetlo tým Žďá-
ru v souboji o první místo v tabulce 
z povrchu zemského. Soupeř přijel 
do Meziříčí s velkými ambicemi, 
rozhodně chtěl v souboji uspět. Osm 
našich žákyň tentokrát předvedlo, 
jak se hraje moderní basket. Vý-
borný výkon korunovaly výsledky 
a v součtu obou zápasů zvítězily 
naše hráčky celkem o 104 bodů.
Sestava: Petra Syslová, Jája Rapu-
šáková, Lucka Nováková, Šárka 
Buková, Zuzka Fňukalová, Verča 
Kryštofová, Jana Kovářová a Káťa 
Doleželová, trenér Dan Ubr.
Hodnocení trenéra Ubra: „Děvča-
ta nastoupila v neúplné sestavě, 
neboť dvě hráčky mají zdravotní 
potíže a další dvě daly přednost 
alpským disciplínám. Škoda, to 
mne mrzí. Začátek prvního utkání 
byl z naší strany vlažný. Příči-
nou zřejmě byla dlouhá vánoční 
přestávka. Postupem času naše 
hráčky získávaly na jistotě a skóre 
utěšeně narůstalo. Druhé utkání 
bylo již od první minuty plně v naší 
režii. Díky rychlým protiútokům, 
které byly naší silnou zbraní, 

Zleva Karolína Bednářová, Veronika Čamková, Jiří Novotný, Ka-
rolína Novotná.                                             Foto: Jiří Novotný

a odpovědné obraně jsme soupeře 
téměř k ničemu nepustili. Chválím 
všechny hráčky, které k zápasům 
nastoupily. Musím přiznat, že jsem 
měl po prvních letošních trénincích 
malou obavu, ale všechny hráčky, 
jež v utkání dominovaly, ji velmi 
rychle rozptýlily.“

Tabulka soutěže:
1. BK Velké Meziříčí  8 8 0 624:205 16
2. TJ Žďár nad Sázavou  8 6 2 419:342 14
3. PROTON Zlín  8 4 4 405:470 12
4. DDM Slavkov  8 2 6 382:467 10
5. SKB Tišnov  8 0 8 267:613 8

Příští zápasy:
dorostenky
BK Velké Meziříčí – Sokol Lanžhot 
17. 1. 2009, 9.00, 11.00, skupina 
o 1.–4. místo
žákyně
BK Velké Meziříčí – DDM Slavkov 
24. 1. 2009, 9.00, 11.00
starší minižákyně
BK Velké Meziříčí – Jiskra Kyjov 
B 17. 1. 2009, 13.00, 15.00, skupina 
o 5.–9. místo
muži
BK Velké Meziříčí – Sokol Střelice 
18. 1. 2009, 9.00
Všechny zápasy se hrají v tělocvič-
ně ZŠ Školní (na nové škole) ve 
Velkém Meziříčí.

-rap-

So 17. 1. 14.45 – 16.15
Ne 18. 1. 13.45 – 15.15

VSTUPNÉ – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč




