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Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 
Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazá-
řila na letošním Dakaru a dosaženým 7. místem 

v celkovém pořa-
dí pokořila i továr-
ní teamy Mitsubis-
hi či BMW, se ve 
čtvrtek téměř po 
měsíci stráveném 
v Latinské Ame-
rice vrátila do ČR. 

Dne 18. 1. 2009 se ztratila fen-
ka německého ovčáka, stáří 
4 roky, slyšící na jméno Eny.

Případné informace
na tel. číslo 770 904 464.

Nálezce odměním.

Tomáš Ouředníček z Velkého Meziříčí, který se 
Dakaru účastnil poprvé a z navigátorských nováč-
ků dosáhl nejlepšího umístění, novinářům kro-
mě řady ocenění ukázal dnes již legendární hadr, 
se kterým posádka absolvovala jednu z náročných 
etap, podivujíce se slabému výkonu motoru, a kte-
rý omylem zapomněli v sání technici při každoden-
ní „poetapové“ údržbě. Při závěrečném vyhlašová-
ní výsledků aplaudovaly v Buenos Aires nejlepšímu 
Mitsubishi v závodě tisíce diváků a dokonce i velké 
tovární teamy hleděly na českou posádku Offroad-
Sport.cz s údivem a respektem. V současné době se 
tato dvojice závodníků účastní cross country ral-
lye FIA BAJA v Saudské Arábii.     -berst, red-

Dakaristé jsou doma

Od 2. 2. začínají jarní prázdniny
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanove-
ny v termínu 2. – 8. února 2009. Tento termín se týká také Havlíčko-
va Brodu, Jihlavy, Pelhřimova, Třebíče, Žďáru nad Sázavou, Kladna, 
Kolína, Kutné Hory, Písku, Náchoda a Bruntálu. Hlavní prázdniny bu-
dou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.      -jik-

Bílá prodloužená v dnešní fotogalerii na str. 8

Základní škola Sokolovská ve 
Velkém Meziříčí získala fi nanční 
podporu více než dva miliony osm 
set tisíc korun. Uspěla s projektem 
týkajícím se rozvoje ICT metod, na 
nějž žádala fi nance z regionálního 
operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Pod po-
jmem ICT metody si lze představit 
informační a komunikační techno-
logie. „Snažíme se zavádět nové 
metody výuky, které jsou pro žáky 
názornější,“ přiblížil záměry ředitel 
školy Petr Hladík. Úspěšný projekt 
tedy škole otevřel cestu k nákupu 
nových počítačů, interaktivních 
tabulí, vizualizérů a dataprojektorů 
i softwarového vybavení, což jsou 
pomůcky, které žákům pomohou 
lépe přiblížit učivo. Součástí jsou 
například interaktivní učebnice che-
mie, přírodopisu či fyziky. Na nákup 
jmenovaného moderního vybavení 

Dostali peníze na moderní výuku Některé fi rmy zatím lidi nepropouští
je určeno pětadvacet procent z cel-
kové výše fi nanční podpory, tedy asi 
šest set padesát tisíc korun. Ostatní 
zahrnuje školení učitelů i žáků včet-
ně například exkurzí. „Projekt je na 
tři roky, začínáme prvního března. 
Musíme si ještě vybrat vhodné 
metody, kterých budeme využívat. 
Na podání projektu jsme měli po-
měrně krátkou dobu. To, že se nám 
podařilo uspět, je zásluhou učitelů, 
kteří přispívali svými náměty a ná-
pady,“ vyjádřil své poděkování 
kolegům Petr Hladík. Také starosta 
František Bradáč si jejich přístupu 
cení: „Rada jim vyslovila poděko-
vání za jejich přístup, je to úspěch.“

Projekt má stoprocentní krytí bez 
vlastního povinného podílu. Pěta-
osmdesát procent fi nancí jde z ev-
ropských fondů a patnácti procenty 
přispěje ministerstvo školství.

Martina Strnadová

Dne 12. ledna 2008 se na kraji Vysočina v Jihlavě 
uskutečnilo jednání o fi nančním vyrovnání nároku 
města Velké Meziříčí vzniklém při realizaci rekon-
strukce ulice Novosady.

Jde o městem uhrazené odvodnění komunikace, 
které se z technologických a časových důvodů prová-
dělo při rekonstrukci kanalizace a před rekonstrukcí 
vozovky.

Jednání se účastnili za město starosta ing. František 
Bradáč, místostarosta Josef Komínek, vedoucí odboru 
výstavby ing. Antonín Kozina, za kraj Vysočina ná-
městek hejtmana ing. Libor Joukl a vedoucí odboru 
majetkového ing. Petr Kolář.

Zúčastnění dohodli postup vyrovnání ve formě 
investice kraje Vysočina do objektu města ve výši 
nároku města, tj. 1.563.449 Kč. Byla vybrána budova 
školní jídelny na Poštovní ulici, kde má v letošním 
roce proběhnout rekonstrukce střešního pláště, který 
je v havarijním stavu. Finanční prostředky, které 
jsou již v rozpočtu města na uvedenou akci na rok 
2009 schváleny, budou použity k jinému účelu. Toto 
fi nanční vyrovnání přislíbila městu minulá krajská 
rada. Současná Rada kraje Vysočina na svém zase-
dání v úterý 20. ledna 2009 tento dohodnutý postup 
schválila.

Josef Komínek, místostarosta města

Město získalo 1,5 milionu korun

Letošní nový rok s sebou nepřinesl jen radostná 
očekávání nových, lepších začátků, jak jsme zvyklí. 
Ponechal si i některé starosti toho odcházejícího. Tou 
hlavní, přidělávající vrásky na čele mnoha lidem, 
a převážně těm na postu zaměstnanců, je ekonomická 
krize. Ta se prolíná průmyslovým odvětvím a zasahuje 
převážně fi rmy napojené na automobilový průmysl 
a ty, jež jsou závislé na zahraničních odběratelích. 
I ve Velkém Meziříčí a jeho okolí se nachází několik 
fi rem, které jsou na tomto odvětví závislé. A proto 
nás zajímalo, jaká je skutečná situace, zda hrozí ve 
větším masivní propouštění a nárůst nezaměstnanosti 
i v našem regionu. 

Důležitou pozici při rozhodování fi rem o dalším 
postupu, pokud je krize zasáhla, má ze zákona úřad 
práce. Ten může povolit až šestiměsíční nucenou do-
volenou pro zaměstnance, kterým pak fi rma vyplácí 
60 % ze mzdy. 

Obrátili jsme se proto na tiskovou mluvčí úřadu 
práce (ÚP) ve Žďáře nad Sázavou PhDr. Evu Seko-
rovou.

Jaký nárůst nezaměstnaných zaznamenaly úřady 
práce ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši od začátku 
roku 2009?

Údaje máme k dispozici pouze spádově za mikro-
regiony Velké Meziříčí a Velkou Bíteš. 

Na Velkomeziříčsku jsme k 31. 12. 2008 evidovali 
856 uchazečů o zaměstnání (6,4% míra nezaměst-
nanosti), k 9. 1. 2009 to již bylo 1 049 evidovaných 
uchazečů (7,8% míra nezaměstnanosti). Na Velkobí-

tešsku to bylo k 31. 12.2008 261 uchazečů (tj. 5,8% 
míra nezaměstnanosti), k 9. 1. 2009 314 uchazečů (tj. 
7% míra nezaměstnanosti).

Kterých profesí se propouštění nejvíce týká? 
Zejména sezonních prací, které byly na čas přeru-

šeny v důsledku klimatickým podmínek, dále přišli 
zaměstnanci, kterým vypršel pracovní poměr na dobu 
určitou, a zaměstnanci z fi rem, jejichž výrobní program 
je navázán zejména na automobilový průmysl.

Které fi rmy jsou nuceny propouštět a konzultují 
potřebná opatření s vaším úřadem? 

Do určitých problémů se dostaly zejména fi rmy, 
jejichž výrobní program je navázán na automobilový 
průmysl (jako např. fi rma Construct a. s. nebo Draka 
Kabely s. r. o.). Ale tato situace je charakteristická 
nejen pro region Velkomeziříčka a Velkobítešska, ale 
i pro celou republiku. Povinnost oznamovat úřadu 
práce hromadné propouštění (dle § 62) nebo žádat 
o uznání důvodů částečné nezaměstnanosti (dle § 209) 
je daná zákoníkem práce a fi rmy tuto povinnost vůči 
úřadu práce plní. 

Které fi rmy požádaly úřad práce o povolení nu-
cených dovolených? 

Vedením ÚP 
není doporučeno 
tyto údaje sdě-
lovat. 

(Pokračování 
na straně 2.)

Velkomeziříčským městským 
rozhlasem nebude možné hlá-
sit komerční hlášení. Stejně tak 
nepochodí ani zájemci o hlášení 
s politickým obsahem. Shodli se na 
tom radní, kteří navrhli pravidla pro 
užívání městského rozhlasu. 

Podle starosty Františka Bra-
dáče se množí žádosti různých 
prodejců, kteří do města přijíždějí, 
a chtějí vyhlásit prodej nějakého 
zboží. „To má asi opodstatnění 
spíše na malých obcích, ale u nás 

ne,“ domnívá se Bradáč a dodává, 
že rozhlas byl ve městě budován 
především k tomu, aby sloužil pro 
informování obyvatel o věcech dů-
ležitých, nebo v případě krizových 
stavů. „Kromě toho bude umožněno 
i hlášení o sportovních a kulturních 
akcích pořádaných našimi orga-
nizacemi – příspěvkovými nebo 
obchodními. Komerční věci ani 
hlášení politických stran či hnutí 
umožňovat nebudeme,“ upřesňuje 
starosta navrhované zásady. Ty 

budou zpracovány do konkrétních 
pravidel, kterými se budou radní 
znovu zabývat na dalším jednání.

Městský rozhlas ve Velkém 
Meziříčí prošel v minulých letech 
celkovou rekonstrukcí a obnovou. 
Staré drátové rozvody byly nahra-
zeny bezdrátovými přenosy. Město 
je pokryto téměř celé, mimo někte-
rých okrajových částí. Z důvodu 
krizového řízení šlo zejména o po-
krytí částí ohrožených povodněmi.

Martina Strnadová

Stanovili pravidla pro užívání rozhlasu

Přispějí na opravu 
stacionáře

Letošní tříkrálová sbírka, která 
probíhala od 2. do 11. ledna, byla 
úspěšná, a to především díky ne-
zištné pomoci koledníků a štědrosti 
občanů. Na území žďárské oblastní 
charity se podle sdělení ředitelky 
ing. Jany Zelené podařilo vykole-
dovat 1.939.564 Kč, což je téměř 
o 200.000 Kč více než v loňském 
roce. „Rádi bychom použili většinu 
vybraných finančních prostředků 
na rekonstrukci stacionáře Nesa ve 
Velkém Meziříčí, kde zároveň plá-
nujeme rozšířit službu o osobní asi-
stenci. Ta v místním regionu chybí,“ 
upřesnila J. Zelená, „provedením 
rekonstrukce umožníme navýšení 
denní kapacity uživatelů o zájemce, 
kteří u nás mají žádost o poskytovaní 
služby. Určitá část výtěžku podpoří 
i ostatní projekty Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou.“ Pro ilustraci 
doplňujeme, že se kupříkladu na 
Velkomeziříčsku vybralo 388.053 
Kč, ve Velké Bíteši a okolí 172.146 
Kč, v Měříně a okolí 106.717 Kč 
a na Křižanovsku 105.736 Kč. Což 
dohromady činí více než tři čtvrtě 
milionu korun.              Iva Horká 

Obchvat u obce Oslavička na silnici II/360 mezi 
Třebíčí a Velkým Meziříčím vzniká ve dvou etapách, 
protože pro celou stavbu se kraji nepodařilo zajistit 
pozemky – ty byly řešeny smlouvami o smlouvách 
budoucích. Stavba první etapy byla dokončena na 
podzim 2006. Náklady na 1,6 kilometru nové komu-
nikace činily 56 milionů korun.

Druhá etapa obchvatu, jejíž výstavba byla již za-
hájena, bude měřit necelý kilometr (987 m) a přijde 
na zhruba 75 milionů korun. Druhá etapa obchvatu 

Stavba druhé části obchvatu Oslavičky byla zahájena

Železnici a potok překlene most

naváže na již provozovaný úsek provizorně napojený 
na stávající silnici II/360 u odbočky na obec Rohy. 
Tato část komunikace povede po dvou mostech. Jeden 
z nich překlene stávající silnici II/360 a železnici. 
Druhý z mostů překlene potok Oslavička a napojí se 
na stávající silnici II/360. 

V první etapě byly pod novou přeložkou silnice 
II/360 vybudovány dva propusty, nejvýznamnějším 
stavebním objektem byla zárubní zeď v km 0,410 
– 0,570.                          (Dokončení na straně 8.)

Výstavba druhé části obchvatu je v plném proudu. Zaměstnanci stavební fi rmy JHP CZ, která je subdodavatelem 
provádějící mosty pro fi rmu Strabag a. s., pracovali například i minulou neděli.                    Foto: Iva Horká

Dnes rozšířené vydání

Jan Tříska 
zahraje

v Jupiter clubu
Blíže čtěte na straně 10.

◄ Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města ze 14. 1. 2009
(Dokončení z minulého čísla)
13. I. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

 1. Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 20 tis. Kč – § 2333 vypracování hlukové studie
     důsledků rekonstrukce jezu na řece Oslavě
     (součást protipovodňových opatření).
 2. Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3543 dotace pro TJ Dětské středisko
     Březejc, o. s. se sídlem Sviny 13,
     594 01 Velké Meziříčí
 Účel: uspořádání Národního turnaje v bocii – sport pro těžce
  tělesně postižené ve dnech 7.–8. 2. 2009 ve Velkém
  Meziříčí (úhrada pořadatelských nákladů)
II. Rada města vzala na vědomí následující rozpočtová opatření reali-

zovaná k 31. 12. 2008 v pravomoci starosty v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Velké Meziříčí č. 16/2008 z 16. 12. 2008:
Rozpočtová opatření v pravomoci starosty, provedená k 31. 12. 
2008:

 1. Zdroj: 94 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 94 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení
 2. Zdroj: 6 tis. Kč – § 6171 pol.5169 vnitřní správa – služby
  Rozdělení: 6 tis. Kč – § 3639 komunální služby a úz. rozvoj
     j. n. – metropolitní síť
 3. Zdroj: 5 tis. Kč – § 4183 příspěvek na úpr. a prov. bezbari-
     érového bytu
  Rozdělení: 5 tis. Kč – § 4184 přísp. na zakoupení, opravu a zvl.
     úpravu mot. vozidla
 4. Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 10 tis. Kč – § 6310 obecné příjmy a výdaje z fi n.
     operací
 5.  RO neschváleno
 6. Zdroj: 28 tis. Kč – § 6171 činnost místní správy – ostatní
     osobní výdaje
  Rozdělení: 28 tis. Kč – § 6112 zastupitelstva obcí – ostatní osobní
     výdaje
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Velké Meziříčí č. 16/2008 
ze 16. 12. 2008 ve věci zplnomocnění starosty města k provedení 
rozpočtových opatření ke konci roku 2008, jejichž potřeba vznikla 
od posledního zasedání Rady města do konce roku 2008, tj. od 17. 12. 
2008 do 31. 12. 2008, byla předložena starostovi města výše uvedená 
rozpočtová opatření.
Starosta města souhlasil s provedením výše uvedených rozpočtových 
změn.

14. Rada města schválila hostování cirkusu Humberto ve Velkém Meziříčí 
ve dnech 29. 4.–3. 5. 2009 za těchto podmínek: – umístění cirkusu 
v lokalitě Čechovy sady, ul. Oslavická, par. č. 2666/1, 5619/1, předání 
pozemku na kauci 20.000 Kč – záloha na úklid (bude vrácena po 
převzetí pozemku zpět zástupcem města)
– zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro 
provoz cirkusů a případně místního poplatku za umístění reklamního 
zařízení.

15. Rada města souhlasila se zavedením linky MHD – skibus ve Velkém 
Meziříčí od 19. 1. 2009 na trase: Autobusové nádraží, Oslavická 
(škola), Hornoměstská, Zámecké schody, Novosady, Bezděkov, 
Fajtův kopec.
Odjezd z autobusového nádraží: 9.00, 12.00 (2. 2.–6. 2. 2009), 14.25, 
17.00 (2. 2.–6. 2. 2009)
19.30 hodin. Odjezd z Fajtova kopce: 9.25, 12.30 (2. 2.-6. 2. 2009), 
14.55, 17.30(2. 2.-6. 2. 2009), 19.45 hodin.
Provoz skibusu bude omezen provozem lyžařského vleku.

Ing. František Bradáč, starosta

Městský úřad Velké Meziříčí 
upozorňuje, že bude omezen pro-
voz na odboru dopravy a správním 
odboru (agendy občanských prů-
kazů, cestovních dokladů, matriky 
a přestupků) v období 10. až 13. 2. 

2009. Důvodem je stěhování těchto 
odborů do nového objektu na ná-
městí. Přesnější informace sdělíme 
v příštím čísle.

Děkujeme za pochopení.
Stanislav Rosa, tajemník MěÚ

Provoz na městském úřadu
bude omezen

Vysočina plánuje povýšit objem 
dotací z Fondu Vysočiny

S ohledem na významnost cílů regionální politiky rozdělí i letos kraj-
ský úřad desítky milionů korun v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny. V historii kraje Vysočina půjde za poslední čtyři roky o nej-
vyšší „rozpočet“ fondu. Při přípravě alokace fondu bylo bráno v potaz, 
jakým způsobem přispějí chystané grantové programy k vlastnímu roz-
voji kraje – zejména s ohledem na zvýšení absorpční kapacity kraje ke 
zdrojům z EU či státu.

Pro rok 2009 se předpokládá, že krajské zastupitelstvo vyhlásí celkem 
28 grantových programů. „Vyhlášením grantových programů dochází 
k naplňování opatření v jednotlivých dílčích cílech Programu rozvoje 
kraje Vysočina a přispívají tedy k jeho realizaci. Celkem bude pro letošní 
rok na grantové programy vyčleněno 77 900 tis. korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný.

Kromě tradičních grantů, jako jsou např. granty z oblasti kultury – 
Regionální kultura a Edice Vysočiny či z oblasti rozvoje volnočasových 
aktivit a sportu – granty Volný čas a Sportoviště, se bude připravovat 
k vyhlášení i několik nových grantových programů. Jedním z nich 
je grantový program na podporu rozvoje technického a přírodovědného 
nadání dětí a mládeže, dalším Krajina Vysočiny zaměřený na průzkum 
a poznávání krajiny našeho kraje. Protože i kraj Vysočina má zájem, 
aby negativní dopad ekonomické i hospodářské krize byl co nejmenší, 
došlo k navýšení objemu grantových programů zaměřených na rozvoj 
malých podnikatelů. Grantové programy budou v průběhu roku postupně 
vyhlašovány zastupitelstvem kraje Vysočina.

Jitka Svatošová

Měřínským již řadu let chybí 
kulturní dům. Sokolovna, kde dřív 
probíhaly zábavy a kulturní akce, 
je uzavřená kvůli havarijnímu 
stavu. V budově je špatné topení, 
elektrické rozvody, střecha doslova 
padá na hlavu. „Nemáme žádné jiné 
prostory, kde bychom mohli uspo-
řádat třeba zábavu,“ říká měřínský 
starosta Jiří Servít.

Starou sokolovnu na Brněnské 
ulici vlastní Sokol Praha. Ten budo-
vu neudržuje. „Dřív se o ni starali 
místní sokolové, ale za peníze, které 
na to dostávali, to nemohli zvlád-
nout. Proto vypověděli Pražákům 
nájem,“ vysvětluje starosta Servít.

Měřínští se snaží situaci řešit, 
protože kulturní stánek městysu 
citelně chybí. Otázkou je, zda zre-
konstruovat starou sokolovnu z roku 
1934, či raději postavit nový kultur-
ní dům. „Na jednu stranu by bylo 
lepší postavit novou budovu, ale 
tahle zase má svou tradici a histo-
rii,“ podotýká místostarostka Anna 
Oulehlová. Měřínští začali jednat 
s pražským Sokolem s tím, že by od 

Měřín postrádá kulturní dům

něj budovu vzali a zrekonstruovali. 
Nabízeli za ni tři sta tisíc korun. 
Pražští souhlasili, dokonce byli 
ochotni budovu darovat. Požadovali 
za to zajištění cvičebních prostor 
pro místní TJ Sokol. „Dalším po-
žadavkem však bylo, že to musíme 
do sedmi let zkolaudovat. A to my 
nejsme schopni,“ dodává starosta. 

Městys totiž nemá na rekonstrukci 
fi nance. Starosta pochybuje, že by 
se jim podařilo sehnat peníze ještě 
z evropských fondů. Podle jeho zjiš-
tění je šestinásobný převis žádostí 
na akce tohoto druhu. Městys proto 
uvažuje o půjčce od banky. A to 
o nemalé. Podle zpracované studie 
rekonstrukce budovy včetně vyba-

vení totiž vyjde na bezmála čtyřicet 
milionů korun. Za to by opravená 
sokolovna nabízela v přízemí velký 
sál s pódiem, tělocvičný sál s barem, 
kinosál. Jídelnu s posezením v mezi-
patře by si mohli pronajímat zájemci 
na svatby či jiné společenské akce. 
Místnosti pod střechou by sloužily 
jako kanceláře různých organizací. 
Také je tam navržen byt pro správce 
celého objektu. Pro sportovní akti-
vity by byl využit i sklep, kde by 
mohl být bowling a fi tness.

V letech 1992-93 se měřínská 
tělovýchovná jednota o sokolovnu 
dokonce soudila. „Soud se táhl 
až do roku 2003, kdy to nakonec 
prohráli, a budova byla přiřknuta 
jihlavskému Sokolu a od něj ji 
převzala Praha. I když ji vlastně 
stavěli místní sokolové svépomocí,“ 
připomíná Servít. Měřínští hodlají 
o objektu s pražským Sokolem dál 
jednat. Stará sokolovna stojí na 
strategickém místě na hlavním tahu 
obcí. Jiné podobné volné místo na 
nový kulturní dům v centru není.

Martina Strnadová

Musí změřit hlučnost jezu
Dvacet tisíc korun bude stát hluková studie jezu na řece Oslavě ve Vel-

kém Meziříčí. Město ji musí nechat vypracovat v souvislosti s přípravou 
projektu protipovodňových opatření ve městě. V jejich rámci bude nutné 
jez, který se nachází za Domusem na Moráni, zrekonstruovat. Po úpravě 
bude v místě jez vakový, jenž umožní regulaci průtoku vody nafukovacími 
vaky. Při ohrožení povodní tak bude možno zvyšovat a snižovat hladinu 
vody podle potřeby. Hlukovou studii jezu po městě požaduje krajská hygi-
enická stanice k projektu pro územní řízení. Na břehu jsou totiž zahrádky. 
„Hlukové posouzení nám připadá zvláštní. Jez už teď samozřejmě hučí, 
ostatně jako snad každý jez. Hluková studie nám přijde zbytečná,“ podivuje 
se starosta František Bradáč a dodává, „zkoušeli jsme o tom s hygienou jed-
nat, ale nepochodili jsme.“ Zajímavá tak může být situace, kdyby výsledek 
studie ukázal vysokou hladinu hluku. „Co s tím – jestli bychom kvůli tomu 
museli zastavit protipovodňová opatření?“ přemítá starosta.

Náklady na protipovodňová opatření na řece Balince a Oslavě ve Vel-
kém Meziříčí jsou odhadovány zhruba na dvě stě milionů korun. Realizaci 
akce by hradil stát přes ministerstvo zemědělství. Město platí z vlastního 
rozpočtu přípravné projektové práce. Do nich spadá i hluková studie jezu. 
Protipovodňovou ochranu Velkého Meziříčí by měly zajistit povětšinou 
násypné valy nebo mobilní stěny v těch částech města, kde Oslava nebo 
Balinka hrozí rozlitím.                                              Martina Strnadová

Měřínská sokolovna již roky chátrá. Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.)
Jaký očekáváte vývoj v nejbližších měsících?
Minimálně do jara, kdy budou moci být obnoveny sezonní práce, 

očekáváme ještě nárůst nezaměstnanosti jak ve spádovém regionu, tak 
na území celého okresu.

A jak vypadá situace v některých konkrétních fi rmách?
S otázkou, zda již byly v důsledku ekonomické krize nuceny propouštět 

či se k tomuto kroku chystají, jsme oslovili některé fi rmy specializované 
na automobilový, elektrotechnický, ale i potravinářský průmysl.

O situaci v nkt cables informoval náš týdeník již v předminulém čísle. 
Tehdy v rozhovoru Tomáš Vrbata, nový výkonný ředitel závodu, uvedl, že 
stav zaměstnanců se s největší pravděpodobností nedostane pod hranici 
200. Firma ukončila pryžovou výrobu a propustila z ní 23 lidí. Ještě na 
začátku roku 2008 zaměstnávala ve Velkém Meziříčí 413 zaměstnanců, 
v srpnu bylo ve velkomeziříčském závodě 396 a ke konci roku očekával 315 
zaměstnanců. Dramatický pokles nastal během měsíců září až prosince. 
Odhadovat situaci pro rok 2009 nechtěl.

Do podobné situace se dostala i fi rma Construct a. s., která požádala 
úřad práce o povolení nucených dovolených. Vyjádřit se k současné si-
tuace ve fi rmě nikdo nechtěl s tím, že vedení vydá ofi ciální stanovisko. 
Do uzávěrky tohoto čísla se tak ale nestalo.

Další fi rmou, která se potýká s důsledky zhoršené hospodářské situace, 
je Draka kabely, s. r. o. Manažerka Zita Vymětalíková popsala dopady 
krize takto: „Je pravdou, že i naše společnost se v současné době potýká 
s nepříznivou ekonomickou situací, a proto došlo k redukci zaměstnanců 
v řádu několika desítek. Další výhled nelze předvídat, neboť ekonomická 
situace státu, stejně jako globální ekonomická situace, se vyvíjí denně, 
a proto i předpokládaný vývoj se denně mění.“ Nejistá situace panuje 
i v Lisovnách plastů, které se specializují na zpracování plastů pro 
automobilový, elektrotechnický a spotřební průmysl. Mgr. Kateřina 
Nováková, vedoucí personálně právního úseku, pro náš týdeník uvedla: 
„Od září 2008 jsme neprodloužili pracovní smlouvy, uzavřené na dobu 
určitou, celkem 16 zaměstnancům. V listopadu jsme předali výpovědi 12 
zaměstnancům, kteří všichni odcházejí s tříměsíčním odstupným. Další 
vývoj bude závislý na stavu zakázek.“ Ing. František Mejzlík, výrobně 
technický ředitel fi rmy AGM – Agromotor, s. r. o. podotkl: „Propouš-
tění do budoucna plánujeme, ale konkrétní kroky ještě nevíme.“ Vedoucí 
závodu ve Velkém Meziříčí společnosti Wiegel CZ žárové zinkování 
s. r. o. ing. Věra Matoušková konstatovala: „Začátek roku a zimní období 
je v našem oboru spojeno vždy s poklesem zakázek, který je letos ovlivněn 
i hospodářskou krizí. Světová hospodářská stagnace se nás bezpochyby 
dotkne. O propouštění zatím neuvažujeme.“

Potravinářské a stavební fi rmy zakázky mají
O něco lepší situace je ve fi rmách, které se specializují např. na stavební 

či potravinářský průmysl. V tomto směru jsme oslovili fi rmu ALPA, a. s. 
a Pavla Smažila: „Nikoho nepropouštíme, jedeme na plný plyn. Důsledky 
krize jsme zatím nepocítili. Obáváme se, že možný pokles výroby přijde 
v budoucnu, 30 % své produkce dodáváme na Slovensko, kde mimo krize 
řeší i přechod na jinou měnu.“

Podobný názor zastává i ředitel stavební fi rmy BUILDINGcentrum 
– HSV, s. r. o. se sídlem na Karlově, Karel Věžník: „Zatím jsme propouš-
tět nemuseli a ani to neplánujeme. Práci máme zatím nasmlouvanou.“ 
Výrobou speciálního spojovacího materiálu pro mechanicky i chemicky 
namáhané spoje se zabývá fi rma Sanborn, a. s. Její generální ředitel 
ing. Milan Holub konstatoval, že v současné době problémy nemají 
a propouštění neplánují.

Ani výrobce přívěsných vozíků, fi rma AGADOS s. r. o., hromadné 
propouštění neplánuje. „Zatím jsme řešili jednotlivé případy,“ sdělil ing. 
Petr Ostrý, ředitel společnosti.

Firma POEX Velké Meziříčí a. s., zabývající se výrobou extrudovaných 
snacksů a cereálních výrobků, najímá na hlavní sezonu během Vánoc 
a Velikonoc sezonní pracovníky, propouštění neplánuje.

Nejstarší zaměstnavatel na Bítešsku, První brněnská strojírna Vel-
ká Bíteš, a. s., snižování počtu zaměstnanců neplánuje. Informoval o tom 
její generální ředitel a předseda představenstva ing. Milan Macholán: 
„Naše fi rma zatím propouštět nemusela a ani takovéto kroky nechystáme. 
V budoucnu se toto může změnit, v současné době ale zatím propouštění 
neplánujeme.“

Většina fi rem snižování stavu zaměstnanců neplánuje, vše ale závisí na 
tom, jak rychle se stabilizuje situace na světových trzích a fi rmy budou 
mít dostatek zakázek. Všechny odpovědi měly společného jmenovatele, 
a to větu: Situace se může změnit během týdnů či měsíců.

Jitka Kočí

V sobotu 31. ledna uplyne přesně 
210 let od smrti P. Antonína Strčanov-
ského. Narodil se 12. ledna 1728 ve 
Velkém Meziříčí na náměstí v domě 
č. p. 12. Jeho otec Jan byl mědiryt-
cem a zároveň městským radním.

Po dokončení brněnského gym-
názia absolvoval Antonín teologii 
a fi lozofi i na univerzitě v Olomouci. 
V říjnu 1753 vstoupil do jezuitského 
řádu a po krátkém pobytu v Brně 
odchází v srpnu následujícího roku 
do misií. Po dvouleté cestě se na 

Meziříčský rodák byl misionářem
podzim roku 1756 dostává na urče-
né místo v tehdejším Novém Špa-
nělsku (dnes Mexiko). Roku 1757 
byl vysvěcen na kněze a v letech 
1757–1767 působil u indiánského 
kmene Tarahumarů. Kromě doko-
nalé znalosti tarahumarského jazy-
ka se naučil i ostatní indiánská ná-
řečí. Po úspěšném působení v misii 
se v letech 1767–1768 musel vrátit 
zpět, protože španělský král Karel 
III. vypověděl jezuity ze svého 
území. Až do zrušení jezuitského 

řádu roku 1773 
p a k  pů s ob i l 
v řádových do-
mech a misiích 
ve vlasti. Jako 
penzionovaný 
kněz se roku 
1775 vrátil do 
Meziříčí, kde 
dožil v rodném 
domě u svého 
b r a t r a  J a n a 
a stejnojmen-
ného synovce.

K  d v o u -
stému výročí 
úmrtí vydala 
Muzejní a vlas-
t ivědná spo-
lečnost v Brně 
roku 1999 kni-
hu meziříčské-
ho archivá ře 
Martina Štind-
la Z Meziříčí za 
oceán.

-ripp-

Nestyděl se krást na hřbitově
Krást na hřbitově se nestyděl 

zatím neznámý pachatel. Ve Velké 
Bíteši si zloděj vyhlédl automat 
na svíčky. Př ístroj neznámým 
předmětem násilím otevřel. Dostal 
se i do pokladničky, z níž odnesl 

šest dvacetikorunových mincí. 
Pro zloděje za docela náročnou 
práci odměna minimální. Jenže pro 
fi rmu provozující automat škoda 
sedmitisícová.   

 -pol-

Některé fi rmy zatím lidi nepropouští
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OKÉNKO KRAJE

První bezpečná nemocnice
Poprvé v historii byly do 25. ledna známé výsledky soutěže Bezpečná 

nemocnice, kterou vyhlásil v září loňského roku kraj Vysočina. Sedmi-
členná porota rozhodovala mezi osmi přihlášenými projekty z celé České 
republiky. Vítězný projekt byl oceněn na slavnostním večeru v Horáckém 
divadle v Jihlavě.

Sedmičlenná odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele, České 
lékařské komory, Spojené akreditační komise ČR, Národního centra 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Ústavu sociálního 
lékařství a zdravotní politiky UP Olomouc posuzovala např. analýzu 
stávajícího stavu bezpečí zdravotní péče, zdůvodnění vážnosti problému 
řešeného projektem, popis řešení a vyhodnocení účinnosti řešení. „Porota 
se zaměřila také na možné využití zkušeností vyplývajících z projektu v ji-
ných zdravotnických zařízeních včetně případné specifi kace typů zařízení, 
kde lze projekt aplikovat,“ uvedla organizátorka akce Soňa Měrtlová.

Soutěž byla v letošním roce vyhlášena poprvé. Z tohoto důvodu jsou 
i kritéria hodnocení chápána jako pilotní. „Je tedy možné a pravděpo-
dobné, že v dalších ročnících bude docházet k jejich postupné úpravě,“ 
uvedla Soňa Měrtlová. Zpracovatel vítězného projektu obdržel putovní 
cenu v originální podobě písmena „H“, kterou navrhl Radek Benda 
a vytvořili žáci Akademie Světlá nad Sázavou.

Vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice je součástí programu celostátní 
konference Dny bezpečí, jejíž druhý ročník se v Jihlavě konal v pondělí 
26. ledna 2009.                                                             Jitka Svatošová

Anketa Zlatá jeřabina – Cena 
kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2008 bude i letos vyhlášena na 
základě veřejně získaných nomina-
cí krajských kulturních počinů. Cí-
lem ankety je propagovat kulturní 
dění v našem regionu a upozornit 
na širokou žánrovou škálu aktivit, 
které v loňském roce oslovily naše 
občany, a zároveň poukázat na 
úsilí, s nímž je pečováno o bohaté 
kulturní dědictví kraje.

Do ankety lze nominovat koncerty 
a festivaly, ediční počiny, postupové 
přehlídky pořádané v našem kraji, 
výsledky grantových programů na 
podporu regionální kultury a rozvo-
je muzejních expozic, modernizace 
knihoven a kulturních domů nebo 
obnovu kulturních památek. Jako 
inspirace vám může posloužit 
přehled realizovaných akcí obnovy 
uskutečněných za fi nanční podpory 
samospráv obcí a kraje Vysočina, 
který je dostupný na internetových 
stránkách kraje.

V loňském roce bylo do ankety 
nominováno 322 kulturních poči-
nů, z toho 229 v kategorii kulturní 
aktivita a 93 v kategorii péče o kul-
turní dědictví. Věříme, že letos se 
anketa setká s ještě větším zájmem 

Anketa Zlatá jeřabina se rozbíhá
veřejnosti o kulturní vyžití v našem 
kraji. Z došlých nominací bude 
následně vybráno 60 kulturních 
počinů (30 z každé kategorie), které 
se následně budou ucházet o vaši 
přízeň v anketě Zlatá jeřabina. 

Nominace zasílejte do 9. února 
2009 na e-mailovou adresu zla-
tajerabina@kr-vysocina.cz, nebo 
písemně na adresu Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor kultury 
a památkové péče, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava s označením na obál-
ce „Zlatá jeřabina 2008“, případně 
lze využít nominační formulář 
na internetových stránkách kraje 
v sekci kultura a památky.

Iva Doležalová, 
odbor kultury a památkové péče, 

Krajský úřad kraje Vysočina

Do dvou let by mohly mít
všechny obce Vysočiny územní plán

Letos již po sedmé mohly obce požádat kraj Vysočina o poskytnutí 
dotace na podporu pořízení územního plánu. V současné době má schvá-
lenou nebo rozpracovanou územní dokumentaci 571 obcí z celkem 704. 
Díky dílčí dotaci kraje Vysočina ji může realizovat 433 obcí. 

Zatímco v roce 2003 o krajskou dotaci požádalo pouhých 19 obcí, letos 
zastupitelstvo kraje rozhodne o 73 schválených žádostech v celkovém 
objemu více než 7,7 mil. Kč.

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu kraje Vysočina
dotace v roce počet poskytnutých dotací výše dotací
 2003 19 1.496.998,00 Kč
 2004 44 3.998.932,00 Kč
 2005 65 6.065.828,00 Kč
 2006 66 5.836.161,00 Kč
 2007 68 6.347.491,00 Kč
 2008 98 9.992.860,00 Kč
 2009 73 7.789.124,00 Kč
 celkem 433 41.527.394,00 Kč

„Podle odhadu odboru územního plánování a stavebního řádu je reálné, 
že by do dvou let zahájilo zpracování územních plánů i zbývajících 133 
obcí. I v příštích letech se předpokládá pokračování dotačního titulu pro 
pořízení nových územních plánů a úpravy územních plánů pořízených 
před rokem 1992,“ uvedl krajský radní Zdeněk Ryšavý. 

Cílem dotace je podpora pořízení územních plánů hlavně malých obcí, 
které by si bez dotace územní plán nepořídily. Územní plán obce využijí 
při žádání dotací. Většina programů má v podmínkách poskytnutí dotace 
schválený územní plán.

Kraj poskytuje dotace na pořízení územních plánů podle Zásad Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost 
obcí z rozpočtu kraje jedné etapy územního plánu, a to na koncept (pokud 
se zpracovává) nebo na návrh územního plánu. „Podmínkou pro poskytnutí 
dotace obci je první pořízení územního plánu na celé správní území obce 
a obec musí mít schválené zadání územního plánu,“ doplnil Zdeněk Ryšavý.

Čerpání dotací od roku 2003 – 2009 za jednotlivé okresy
 okres počet dotací
Havlíčkův Brod 85
Jihlava 75
Pelhřimov 57
Třebíč 96
Žďár nad Sázavou 120  Jitka Svatošová, tisková mluvčí

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych 
na počátku roku 2009 využil příleži-
tosti a provedl nejen určitou bilanci, 
ohlédnutí za rokem předešlým, ale 
současně bych vám rád otevřel dve-
ře do kuchyně našeho kulturního 
stánku a podělil se s vámi o radosti 
i strasti naší každodenní práce.

Mnozí, především ti dříve naro-
zení, nás stále ještě vnímají jako 
JKP. Během předcházejících 25 let 
však uplynulo v Balince hodně vody. 
I u nás nastala řada změn. JKP 
se změnilo v Jupiter club, s. r. o., 
jehož stoprocentním vlastníkem je 
město. Vzhledem k přeměnám ve 
společnosti došlo i k výrazné změně 
v charakteru naší práce. Její hlavní 
náplní je především příprava a rea-
lizace kulturně společenských akcí. 
Rovněž nabízíme prostory k využití 
širokému spektru zájemců z řad 
jednotlivců, neziskových organizací 
i podnikatelských subjektů. Lze je 
využívat pro konference, školení, 
prezentační a předváděcí akce, 
plesy, módní přehlídky, koncerty 
všech žánrů, divadelní představení, 
výstavy a podobně. K pronájmům 
poskytujeme i celou řadu služeb. 
V oblasti cateringu využíváme 
dlouhodobě zkušenosti našich part-
nerů – restaurace Jupiter, Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie, 
Střední školy řemesel a služeb, baru 
Orchidea. Nabízíme různé druhy 
projekcí, ozvučení, osvětlení. Ak-
tuální informace z dění ve městě, 
propagaci, inzerci vám předklá-
dáme pravidelně prostřednictvím 
týdeníku Velkomeziříčsko, který 
v březnu letošního roku oslaví 90 
let od svého prvního vydání.

Jednou z klíčových činností Ju-
piter clubu (JC) je také technická 
podpora akcí zdejšího domu dětí 
a mládeže, škol, zájmových útvarů. 
S naším přispěním mohou reali-
zovat své záměry a rozvíjet svou 
činnost Vlastivědná a genealogická 
společnost, loutkoherecký soubor, 
ČSŽ, fi latelisté, A.I.D.S. (autorské 
invenční divadlo studentů), jazz 
klub i hudební uskupení Stetson, 
sextet 6 tet, Jupiter Jiřího Smolíka 
a další.

Myslím si, že naše činnost je velmi 
rozmanitá, bohatá. Zajištění činností 
a provozu JC leží na bedrech třinácti 
zaměstnanců. Zařízením, ale i další-
mi námi pořádanými akcemi, prošlo 
v roce 2008 více než sedmdesát tisíc 
návštěvníků. Pro ilustraci přikládám 
několik statistických údajů: celkem 
za rok 2008: 818 akcí – 74 277 ná-
vštěvníků – 198 denně, kino 187 – 10 
746, pronájmy prostor 337 – 25 026, 
společenské a kulturní akce 120 – 35 
920, zájmové útvary 174 – 2 585. Při 
této velmi slušné návštěvnosti mnohé 
z vás jistě napadne, že kultura nemá 
problémy. Opak je však pravdou. 
K zajištění všech výše uvedených 
aktivit nutně potřebujeme fi nanční 
podporu města. Co je příčinou? 
Velmi vysoké vstupy profesionálních 
pořadů, kdy jako pořadatelé platíme 
úplně vše: umělce, dopravu, ubyto-
vání, autorská práva atd. Z každého 
filmového představení odvedeme 
50 % z tržby distributorovi plus 
2 koruny ze vstupenky na rozvoj 
kinematografi e. A takto bych mohl 
pokračovat. 

Jaké hodnocení si tedy z vašeho 
pohledu vysloužil uplynulý rok? 

Do roku 2008 jsme vstupovali 
s velkým odhodláním. Vzhledem 
k oslavám 600 let udělení plných 
městských práv Velkému Meziříčí 
nás čekalo období se spoustou akcí 
konaných nad běžný rámec naší 
činnosti. Očekávání se naplnilo.

Z mého pohledu byl tedy velmi 
hektický, časově i organizačně 
náročný, především pro ty, kteří se 
aktivně zapojili do oslav 600 let. 
Myslím si, že po všech diskuzích, 
jak by měly oslavy vypadat, byl je-
jich průběh veřejností přijat pozitiv-

ně. Soudím tak podle ohlasů na jed-
notlivé akce, které byly realizovány 
v blocích v průběhu sedmi měsíců. 
Dokladem je i zájem o DVD 600 
let, v němž Jiří Michlíček velmi za-
jímavě zachytil průběh celého dění. 

I když se už hodně na tohle 
téma napsalo, možná by neško-
dilo malé ohlédnutí…

Město se na své jubileum pečlivě 
připravovalo již od začátku nového 
století, kdy započaly práce na pří-
pravě rozsáhlé knihy „Velké Me-
ziříčí v zrcadle dějin“. Do prodeje 
se publikace dostala koncem roku 
2007 a vzápětí byl celý náklad ro-
zebrán. Pro pozvané hosty i širokou 
veřejnost byly uspořádány besedy 
s autory tohoto významného díla.

Anketa občanů nabídla žádaná 
témata pro připravovaný scénář 
oslav. V soutěži bylo z pětasedm-
desáti návrhů vybráno oficiální 
logo oslav.

V rámci co nejširšího zapojení 
občanů byly vyhlášeny literární, 
výtvarná a fotografická soutěž 
o městě se společným názvem „Ja-
kou barvu má naše město“, které 
vyvrcholily v podobě vernisáží 
výstav s vyhlášením vítězů. Osla-
vy byly seřazeny do čtyř hlavních 
víkendových bloků, mezi kterými 

proběhly některé další akce. Mu-
zeum představilo zbrusu novou 
expozici „Ve znamení sedmi per“. 
Hudební víkend patřil koncertům. 
Představili se jak profesionální (P. 
Kolář, Děda Mládek Illegal Band), 
tak amatérští hudebníci v projektu 
Muzikanti dětem. V kostele sv. 
Mikuláše byl slavnostně zahájen 
Mezinárodní hudební festival Con-
centus Moraviae. Skvělou atmo-
sféru na náměstí umocnila noční 
ohňová a laserová show. Široké 
veřejnosti byl určen Evropský fes-
tival fi lozofi e, rodiče s dětmi určitě 
přivítali možnost svézt se zvláštním 
vlakem s naší největší a nejrychlejší 
parní lokomotivou. Na své si přišli 
i sportovci při exhibičním fotba-
lovém utkání. Oslavy vyvrcholily 
26. a 27. července na náměstí, 
kde občané v rámci historického 
jarmarku přivítali průvod v čele 
s Lackem z Kravař, který předal 
starostovi městská práva. V centru 
i na zámku proběhl bohatý kulturní 
program v dobovém duchu, včetně 
ražby příležitostných mincí. Vše 
uzavřel mohutný ohňostroj.

Realizace oslav mne utvrdila 
v tom, že naše město má široký 
kulturní i organizační potenciál 
a jednotlivé subjekty (Jupiter club, 
muzeum, knihovna, školy, zájmové 
útvary, hudební uskupení, Music-
Data, DDM, TS apod.), které dokáží 
za podpory města i sponzorů vytvo-
řit jeden společný fungující tým. 
Samozřejmě, že nebylo všechno 
vždy idylické. Například při jed-
nání přípravného výboru v průběhu 
dvou let i ve fázi zpracovávání jed-

notlivých materiálů padlo mnohdy 
mnoho a mnoho ostrých slov.

Sotva jeden rok skončil, nový 
je tady. Na co se mohou obyvatelé 
Velkého Meziříčí a širokého okolí 
těšit? Co pro ně chystáte?

V programové činnosti jsme sa-
mozřejmě připravili divadelní jaro 
a chystáme i podzim. Zde mohu 
prozradit, že je objednaná úspěšná 
komedie Drahouškové s Pavlem 
Zedníčkem, Janou Paulovou, Da-
videm Suchařípou. Zájem občanů 
o divadelní předplatné i další pořady 
nás velmi těší. Z hudebních legend 
nabízíme koncerty Petra Spáleného 
s Miluškou Voborníkovou, Hany 
Zagorové s Petrem Rezkem, Olym-
picu. Ze zábavných pořadů pak 
tradiční travesti show, Ivana Mládka 
a společné vystoupení známého 
kouzelníka a baviče „Kožíšek jako 
Hron“. Z festivalů proběhne tradič-
ní hudební Concentus Moraviae. 
Společně s městem Velké Meziříčí 
připravujeme již 3. ročník Evrop-
ského festivalu filozofie (EFF). 
Když jsme se společně s Josefem 
Švecem z městského úřadu pustili 
do přípravy prvního ročníku, měli 
jsme tajné přání – vytvořit pro Velké 
Meziříčí tradiční akci. Pomalými 
krůčky se k jeho naplnění blížíme. 

Filozofi cký festival je zcela ojedině-
lá akce svého druhu v ČR. Získali 
jsme pro spolupráci i významné ga-
ranty. Filozofi cký ústav Akademie 
věd ČR a Filozofi ckou fakultu Ma-
sarykovy univerzity v Brně. V sou-
časné době je projednáván společný 
tříletý projekt EFF v Bruselu na 
období 2010-2012. Na podzim mi-
nulého roku podepsal starosta města 
ing. František Bradáč partnerskou 
smlouvu v Bratislavě. Partneři 
města v tomto projektu jsou velmi 
atraktivní a pokud dojde k jeho pod-
poře ze strany EU, uskuteční se 
samostatné festivaly v osmi evrop-
ských městech – v italské Modeně, 
ve francouzském Saint-Emilionu, 
Kluži v Rumunsku, Soluni v Řecku, 
na Slovensku v Nitře, v německém 
Hannoveru, v Nottinghamu ve 
Velké Británii a Velkém Meziříčí. 
Jsem přesvědčen, že festival při-
spěje k velkému zviditelnění našeho 
města v Evropě.

Také týdeník Velkomeziříčsko 
letos oslavuje. Prvního března si 
připomene 90 let od svého vzniku. 
Př ipravujeme bohatý program, 
který jsme rozložili na celý měsíc 
březen a lidé se o něm dozví jak 
přímo z novin, tak také z propagač-
ního materiálu, jenž budou roznášet 
kameloti či Česká pošta. Potom na 
čtenáře a všechny příznivce našich 
novin čeká den otevřených dveří 
jak v redakci, tak v tiskárně Karla 
Charváta, kde se noviny už dlouho 
sázejí a tisknou. Dále je naplánová-
na malá výstavka, křížovka a soutěž 
o zajímavé a hodnotné ceny, nebu-
de chybět ani slavnostní setkání 

spolupracovníků a těch, kdo se na 
tvorbě novin podílejí. Vše bude za-
vršeno vydáním slavnostního čísla 
s barevnou přílohou v posledním 
březnovém týdnu. V něm bude 
shrnuta jak historie, tak současnost 
týdeníku Velkomeziříčsko včetně 
nezbytné fotogalerie.

Lidé se v souvislosti s krizí 
zajímají o ceny. Jaký je cenový 
výhled u vstupenek a novin, 
zůstanou na stejné úrovni nebo 
mírně podraží?

Finanční úspěšnost každého 
pořadu ovlivňuje celá řada faktorů. 
Pořady nakupujeme za stejné ceny 
jako kolegové v Jihlavě nebo v Brně. 
Pokrytí přímých nákladů spojených 
s pořadem ovlivňuje kapacita sálu 
a i selekce návštěvníků. Zaplnit 400 
míst vzhledem ke srovnání počtu 
obyvatel například s Jihlavou je pro 
nás těžší. Při určení výše vstupného 
přihlížíme i k fi nančním možnos-
tem našich návštěvníků z Meziříčí 
a okolí. Naším cílem je nabídnout 
kvalitní pořady, aby místní lidé 
nemuseli za kulturou jezdit mimo 
region. Věřím, že i v proklamované 
ekonomické krizi občané na kultur-
ní vyžití nezanevřou.

Co se týče novin, tak jejich cena 
zůstala zatím na stejné úrovni, 
mírně se od února letošního roku 
zvýší sazby za inzerci a u spole-
čenské kroniky. Tam byly ceny 
dlouhodobě na stejné úrovni. Máme 
ještě v plánu nějaké projekty, které 
by naše noviny zatraktivnily a byly 
by jistě pro čtenáře zajímavé. V pří-
padě jednoho z návrhů, pokud ho 
budeme realizovat, by se cena novin 
sice navýšila o dvě koruny, ale lidé 
by souběžně dostali i zajímavý 
produkt, který si tak jako tak každý 
týden pořizují. S našimi novinami 
by ho ale získali mnohem levněji.

S čím jiným se ještě – kromě 
fi nancí – , potýká česká kultura 
a jaké dopady to má na práci 
Jupiter clubu? Jak to vidíte vy, 
za těch skoro deset let, co jste jeho 
ředitelem?

Samozřejmě finance a ekono-
mická situace na ní mají určující 
vliv. Česká kultura nabízí široké 
spektrum žánrů. Při jejich uvedení 
v JC máme velkého konkurenta 
v televizi a na internetu. Opravdo-
vé trháky mnohdy z technických 
či finančních důvodů nemůžeme 
realizovat, nebo se k nám dostávají 
se značným zpožděním. Navíc si 
dnes každý může stáhnout, ať už 
legálně, či nelegálně, úplně vše. Ku-
příkladu pirátské kopírování fi lmů, 
které ještě neopustí výrobu a už jsou 
k „mání“ na DVD. To je samozřejmě 
velká ztráta, protože spousta lidí 
již do kina nepřijde. Dnes je pro 
nás třeba velký problém nabídnout 
kvalitní zábavný pořad. Když se 
podíváte i do TV nabídky, „baviči“ 
jako by vymřeli. Za poslední roky 
poklesl obecně zájem o vážnou 
hudbu a i když nabízíme kvalit-
ní umělce, návštěvnost je velmi 
malá. Abychom uchovali existenci 
a funkčnost regionálního kulturáku, 
musíme se hodně věnovat výchově. 
Já tomu říkám jednoduše „naučit 
k nám lidi chodit“. Při besedě ke 
knize 600 let se někteří jedinci 
z řad těch věkově zralých přiznali, 
že v kině byli vůbec poprvé. Jak už 
jsem uvedl, hodně prostředků vě-
nujeme do podpory akcí škol, DDM 
i zájmových útvarů. Usilujeme o to, 
aby lidé, především ti mladí, měli co 
největší znalost o činnostech kultur-
ně společenského centra. 

Pozornost je jistě třeba věnovat 
nejenom kulturním pořadům či 
vydávání novin, které činnost JC 
propagují na svých stránkách, ale 
také tomu, co se děje, když diváci 
sedí doma. Jak se v tomhle směru 
budova Jupiter clubu změnila, 
anebo co máte v plánu vylepšit?

    (Pokr. na str. 5.)

Milan Dufek řídí Jupiter club letos již devátým rokem. V rozhovoru pro 
týdeník Velkomeziříčsko zmiňuje, co se v průběhu tohoto období změnilo 
a co je připraveno pro návštěvníky na letošní rok.        Foto: Iva Horká

Jak se vede kultuře v našem městě

Zlatý erb –
dnes uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do této sou-
těže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby pro obce 
a města kraje Vysočina i pro 
zřizované organizace obcí je 
stanovena na středu 28. ledna 
2009 do 16 hodin.          -ivh-
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Haf, Haf!
UPOZORNĚNÍ: Nemám nic proti psům! Nemám nic proti asijským 

kulinářským zvykům!
Minulý týden jsem náhodou v jedné televizi zahlédl reportáž o San 

Franciscu. I přesto, že jsem si vždy myslel, že Američané jsou trochu 
„praštění“, prožil jsem nemalý šok. Ukazuje se, že v tom 4. nejlidnatějším 
městě státu Kalifornie (800 000 obyvatel) a 14. nejlidnatější metropoli 
Spojených států, je registrováno 140 000 psů. To samozřejmě ještě není 
nic zajímavého. Překvapením ale je, že počet dětí je o 40 000 nižší. Dětí 
je méně než psů, to proto, že chov psa je jednodušší, levnější, a potřebuje 
méně zodpovědnosti, než výchova dítěte. V tom kalifornském městě 
najdeme obchody a supermarkety pro psy. Jsou tam psí salony krásy 
a samozřejmě tam najdeme i hřbitov pro čtyřnohé přátele.

Svět se zbláznil! Lidem se všechno popletlo! Dostali na hlavu! – říkám 
si. I přesto, že pes je opravdu velkým a věrným společníkem člověka, 
že žije v domácnosti, je často považován za člena rodiny, nikdy nebude 
člověkem. Jestli někdo staví psa na stejnou úroveň co člověka, tím samým 
znehodnocuje přirozenou (bohužel často narušenou) velikost člověčenství. 
Existuje nebezpečí, že náš vztah k pejskům docílí absurdity – budeme 
s nimi žít v jednom pokoji, jíst u společného stolu, spát v jedné posteli, 
možná se i milovat, a na konec budeme štěkat na nějakého Bobíka: 
HAF, HAF!                                                   P. Lukasz Szendzielorz

Velkobítešští hasiči budují na 
požární zbrojnici trvalý pomník 
svým předchůdcům a připomínku 
bohaté historie sboru. Po ročních 
přípravách v předsálí zasedací 
místnosti vyrůstá nová síň tradic, 
kde budou umístěny historické arte-
fakty spojené s požární ochranou ve 
Velké Bíteši. V zasedací místnosti 
byl vybudován pamětní kout, kde 
je vystaven slavnostní prapor SDH 
zhotovený při příležitosti 135 let 

Bez znalosti minulosti
nemůžeme budovat svou budoucnost

sboru v roce 2007, na zdi visí obraz 
„starého“ hasičského skladiště, 
které sloužilo v létech 1887 – 1992, 
vedle visí portrét zakladatele sboru 
lékaře Jana Vachtla, starosty města 
1871 – 1877. Historickou atmosféru 
v prostorách požární zbrojnice 
dotváří repliky fotografi í získané 
z archivu občanů města a bývalých 
členů sboru.

Zájmová skupina historie PO 
při SDH Velká Bíteš

Dopravní nehody v kraji Vysočina
V roce 2006 přijal kraj Vysočina Koncepci bezpečnosti silničního 

provozu v kraji Vysočina. Opatření přijatá v rámci uvedené koncepce vý-
razně napomáhají k postupnému 
snižování počtu dopravních 
nehod na Vysočině. Na základě 
vyhodnocení aktuálního stavu 
bezpečnosti na komunikacích 
bude Koncepce zhruba v polovi-
ně roku 2009 aktualizována.

V období leden – listopad 
roku 2008 šetřila Policie ČR 
v kraji Vysočina celkem 6 100 
dopravních nehod, což je o 1 323 
nehod méně s porovnáním se stejným obdobím roku 2007. Při těchto 
nehodách bylo 60 lidí usmrceno, 188 těžce zraněno a 1349 osob zraněno 
lehce. Nárůst zaznamenáváme pouze v kategorii těžce zraněných, a sice 
o 8 osob. V kategoriích lehce zraněných a usmrcených je zaznamenán 
pokles, a to o 32 a 10 osob.

Nejvíce nehod se v kraji Vysočina stalo na silnicích II. tříd – 1 605 
dopravních nehod, následují silnice I. třídy – 1 208 a silnice III. tříd – 
643 nehod. Nejrizikovější úseky silnic v kraji v rámci silniční sítě jsou 
například tyto:
Silnice I/19:
v úseku od křižovatky se silnicí I/34 (Havl. Brod) po hranice kraje směr 
Kunštát
Silnice I/38:
v úseku od Jihlavy po Havlíčkův Brod
Silnice I/34:
v úseku od Havlíčkova Brodu po Pelhřimov
Silnice I/23:
v úseku od křižovatky se silnicí I/38 (Kasárna) po hranice kraje směr 
Jindřichův Hradec
Silnice I/37:
v úseku od křižovatky se silnicí I/19 (Žďár n. S.) po hranice kraje směr 
Pardubice
Silnice II/360:
úsek před Velkým Meziříčím (příjezd od Třebíče)

V porovnání s ostatními kraji ČR z hlediska snižování dopravních 
nehod oproti minulému roku je kraj Vysočina s rozdílem – 1 323 nehod 
na 7. místě.                  Jitka Svatošová, tisková mluvčí KRÚ Jihlava

Statistika zásahů na D1
Přinášíme přehled statistiky zásahů na dálnici D1 za rok 2008 Hasič-

ského záchranného sboru kraje Vysočina na úsecích dálnice od Měřína 
po Devět křížů.
 Úsek – směr, km DN Požár TP PP UNL Celkem Celkem
   silniční      v úseku

Směr Brno: Měřín – Vel. Meziříčí západ 134,0–141,0 km 7 2 0 0 1 10 27
Směr Praha: V. M. západ – Měřín 141,0–134,0 km 14 1 1 0 1 17
Směr Brno: V. M. západ – V. M. východ 141,0–147,0 km 8 0 2 1 1 12 19
Směr Praha: V. M. východ – V. M. západ 147,0–141,0 km 6 0 0 0 1 7
Směr Brno: V. M. východ – Lhotka 147,0–153,5 km 3 1 2 1 0 7 18
Směr Praha: Lhotka – V. M. východ 153,5–147,0 km 9 0 1 1 0 11
Směr Brno: Lhotka – Velká Bíteš 153,5–162,0 km 15 3 0 0 0 18 32
Směr Praha: Velká Bíteš – Lhotka 162,0–153,5 km 10 3 0 1 0 14
Směr Brno: Velká Bíteš – Devět křížů 162,0–168,0 km 5 0 0 0 0 5 10
Směr Praha: Devět křížů – Velká Bíteš 168,0–162,0 km 2 2 0 1 0 5
Směr Brno: Devět křížů – Ostrovačice 168,0–178,5 km 11 2 1 2 0 16 17
Směr Praha: Ostrovačice – Devět křížů 178,5–168,0 km 0 1 0 0 0 1

Petra Musilová,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

Minule jsme pojednali mimo 
jiné také o proslulém borském 
„obrovi“ – olbřímím, gigantickém 
velekrystalu záhnědy, který byl 
nalezen v Hatích okolo roku 1975… 
V odborné mineralogické literatuře 
se o něm cudně, ohledupl-
ně a jaksi eufemisticky 
uvádí, že prý se záhy 
po objevení ztratil; to 
slovo by zde ovšem 
mělo být správně dáno 
do uvozovek – neboť je 
všeobecně známo, že co 
se v Čechách či na Moravě „ztra-
tí“, to jako by nikdy neexistovalo. 
Prostě se to natuty včas šlohlo, 
čórklo, uzmulo, otočilo, odebralo, 
pokoutně a „ryze soukromě zpriva-
tizovalo“, no zkrátka ukradlo. Což 
se tomuto exemplárnímu exempláři 
přihodilo téměř ihned, tedy krátce 
po jeho nálezu v haťské rubanině. 
Pro zloděje – a sotva byl jen jeden 
samojediný! – to ovšem musela 
být pořádná fuška: vždyť původní 
šťastný nálezce onen kámen před-
tím transportoval na výstavu do 
místní školy na plechovém kotouči. 
No a bodejť by ne... ono se totiž ve 
zmiňované odborné mineralogické 
literatuře píše, že tohleto křemenné 
záhnědové krystalové monstrum 
vážilo přes 100 kg! Nu a sami jistě 
uznáte, že něco takového, totiž 
takový unikát, se u nás šlohnout 
prostě musí – i kdyby na to třeba 
měl být použit jeřáb. To se holt 
nedá nic dělat… Činit si o někte-
rých našincích nějaké zbytečné 
nebo dokonce přehnané iluze by 
bylo hrozně naivní a ošidné. Něco 
ukrást, to přece bývá ve zdejších 
končinách odjakživa pokládáno za 
jakýsi specifi cký druh fl exibility, 
pohotovosti a šikovnosti… A nejde 

jenom o jistého Š., který prý onen 
vpravdě výstavní, či spíše muzeální 
kus takříkajíc „nechal ztratit“, a to 
přesně pode hesla „Sbalme chlapci, 
unikát, pak se snažme unikat…“.

 – Ale otočme už radši list. – 
Lokality v okolí Borů 
hojně navštěvovali jak 
věhlasní mineralogové, 
tak i obyčejní sběra-
telé „ze soukromého 
zájmu“ čili tak řečení 
kamínkáři. Za všechny 

uveďme alespoň Meziří-
čákům dobře známého prof. Bouč-
ka, dále „cyrilovského“ dr. Staňka, 
nu a potom také Sekaninu (právě 
podle něj se přičiněním dr. Staňka 
nazývá borský minerál sekaninait), 
Burkarta, Janíčka, Houzara a nako-
nec i Slámu. Posledně jmenovaný 
kdysi v sedmdesátých letech velmi 
proslul coby téměř dětský vítěz 
tehdejší známé a slavné dospělác-
ké televizní soutěže Deset stupňů 
ke zlaté, kde pravidelně a dosti 
suverénně porážel své mnohem 
starší soupeře, a to doslova – řečeno 
terminologií právě onoho pořadu – 
„bez ztráty kytičky“. Určitě si na 
něj mnozí starší čtenáři Velkome-
ziříčska vzpomínají.

Zamlada bydlíval v Hradci Krá-
lové, odkud vyjížděl kutat na slavná 
naleziště nerostů na kopci Kozákov 
v Českém ráji, nyní ale pobývá 
v Bobrové – a současně dnes pra-
cuje jako důlní geolog na KHB (což 
je jen iniciálová zkratka za „Karel 
Havlíček Borovský“). KHB se na-
chází u Rožné; po zakonzervování 
sousedícího „Jasanu“ jde od r. 1996 
o poslední, tedy již jediný hlubinný 
uranový důl v celé Evropě.

Pokračování za 14 dnů.
Vladimír Pařil

ČSSD: Slušnost místo urážek a polopravd
Ve Velkomeziříčsku se objevily dva rozsáhlé články, které ostře kriti-

zují ČSSD. V jednom z nich manažer ODS pan Makovec kritizuje ČSSD 
za utrácení peněz na krajské úrovni a ve druhém pak pan Sitta kritizuje 
ČSSD tak nějak za všechno. Kritika je kořením demokracie a pouze 
hlupák nad seriozní kritikou nepřemýšlí. Rád bych proto na uvedené 
články reagoval. Věřím, že přispěji k tomu, aby v budoucnu oba pánové ve 
svých textech používali pravdivé argumenty. Diskuze pak bude mnohem 
zajímavější a užitečnější.

Kraj se chová hospodárně
Pan Makovec vychází z propočtů bývalého hejtmana Miloše Vystčila, 

který uvádí: „Dva uvolnění předsedové znamenají i dva platy sekretá-
řek a nájem dvou místností. Když k tomu připočtu plat 10 členů nového 
legislativního výboru, vyjde to krajský rozpočet na více než tři miliony 
korun ročně navíc.“ K tomuto propočtu Miloše Vystrčila z ODS bych rád 
podotkl, že zmínění předsedové výborů nemají žádné sekretářky a jejich 
pracoviště jsou umístěna v prostorách jejich zastupitelského klubu. Tyto 
prostory jsou výrazně menší, než prostory vyhrazené pro klub ODS. 
Připočítává-li pak pan Vystrčil k těmto neexistujícím výdajům navíc 
i odměny 10 neuvolněných členů nového legislativního výboru, měl by 
zároveň odečíst platy členů komisí, jejichž počet byl redukován.

Sčítat nesmyslná a nepravdivá čísla a docházet k hrozivým sumám může 
být pro leckoho zábavné, ale jen stěží užitečné. Myslím si, že mnohem 
užitečnější bude, když budeme práci všech placených zastupitelů sledo-
vat a průběžně férově hodnotit její přínosy. Ať již jde o práci předsedy 
fi nančního výboru Zdeňka Dobrého, předsedy legislativního výboru 
Drahoslava Oulehly nebo zmocněnce Rady kraje Vysočina pro zřízení 
studijního oboru energetik Miloše Vystrčila.

ČSSD je stranou pro poctivé a pracovité lidi, ne pro hlupáky
Pan Sitta se ve svém článku snaží prokázat, že politika ODS je soci-

álně ohleduplná, zatímco politika ČSSD vede ke zbytečnému utrácení 
a plýtvání. Rád bych jej ujistil, že pokud bude výsledkem vlády ODS více 
pracovních příležitostí pro lidi na Vysočině, vyšší hospodářský růst, lepší 
život seniorů a rodin s dětmi, pak hluboce smeknu a přidám se k jeho 
kritice ČSSD. Zatím však mám pocit, že je tomu právě naopak a budoucí 
vlády ČSSD budou muset po ODS mnohé napravit.

Pan Sitta se poměrně krkolomným způsobem snaží také prokázat, že 
ČSSD je stranou hlupáků a pro hlupáky. Nevadí mi, když takovíto lidé 
nadávají představitelům ČSSD. Je to jejich právo a sociální demokraté 
jsou na podobné sprosťárny ze strany pravice zvyklí. Vadí mi však, že za 
hlupáky označuje statisíce občanů naší země. Nadává statisícům lidí jen 
kvůli tomu, že mají jiný názor. Kde se v tom člověku bere ta drzost? Ať si 
pánové plivou po sociálně demokratických politicích. Plivance do obličejů 
obyčejných lidí ale tolerovat nechci. Rád bych pana Sittu, stejně jako pana 
Makovce a Vystrčila ujistil, že je za hlupáky nepokládám. Jejich způsob 
vystupování a vztah k lidem se mi sice nelíbí, ale respektuji je. Myslím 
si totiž, že pro nás všechny je lepší, když si budeme naslouchat, snažit 
se o pochopení názorů druhých a hledání společných cest, jak pomoci 
našemu kraji.                         Michal Šmarda, krajský tajemník ČSSD

Možná si již i Jiří Paroubek uvědomil, jaký zmatek a nerovnost může 
způsobit „zrušení“ zdravotnických poplatků pouze v krajských zdravot-
nických zařízeních, zejména v nemocnicích a v lékárnách. Možná i proto 
dlouhou dobu trval na tom, že zrušení zdravotnických poplatků na úrovni 
Parlamentu chce za každou cenu. Hrozily dokonce handly s ohroženými 
životy a bezpečím vojáků v Afgánistánu, handly s reputací České republi-
ky jako spolehlivého člena NATO. Účel světí prostředky, ať to stojí, co to 
stojí. Nakonec se tak díkybohu nestalo a naše mezinárodní ostuda je snad 
zažehnána. Zdravotní poplatky jako problém však samozřejmě nezmizely. 
V současnosti to vypadá, že na parlamentní úrovni ke změnám dojde a že 
chaos a nerovnost připravované na úrovních krajských tím budou snad 
minimálně zčásti potlačeny. Přesto si dovolím pro informaci něco napsat 
k možným dopadům krajského vměšování do úhrad zdravotnických 
poplatků. Pokud nebudou zdravotnické poplatky upraveny nebo zrušeny 
Parlamentem, ale budou kompenzovány z krajských rozpočtů, vznikne 
od 1. února 2009 na Vysočině následující situace:

Vzniknou dvě kategorie pacientů
Rozdělíme se na pacienty, kteří poplatky platí, a na pacienty, kteří 

poplatky neplatí. Vše bude přitom záviset pouze na tom, zda k lékařské 
péči nebo nákupu léků budeme schopni využít krajskou nemocnici 
a krajskou lékárnu. Jedině tam nám totiž zaplacený poplatek formou daru 
ihned vrátí. Že využití služby krajské nemocnice a nemocniční lékárny 
je mnohem jednodušší pro pacienta bydlícího blízko krajské nemocnice, 
než pro pacienta bydlícího například v Jemnici je jasné. Peníze daňových 
poplatníků ve formě vrácených poplatků tedy někteří občané od kraje 
dostanou, jiní nikoliv, a rozhodujícím kritériem nebude zdravotní stav 
a sociální situace, jak byste možná někteří čekali, ale vlastně vzdálenost 
bydliště od krajské nemocnice.

Ve zdravotnictví v kraji
vzniknou dvě skupiny zařízení

První skupina zdravotnických zařízení (krajské nemocnice a krajské 

Malý seriál lokální mineralogie (20)
Bory a okolí IV

Nerovné podmínky

2. únor vyhlásilo UNESCO 
Světovým dnem mokřadů. A co 
tomu předcházelo? V roce 1971 
byla v iránském městě Ramsar 
podepsána Ramsarská konvence. 
Je to jedna z nejstarších a zároveň 
nejvýznamnějších mezinárodních 
konvencí, týkajících se přírody. 
Tématem úmluvy jsou mokřady, 
které mají význam především jako 
biotopy vodního ptactva i obojži-
velníků. Původním impulzem ke 
vzniku této konvence byly drastické 
poklesy stavů vodních ptáků a nut-
ná ochrana jejich biotopů. Vstoupila 
v platnost po uložení ofi ciálních do-

2. únor – Světový den mokřadů

lékárny) bude námi všemi s pomocí krajského rozpočtu dotována a bude si 
tedy moci dovolit zdravotnické poplatky vracet. Druhá skupina (soukromé 
lékárny, soukromá a státní zdravotnická zařízení) bude muset poplatky 
vybírat nebo je nevybírat, ale potom je platit jen ze svého.
Krajský rozpočet bude o desítky milionů vydaných na vracení po-

platků chudší
V době nedostatku krajských prostředků například na sociální služby 

a potřeby dalších investic v této oblasti to myslím není dobrá zpráva.
Byrokracie opět vzroste

Při vracení je darovací smlouva a její evidence nutná. Osobně odhaduji, 
že darů budou poskytnuty minimálně desítky tisíc.

Co říci na závěr?
Již jednou jsem napsal, co si o zavedení poplatků ve zdravotnictví 

myslím. Bylo to v mém článku „Cíl správný, cesta špatná“, který vyšel 
v Lidových novinách a je také k dispozici na mých webových stránkách. 
I proto jsem si se zájmem vyslechl senátní návrh úprav placení zdra-
votnických poplatků. Osobně si myslím, že jde o rozumný kompromis. 
Platbu za pobyt v nemocnici ve výši 60 korun za den považuji za logickou. 
Co je třeba zejména pohlídat a změnit, je sociální únosnost doplatků za 
léky. Velmi bych uvítal, kdyby došlo k dohodě na parlamentní úrovni 
a kdyby naše krajské socialistické vlády přišly k rozumu a přestaly do 
našeho již tak nepřehledného zdravotnického systému vnášet další chaos 
a nerovné podmínky. Jednobarevná socialistická Rada kraje na Vysočině 
má potom ve svém programovém prohlášení, že bude pracovat pro kom-
plexní a vyvážený rozvoj kraje. Dovoluji si tedy upozornit, že zavedení 
odpouštění poplatků jenom někde a jenom těm, kteří jsou schopni se 
dostavit do krajské nemocnice a krajské lékárny, jde přesně proti tomuto 
prohlášení. Ale nakonec co. Kraj bude fungovat dál, peníze zatím jsou 
a jak se říká: „Sliby se slibují, …“.                                     Miloš Vystrčil

(Za ODS připravil Jaroslav Makovec,
regionální manažer)

kumentů u UNESCO, když se k ní 
přidala tehdy sedmá země světa. 
Konvenci podepsalo 101 států světa. 
Na světě je asi 750 lokalit o celkové 
rozloze 45 milionů hektarů.

Základní povinností účastnic-
kých států je zařazení alespoň 
jednoho mok řadu do seznamu 
mezinárodního mokřadu a udržovat 
jeho ekologický charakter. U nás je 
to lokalita Dolní Pomoraví spolu se 
Slovenskem až k Dunaji a Litovel-
ské Pomoraví. 

Toto je důležité i při územním 
plánování, neboť ochranu mokřadů 
je třeba zabezpečit tak, aby posky-

tovaly vhodné podmínky pro živo-
čichy, jejich ochranu a výzkum. 

Z hlediska naší ochranářské 
práce je třeba pečovat i o mokřady 
místního významu. 

V našem případě jsou to Zátoky 
u Netína, kde probíhá již po několik 
let výzkum. V případě, že se zde 
najdou takové podmínky, které 
umožňují vyhlášení mokřadů, bude 
muset být založen Pozemkový spo-
lek, který by měl za úkol se o tuto 
lokalitu starat. 

Ukončení výzkumů je plánováno 
na rok 2010 a pak se rozhodne, 
zda tato lokalita mezi mokřady 

patří. Základní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody je 
ve spojení s výzkumným ústavem 
ENKI, se kterým připravuje semi-
nář k mokřadům za účasti předního 
odborníka v této oblasti, a dále ve 
spojení s tímto ústavem připravuje 
soubornou výstavu o mokřadech 
mezinárodního významu. Ta měla 
nedávno velký úspěch v Brně. 

O těchto akcích budou naši obča-
né včas informováni.

PhDr. Arne Němec, 
předseda Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody 
Velké Meziříčí
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OKÉNKO POLICIE

Jak se vede kultuře 
v našem městě

PŘÍBĚHY ZPOZA PLOTU

Když život rozdá špatné karty…
(2. díl)

Znáte to – chcete hrát, ale vaše výchozí situace není zrovna růžová. 
Můžete hru hned na začátku „zabalit“, anebo se pokusit hrát s tím, co jste 
dostali – aniž jste to mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to zasloužili nebo 
ne. I se špatnými kartami se dá totiž hrát a dokonce i vyhrát! Chce to jen 
důvěru v sebe a ve své schopnosti. A pokud ji nemáte, mohou pomoci lidé 
kolem – ti, co vám věří, povzbuzují a podají pomocnou ruku. Pár příběhů 
začínajících špatně rozdanými kartami vám přinášíme…

Most života
Můj život byl od malička krásný, jako čtený z pohádky. Ale od té 

doby, co nám umřela babička, se všechno zhroutilo – škola, rodina, mé 
chování, no prostě vše…

No a se mnou to šlo z kopce, začala jsem poznávat pasťáky. A taky 
druhou stranu mostu života. Ta druhá strana mostu není fajn, jak to 
někteří povídají.

Chcete slyšet, jak jsem ji poznala já?
Jednoho dne jsem utekla z DDŠ a jela jsem do jednoho pěkného města 

na jihu Moravy, kde jsem znala pár lidí. Takže jsem byla ráda, že mám 
aspoň nějakou společnost. Chodila jsem s nimi ven si užívat a poznávala 
jsem nové lidi. Po nějaké době jsem s nimi trávila většinu volného času. 
Zprvu se zdáli fajn, byla s nimi legrace.

Ale všechno se změnilo, když k nám do party přišel Marek. Říkalo 
se mu Drobek. Byl to největší vařič pervitinu v onom městečku. Ustala 
všechna legrace. Najednou v té dobré partě začala kolovat jen tato slova: 
„Za kolik chceš?“, „Co máš za zboží?“ Bylo hrozné to poslouchat, ale 
pokud jsem chtěla zůstat v partě, musela jsem držet pusu.

Poté, co Marek odkráčel svojí cestou, jeden z naší party zašel do lékár-
ny. My ostatní jsme čekali venku. Zanedlouho se vrátil a ruku měl plnou 
injekčních stříkaček. Šli jsme podél vysokých dvanáctipatrových paneláků 
a u jednoho z nich jsme se zastavili. Kluci otevřeli dveře a šli jsme do 
sklepa. Sešli jsme pár schodů a octli jsme se v dlouhé tmavé chodbě.

Prošli jsme až dozadu a usadili jsme se v jedné sklepní místnosti. A pak 
to všechno začalo. Kluci si sedli na pohovku a vyndávali si různé věci na 
aplikaci pervitinu. Šel z nich strach. Byly tam různé vodičky, psaníčka... 
Neměla jsem odvahu se jich zeptat, proč to dělají, nebo říct, že je to špatné. 
Byla jsem zticha jako malá šedá myška v rohu kostela a sledovala jsem, co 
se bude dít dál. Kluci mě zavolali k sobě a jeden mi dal do ruky stříkačku, 
psaníčko s obsahem pervitinu a nějakou průhlednou tekutinu. Poté mi 
vysvětlil, co mám s těmi věcmi dělat. Přemýšlela jsem, proč zrovna já bych 
tohle měla dělat, no ale stejnak jsem postupovala přesně, jak mi řekl. Za 
pár minut jsem měla stříkačku naplněnou. Poklepala jsem toho kámoše po 
ramenu a podávala mu naplněnou stříkačku. On se na mě podíval, vykulil 
svoje zelené oči a jeho husté klenuté obočí se mu zvedlo nahoru. Po několika 
vteřinách otevřel ústa a povídá: „Ta je pro tebe!“ Natáhl mou ruku, nad 
loktem mi přivázal gumový pásek, z druhé ruky mi vzal stříkačku a řekl mi, 
abych si napumpovala žílu. Byla jsem v šoku, tak jsem ho poslechla. Poté, 
co mi naskočila žíla, přibližoval k ní stříkačku s tím strašným svinstvem 
a přitom říkal: „Teď budeš v našem světě bez starostí!“ Čím blíž byla špička 
jehly u mé žíly, tím víc mi bušilo srdce a potilo se celé tělo. Vtom jako by mi 
něco řeklo. „Uteč!“ Hned jsem se vzpamatovala, trhla jsem rukou, zvedla 
se a utíkala jsem ven. Utíkala jsem směrem k parku. Byla to docela dálka, 
bolely mě nohy, ale běžela jsem bez přestávky, lapala po dechu a vyčítala 
si, jak jsem mohla být tak naivní a myslet si, že jsou to super kamarádi.

Konečně jsem doběhla do parku. Namířila jsem si to směrem k lavičce, 
kde jsem pokaždé sedávala a sedla jsem si… Nohy mě bolely, jako by 
mě do nich bodalo tisíc ostrých nožů. Pot mi stékal po t tváři. Můj dech 
se konečně zpomaloval. Chvíli jsem seděla a říkala si, co by se asi stalo, 
kdyby mi něco neřeklo: „UTEČ!“

V hlavě se mi motaly milióny otázek, na které jsem si neuměla odpo-
vědět. Ale děkovala jsem pánubohu, že jsem z toho pekelného doupěte 
plného feťáků a dobrých lidí, kteří si ničí život fetem, utekla. Další měsíc 
jsem se pohybovala mezi slušnou partou, která nefetovala. Když jsem 
potkala ty lidi, se kterými jsem chodila dřív ven, ani jsem je nepoznala. 
Staly se z nich neuvěřitelné trosky. Pokaždé, když je potkám, děkuji za 
to, že jsem to nezkusila a nezničila se jako oni.

A tak jsem poznala takzvaný most života – na jedné straně ráj a na druhé 
peklo.                                                                                       Nina, 16 let

Agresivita a šikana v souvislos-
tech – to bylo tématem vzdělávání, 
které uskutečnila Ponorka – cent-
rum prevence pro pracovníky řady 
zařízení žďárského okresu.

V pondělí 21. ledna se sešlo 
osmnáct pracovníků z nezisko-
vých organizací z celého regionu, 
z nichž většina realizuje programy 
primární prevence rizikového 
chování pro žáky základních 
a středních škol. Lektorka Mgr. 
Marie Linhar tová pojala téma 
komplexně, což značně přispělo 
k eliminaci agrese jako čistě nega-
tivního chování, které je třeba za 
každou cenu odstranit. Postupně 
se vyjasňovalo, že běžně předklá-
daným pravdám o agresi a způso-
bech její eliminace, vyjadřované 
médii a povrchními debatami, 
nelze přikládat většího významu. 
Například dlouhodobě se ukazuje, 
že existuje velká provázanost mezi 
agresivitou a úzkostí. Jinak řečeno, 
kdo žije dlouhodobě v úzkosti, či 
zažívá jiný druh bolesti, ventiluje 
to právě agresivitou. Tento fakt již 
sám poukazuje na to, že případné 
samostatné sankce jakožto trest 
za agresivitu nepřispějí k řešení, 

ale s největší pravděpodobností 
způsobí vyhrocení chování.

Nejedná se však o obhajování 
agrese, ale o nutnost nalézání 
jejích příčin, pomoci ve zvládání 
napjatých situací, nastavení jasných 
hranic. A právě hranice jsou dle 
Marie Linhartové velkým tématem. 
Zmíněný pojem totiž v lidech budí 
pocity stísněnosti či omezení, ale 
paradoxně pokud děti nemají jasné 
hranice, a to u rodičů či pedagogů, 
jsou velmi nejisté, necítí se v bezpe-
čí a vytváří se prostor pro nežádoucí 
chování.

Součástí semináře byla i řada 
technik, které si na sobě účastníci 
sami prožili, nechyběly ani diskuze 
nad jednotlivými tématy.

Nemalým přínosem semináře, 
který vznikl díky zakázce Ponor-
ky – centra prevence bylo, že se ho 
účastnili pracovníci čtyř různých 
zařízení v okrese Žďár nad Sáza-
vou. Tato akce tak přispěla svým 
podílem do mozaiky dalších pro-
gramů, podporujících preventivní 
působení na mladé v našem regionu.

Mgr. Renata Horká,
koordinátorka programů

Primární prevence

Na Ponorce se školili lektoři primárních 
prevencí

(Dokončení ze strany 3.)
Co se týče vize společnosti, již 

několik let vedeme s městskou 
radou diskuzi na téma „Rekon-
strukce Jupiter clubu“. Objekt JC 
je v současné době plně vytížen, 
avšak některé technické, dispoziční 
i jiné požadavky již pokulhávají za 
dnešními běžnými standardy. 

Velmi nám chybí mimo jiné bez-
bariérový přístup, klimatizace či 
stupňovité hlediště. Stručně řečeno: 
rádi bychom našim návštěvníkům 
nabídli příjemné a komfortní pro-
středí pro jejich duševní relaxaci 
a odpočinek. Přeměna by se dotkla 
zejména staré části, kde je situován 
velký sál, původně postavené jako 
tělocvična Sokola. 

Se zástupci města proto vedeme 
o rekonstrukci JC soustavně řadu 
konstruktivních jednání. Jejich 
výsledkem je například majetkové 
vypořádání se Sokolem, které je 
důležité z hlediska podání projek-
tu v EU. Byl proveden stavebně 
technický průzkum budov Jupiter 
clubu. Přestavba JC byla zařazena 
mezi prioritní akce města a byla 
zpracována rovněž studie.

Pokud se podaří nalézt vhodné 
fi nanční zdroje i podporu některého 
z grantů EU, mohli by se v budouc-
nu občané dočkat odpovídajícího, 
moderního, kulturně společenského 
komplexu. Vzhledem k strategické 
poloze Velkého Meziříčí v rámci 
ČR, jeho významu i bohaté kulturní 
minulosti by to byl krok jistě velmi 
uvážlivý.

Co se týče realizovaných akcí 
v Jupiter clubu v minulých letech, 
mohu namátkou zmínit alespoň 
některé. Provedli jsme výměnu 
plynových kotlů a instalovali au-
tomatickou regulaci jednotlivých 
topných větví. Byly opraveny stře-

chy nad kinem, koncertním sálem, 
výstavní síní a nad budovami ori-
entovanými směrem do náměstí. Ve 
všech prostorách Jupiter clubu byl 
instalován nový systém nouzového 
osvětlení a v budově č. 18 došlo 
ke komplexní výměně osvětlení. 
Rekonstruovali jsme nádvoří kina. 
Ozvučení v sále a zvukové kabi-
ně bylo nahrazeno modernějším 
zařízením. Dřevěné lavice byly 
nahrazeny novými polstrovanými 
čtyřsedáky. 

Zde mi dovolte malou poznám-
ku. Od některých jednotlivců jsem 
slyšel, že tato výměna nevyřešila 
lepší viditelnost v sále. Sledovali 
jsme především zlepšení pohodl-
ného sezení a také jsme byli nuceni 
řešit bezpečnostní normy – sedáky 
musí být totiž pevně spojeny. Dále 
jsme chtěli zachovat počet míst 
– proto sklopné sedáky – a bylo 
potřebné přihlédnout i k možnosti 
skladování z důvodu variabilního 
využití sálu. Při splnění těchto 
požadavků byl tedy výběr hodně 
limitován, protože divadelní křesla 
jsou zpravidla napevno ukotvena. 
Lepší výhled na jeviště budeme 
schopni poskytnout až instalací 
stupňovitého hlediště.

Závěrem bych chtěl poděkovat za 
výbornou spolupráci všem partne-
rům Jupiter clubu, členům zájmo-
vých útvarů, spolupracovníkům. 
Dík patří rovněž dopisovatelům 
Velkomeziříčska a především na-
šim návštěvníkům.

Všem přeji hodně zdraví, štěstí, 
osobní i pracovní pohody a doufám, 
že i v letošním roce se z návštěvy 
Jupiter clubu budete navracet spo-
kojeni, nabiti optimizmem a pozi-
tivní energií.

Rozhovor připravili:
Milan Dufek a Iva Horká

Ve felicii zemřel řidič
Třiatřicetiletý řidič Škody Felicia havaroval v sobotu 24. ledna krátce 

po šesté hodině ranní mezi Rudou a Velkou Bíteší. Nehodu nepřežil. 
Podle tiskové mluvčí policie Jihomoravského kraje Soni Svobodové řidič 
utrpěl zranění, kterým i přes rychlý zásah záchranářů podlehl.  Patrně 
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, která mohla být namrzlá. 
Příčina nehody se však stále vyšetřuje. Řidič po projetí levotočivé zatáčky 
v přímém úseku vjel do pravého příkopu, kde narazil levou stranou auta 
do stromu. Na místo vyrazily jednotky profesionálních hasičů z Velkého 
Meziříčí a z Velké Bíteše. „Po příjezdu k osobnímu autu, jež bylo na 
střeše, v něm našli zaklíněnou osobu řidiče. Za použití speciálního nářadí 
jej vyprostili, přičemž museli rozřezat i strom, a předali záchranářům,“ 
upřesnila tisková mluvčí hasičů Petra Musilová. Hasiči poté zajistili vozi-
dlo proti požáru. Škoda na něm byla bagatelní proti ztrátě lidského života, 
pouhých 50 tisíc korun. Ke zranění jiné osoby při nehodě nedošlo.      -mrs-

Kraj Vysočina a krajské město Jihlava představily v Bruselu Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů. Snímek režisérky Heleny Třeštíkové 
René oceněný Evropskou fi lmovou akademií tak symbolicky odstartoval 
sérii „bruselských“ doprovodných aktivit kraje Vysočina souvisejících 
s předsednictvím České republiky v Radě EU. Brusel kromě jiného zaži-
je v následujících týdnech ještě krajskou prezentaci díla Gustava Mahlera 
nebo přehlídku regionálních potravin.

Třídenní maraton (21. – 23. 1. 2009) Festivalových ozvěn organizovala 
v Bruselu kancelář kraje Vysočina pod záštitou hejtmana Jiřího Běhoun-
ka, primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala a europoslance Ivo Strejčka. 
Kapacita prostor Českého centra v Bruselu zažila při projekci zahajovací-
ho dokumentu Heleny Třeštíkové René zkoušku maxima. Zcela zaplněný 
sál pohltil autorku dotazy na osud hlavního hrdiny, obrovský zájem byl 
i o další časosběrné dokumenty z dílny Heleny Třeštíkové.

V rámci Festivalových ozvěn se v Bruselu kromě režisérky Třeštíkové 
představil režisér Vít Janeček se svým dokumentem Ivetka a hora, dále 

byl veřejnosti nabídnut ke zhlédnutí snímek Otevřít po mé smrti autora 
Morgane Dewse a Generace 68 dokumentaristy Simona Brooka.

V Bruselu se radní kraje Tomáš Škaryd setkal s velvyslancem ČR 
v Belgii Vladimírem Müllerem. „Informoval jsem pana velvyslance 
o plánované obchodní misi podnikatelů kraje Vysočina do Bruselu. Na 
této aktivitě bude kraj spolupracovat nejen s místní hospodářskou ko-
morou, ale i s velvyslanectvím a kanceláří kraje v Bruselu,“ uvedl radní. 
Bruselským parlamentem provedl T. Škaryda europoslanec Richard 
Falbr a u veřejností sledované Entropy se ke krajské skupině z Vysočiny 
neplánovaně připojil i europoslanec Petr Duchoň.        Jitka Svatošová

Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů se konal v Bruselu
Studie přibližuje, jak by mohl vypadat Jupiter club v budoucnosti.

Stromy ve zdravém městě
Město Velké Meziříčí má asi 130 hektarů městských lesů. K tomu je 

třeba připočítat aleje a roztroušenou zeleň. V porovnání s jinými zdravými 
městy v České republice je množství zeleně jak na prostor, tak i na počet 
obyvatel na vysoké úrovni.

Má-li si naše město tuto zeleň zachovat i nadále, je třeba se do budoucna 
o ni intenzivně starat. Zvláště v jarních měsících až do podzimu tvoří 
zeleň velmi krásnou dominantu našeho města. K tomu, aby tento stav 
byl uchován a nadále zlepšován, je nutné spolupracovat se zahradními 
architekty, s arborety, dle nutnosti i s vysokými školami a soudními znalci. 
Spolupráce je potřebná i se státní památkovou péčí.

Odborníci pomohou s výběrem a umístěním vhodného druhu s ohledem 
na velikost i přírodní podmínky dané lokality. Je třeba zabezpečit další 
vhodné lokality k dalšímu zalesňování, neboť zeleň je vzhledem k jejímu 
stárnutí nutno neustále obnovovat.

Vhodnou výsadbu lze zabezpečit zjara a také na podzim, v období 
mezi spadem listí a zámrazem. Pro jehličnany je lepší jarní výsadba, pro 
listnaté stromy podzimní. Na výsadbu je lepší zjednat si specialisty. Podle 
množství vyjde výsadba stromu na 1.500–3.000 Kč včetně následné péče, 
ochrany proti zvěři, zavlažování a přihnojování, vybudování provzduš-
ňovací a zavlažovací sondy.

Vzhledem k oteplování naší planety se v našich podmínkách bude 
dařit i ořešákům, jedlým kaštanům, jeřábům včetně oskeruší i javorům. 
Potřeba výsadby v našem městě je asi 50 stromů ročně.

K zabezpečení všeho potřebného i dohledu na stávající zeleň musí 
mít město odborného pracovníka, což to naše dosud nemá. Jak se tato 
péče zajistí a kdo ji bude řídit, záleží na dalším jednání. Je však velice 
potřebná.

Zeleň ve zdravém městě má nejen okrasnou úlohu, ale i úlohu zdravotní. 
Může i svým způsobem ovlivnit sociální chování lidí. Lidé obklopeni 
zelení a stromy tráví v průměru více času venku na čistém vzduchu než 
lidé z míst, kde žádná zeleň není. Stromy vytvářejí lidem prostor být 
častěji ve vzájemném styku, cítí se dobře tam, kde je hezké prostředí. 
Pečlivě upravené stromy dělají dobrou vizitku každému zdravému městu. 
Vzrostlé stromy mají vysokou biologickou i společenskou hodnotu. Proto 
vyžadují odborné posudky a všestrannou péči. Tu je potřeba co nejdříve 
zajistit ku prospěchu zdravého města.

PhDr. Arne Němec, předseda komise pro Zdravé město Velké Meziříčí

Tuto neděli pořádala ZŠ Netín 
tradiční karneval. Sešla se zde velká 
spousta různých masek a všichni si 
toto kouzelné odpoledne vychutna-
li. Malé i větší děti si je zpříjemnily 
soutěžemi a tancem. Z bohatého 
programu i tomboly si každé dítě 
odneslo nějaké to překvapení. 

Chtěly bychom touto cestou 
poděkovat ředitelce Gabriele Holé, 
učitelce Miroslavě Balounové, paní 
Pejchalové a všem, kteří přispěli 
ke krásně prožitému odpoledni na 
dětském karnevalu v Netíně. 

Všem vám moc děkujeme. 
Vaše spokojené děti

Karnevalová sezona již začala.
Netínští uspořádali rej masek

Svaz diabetiků po novoroční 
přestávce opět provádí měření gly-
kémie a tlaku krve.

Setkání diabetiků 
– výměna rad a zku-
šeností. Cena za mě-
ření je 20 Kč – nutné 
náklady.

Každý čtvrtek vždy od 15 do 17 
hodin v Klubu důchodců, Komen-
ského 6.

K občerstvení nabízíme čaj nebo 
kávu a ke čtení dia literaturu (Dia 

život, Regena a Dia 
styl). Tato nabídka pla-
tí pro všechny zájem-
ce, kteří mají zájem 
o svůj zdravotní stav, 
členství ve svazu není 

podmínkou k účasti na této naší 
akci – přijďte mezi nás. 

Svaz diabetiků Velké Meziříčí

Dia poradenské dny
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Jak zhubnout
vánoční kila?
www.hubnete.cz/power

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

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

Firma EURODECK, s. r. o.

truhlářům ve výrobě
zimních zahrad, okenních hranolů

a dalších stavebně truhlářských prvků.
Práce na hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz
v truhlárně v obci Závist, případně montáže z. zahrad.

Kontakt: Pavel Zeman – 739 094 615

Cafe Bar Holiday Třebíč

– nevyučené zaučíme,
vysoké výdělky,
výborný kolektiv,
možnost ubytování.
Tel.: 777 721 910.

Hledáme schopného člověka
pro rozjezd wellness center.

Tel.: 608 853 147.

Tel.: 608 133 615.

HOME DESIGN
Kostelní 1

do 31. 1. 2009

Kostelní 1

do 31. 1. 2009

Kontakt: 736 240 214.

Nabízím individuální výuku
anglického jazyka (1–2 osoby),
překlady z AJ do ČJ a naopak, 

přepisy českých
i cizojazyčných textů.
Bc. Zuzana Zezulová

Tel.: 737 420 805
E-mail: zezulova.z@centrum.cz

Prodám
■ Počítač, monitor, klávesnici 
a myš za 1.500 Kč. Manželskou 
dvoupostel s čalouněným čelme 
a úložným prostorem. Levně. Tel.: 
723 305 070.
■ Bojler, 120 l, svislý, 2,5 roku sta-
rý, nepoužívaný. Tel.: 732 655 962.
■ Dětskou autosedačku 9–13 
kg, stříška, ochranná vložka pro 
kojence, cena 700 Kč. Počítačový 
stolek – olše, nepoužívaný, cena 
500 Kč. Barové židličky dřevěné – 
buk, sedák hnědý, kůže, 2 ks, cena 
800 Kč. Tel.: 776 571 057.
■ Garážová vrata 3,60×3,60, 
3dílná z prof il. plechu včetně 
rámu, 10.500 Kč. Garážová vrata 
v 2,68×š2,66 m, dvojitý plech, 

uvnit ř  polystyren, bez rámu, 
2.500 Kč. Ořech. fošny, síla 8 cm, 
suché, množství 1m3; 2.000Kč. 
Dva kusy pozink. sudy (zánov-
ní od nafty, vhodné i na vodu) 
150 Kč/ks. 2 ks – pánské jízdní kolo 
+ 1 dětské, všechna zdarma. Tel.: 
566 522 741.
■ Poschoďovou dětskou postel, 
vč. matrací – v dobrém stavu. Cena 
dohodou – levně. Tel.: 606 118 207.
■ Pšenici, ječmen, oves, cena do-
hodou. Tel.: 604 330 107.
■ Kočár pro dvojčata, značka 
BAMBINO, 4kombinace, přenos-
né kabele, síťku proti hmyzu, půl 
roku používaný. Dále starší kočár 
pro dvojčata, nutno vidět! Ceny 
dohodou. Tel.: 731 509 837.
■ Opel Corsa 1.5 D. r. v. 1995, 
třídvéřový, červená barva, najeto 
136 000 km, na zimních pneu, pra-

videlný servis, pružný a úsporný 
motor (spotřeba 4,5 l nafty), prask-
lina na předním skle, mírná koroze. 
Cena 22.000 Kč (rychlé jednání 
sleva). Tel.: 774 919 841.
■ Štěňata středoasijského paste-
veckého psa s PP. Černá, žíhaná, 
ze zahraničního krytí, O: šampión 
PL. K odběru koncem února. Tel.: 
604 871 900.
■ Autom. pračku Whirpool 
s předním plněním, 4,5 kg prá-
dla, 800 ot./min; starožitný skříň-
kový šicí stroj Zetina; dřevěnou 
a železnou dětskou postýlku; 5 l 
meruňkovice. Na ceně se dohod-
neme. Tel.: 603 149 067.
■  Dveře vchodové  plas tové 
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.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Profi  aku šroubovák META-
BO + nové baterie a pistolovou 
vrtačku. Vše za 3.000 Kč. Tel.: 
603 849 249.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + 
oranžová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.

Koupím
■ 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. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám zahradu se zděnou 
chatou na Fajtově kopci. Tel.: 
777 824 822.
■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci. Tel.: 603 946 070.
■  Prodám RD ve VM.  Tel.: 
606 662 872.
■ Prodám cihlový byt v OV 
2+kk s garáží, ul. Čermákova. Tel.: 
776 571 057.
■ Koupím byt ve Velké Bíteši, 
malometráž. (1+1, garsonka). Pro-
sím nabídněte. Tel.: 724 209 807.
■ Prodám řadovou garáž (18 m2) 
na ul. Záviškova. Tel.: 566 524 043.
■ Prodám hospodářskou budovu 
– vepřín s pozemkem v Uhřínově, 
objekt je oplocený, celková plocha 

4 500 m2, objekt se nachází vedle 
silnice, cena dle dohody. Tel.: 
777 230 434, p. Dušek.
■ Prodám rodinný domek ve 
Str. Zhoři. Cena dohodou. Tel.: 
731 971 904.
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziříčí. Tel.: 
568 420 414.
■ Koupíme byt 4+1 ve Velkém 
Meziříčí nebo vyměníme za byt 
3+1. Děkujeme za nabídky. Tel.: 
605 231 202.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
ve VM. Nabídněte cokoli. Tel.: 
777 570 497.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve dvou 
a třílůžkových pokojích v RD ve 
Velkém Meziříčí. Volejte po 15. 
hodině 732 411 587.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 889 611.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Nabízím k pronájmu byt 2+1 
v rodinném domě v Jabloňově se 
samostatným vchodem a terasou. 
Tel.: 608 700 719.
■ Nabízím k pronájmu rod. dům 

se 2 bytovými jednotkami na ul. 
Bezděkov ve VM, v horším stavu, 
ale výhodně. Tel.: 732 850 136.
■ 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.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Matka s 10letou dcerou hledá 
podnájem ve Vel. Meziříčí a blíz-
kém okolí. Spěchá. Tel.: 733 529 236.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob: 723 531 154.
Různé
■ Dne 13. 12. jsme našla v ulici 
U Světlé hodinky. Kdo je ztratil, 
ať zavolá tel.: 721 372 964.
■ Svobodný, bezdětný, 34/186 pra-
cující nekuřák hledá hodnou, svo-
bodnou, bezdětnou dívku do 33 let 
pro společný život. Tel.: 731 855 665.
■ Kdo naučí základy na grafi ku 
ve Photoshopu. Tel.: 777 610 990.
Daruji 
■ Čtyřletou kříženku dobrmana, 
výborný hlídač, zvyklá na děti, 
pouze hodným lidem se zkušenost-
mi se psi. Rodinné důvody. Tel.: 
775 335 528.

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

Prodám chatu
na Fajtově kopci,

info na
www.realitymorava.estranky.cz.

Zubní pohotovost
31. 1. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
1. 2. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                   Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde el. proud
dne 29. 1. 2009 od 7.30 do 14.30 hodin ve Velkém Meziříčí, BigBoard, 

vypínání se netýká domácností. 
Děkujeme za pochopení.                                                           -E.ON-

do

Nositelé projektu Vzdělávání 
energetiků na Vysočině si dovolují 
pozvat výchovné 
poradce základ-
ních škol, žáky a 
žákyně základních 
škol se zájmem o studium v novém 
a perspektivním středoškolském 
maturitním oboru, odbornou i 
laickou veřejnost se zájmem o bu-
doucnost energetiky na Vysočině na 
představení nového oboru Energe-
tika, otevíraného od září 2009 na 
Střední průmyslové škole Třebíč.

Termín a místo konání: 28. ledna 
2009 od 9.30 prezentace, zahájení 
v 10 hodin, Střední průmyslová 
škola Třebíč, Manželů Curieových 
734, Třebíč

Program: Nová př íležitost – 

Vzdělávání energetiků na Vysočině 
moderně a s perspektivou

aneb S počítačem za energií
úvodní slovo, Energie kolem nás, 
Současnost a perspektiva Jaderné 

elektrárny Duko-
vany, Moderní ma-
turitní obor Ener-
get ika , Tisková 

konference. 
Pro prvních 50 účastníků jsou 

připraveny upomínkové předměty.
Účastníci setkání se mohou 

zapojit do slosovatelné ankety 
o hodnotné ceny.

Součástí každého anketního 
lístku je navíc volná vstupenka na 
výstavu Hry a klamy. 

Občerstvení zajištěno.
Bližší informace na e-mailové 

adrese dcafourkova@spst.cz nebo 
na telefonu číslo 568 826 350.

-krú-

Otevřeno:
pondělí, středa, pátek: 7.30–11.30, 12.30–18.00,

úterý a čtvrtek 7.30–12.30

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:

Stavební inženýr – 
STAVBYVEDOUCÍ

Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí,
povolení, vedení a organizace projektu a stavebního procesu,
kontakt s dodavateli, příprava smluv, atd.

Požadavky: 
– vzdělání + zkušenosti v oboru
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výho-

dou
– znalost NJ nebo ANJ výhodou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad výhodou, není podmínka
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook – základní zna-

lost
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

V př ípadě  zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 
566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem na adresu:
martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz.
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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 školní 

rok 2009/2010 proběhne ve středu 28. ledna 2009 od 12 do 17 ho-
din v budově školy.                                    Ředitelství ZŠ Mostiště

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

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

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

pro školní rok 2009/2010 proběhne 13. února 2009 od 13 do 16 hodin 
v prostorách školy.
Budoucím prvňáčkům nabízíme:
– pobyt v prostředí krásné nenarušené přírody
– individuální speciálně pedagogický přístup, nízké počty žáků ve třídě, 

individuální vzdělávací plán
– přizpůsobení vzdělávacího programu zdravotnímu postižení a indivi-

duálním schopnostem žáka, slovní hodnocení
– možnost diagnostického pobytu v délce 2 až 6 měsíců pro ověření 

správnosti zařazení
– využití počítačů s dotykovou obrazovkou a dalšími speciálními pomůc-

kami pro snazší ovládání PC (trackball, velkoplošná klávesnice)
– speciální výukové programy, výuka prostřednictvím interaktivní tabule
– možnost využití psychorelaxační a terapeutické místnosti s uplatněním 

metody snoezelen (vodní lůžko, světelné efekty, aromaterapie, hudba)
– užití systémů alternativní a augmentativní komunikace (znak do řeči, 

výměnný obrázkový komunikační systém...)
– poradenské služby Speciálně pedagogického centra v odloučeném 

pracovišti ve Velkém Meziříčí
Pro školní rok 2009/2010 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– základní škola (školní vzdělávací program)
– základní škola speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
– praktická škola jednoletá
– praktická škola dvouletá.
V případě dostatečného zájmu bude zajištěn denní svoz žáků do školy.
Bližší informace o škole, kontakty:
www.skoly-brezejc.cz, tel.: 566 521 516, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

Ředitelství školy

Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, 

které bezplatně poskytuje služby dětem od raného věku, žákům a stu-
dentům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich 
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 

Je určeno především klientům s postižením mentálním, tělesným 
a s kombinací vad. Odbornou péči zde zajišťují ambulantně i v terénu 
speciální pedagog, logoped, psycholog.

Těžištěm práce je individuální péče o klienty se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. 

Nabízíme komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou dia-
gnostiku, posouzení školní zralosti, konzultace pro rodiče a pedagogické 
pracovníky, pomoc při výběru speciálních pomůcek a literatury (s mož-
ností zapůjčení), logopedickou péči, poradenství v oblasti komunikace 
a řeči (náhradní komunikační systémy), cvičení pro rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, grafomotoriky, rozvoj sebeobsluhy, poznávacích schopností, 
řeči, stimulační program Portage.

Pomáháme při integraci žáků s postižením a při vytváření individuál-
ních vzdělávacích plánů. Dále mohou děti využívat terapie v psychorela-
xační místnosti snoezelen s prvky bazální stimulace. Také nabízíme pro 
rodiče teoretické i praktické uvedení do technik masáží dětí.

Speciálně pedagogické centrum je odloučeným pracovištěm Základní 
školy speciální a praktické školy Březejc, sídlí v budově Domu zdra-
ví s. r. o. ve Velkém Meziříčí (vchod z parkoviště). 

Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky na čísle 566 520 168 nebo 
prostřednictvím e-mailu: spcvm@seznam.cz.

Kolektiv pracovníků SPC

Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální a praktické školy Březejc

Úterý 3. v 18 hodin, středa 4. v 19.30 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL?
Konečně fi lm o lásce, který můžete vidět s dětmi.
Byla jednou jedna malá holčička. Jmenovala se Terezka a měla moc ráda po-
hádku O Červené Karkulce. Žila spokojeně s maminkou a tatínkem, chodila 
do školky s kamarádem Šimonem a byla šťastná… Ale jak už to v pohádkách 
i v životě bývá, jednoho dne se cosi změnilo: Terezka neví, proč se maminka 
najednou chová jinak. Neví, kdo je ten cizí pán a proč se doma mluví o Ja-
ponsku… Ví jen, že něco je špatně. Ptá se, ale dospělí mluví jinou (svojí) řečí. 
Jediný, kdo umí poradit, je kamarád Šimon a ten má jasno: maminka je vy-
měněná. Terezku tak čeká veliké dobrodružství. Složitá cesta za odhalením 
tajemství možná povede přes daleké země a potká i nebezpečného vlka… 
Režie M. Procházková. Hrají D. Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček, D. 
Švehlík, M. Taclík. Romantické drama ČR pro všechny. Mládeži přístupný.
Vstupné: 63, 65 Kč 90 minut
Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let 
nestihlo, se už nezvládne…
Zůstalo u nenaplněných přání z let teenagerovských, přání, která provází 

každého hrdinu našeho fi lmu a každého z nás. Náhlé setkání profesora 
Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky Kardové vede ke svolání „staré party 
Sněženek a machrů“ do horského střediska v Peci pod Sněžkou a spustí 
nové humorné příběhy, refl exe a reminiscence Karla Máchy, Radka 
Převrátila, profesora Kardy, profesorky Hanky a samozřejmě Mariky 
Kardové a Vikiho Cabadaje. Hlavní aktéři už nejsou sami, ale mají své po-
tomky… Mezi samotnou, tzv. zlatou mládeží, vychovanou generací Sně-
ženek a machrů a samozřejmě mezi ní a jejími rodiči je dusno, přeskakují 
jiskry a tvoří se tak prostor pro smršť vtipných situací. Režie V. Tauš. Hrají 
J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, R. Brzobohatý, V. Freimanová, 
E. Jeníčková, J. Prachař. Nostalgická komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 75, 77 Kč 104 minut
Úterý 10., středa 11. v 19.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Příběh lásky a vášně.
Scénář k fi lmu je poslední scénáristická práce známého televizního autora 
Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Josef Douša je železniční 
hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak. 
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. 
K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch 
za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, 
co si o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho 
zády… Režie F. Renč. Hrají V. Dlouhý, K. Roden, L. Siposová, V. Jiráček, 
V. Dlouhý. Drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 108 minut
Pátek 13. v 19.30 hodin
TAJEMSTVÍ PRSTENU
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit…
Píše se rok 1991. Do kostela kdesi na americkém středozápadě se trousí 
smuteční hosté. Marie se třesoucím hlasem loučí se svým otcem, jehož 
památku přišli uctít váleční veteráni a další přátelé. Na lavičce před koste-
lem sedí Ethel, stále krásná žena, která se ale se svým zesnulým manželem 
Chuckem loučí po svém. Chucka nikdy doopravdy nemilovala, její srdce 
patřilo Teddymu, jinému vojákovi, jehož osud zůstal obestřen tajemstvím. 
Děj fi lmu nás zavádí do doby Druhé světové války, kdy se tři mladí Ame-
ričané – Jack, Teddy a Chuck – rozhodnou dobrovolně narukovat do války. 
Spojuje je blízké přátelství a dívka jménem Ethel, do které jsou všichni tři 
zamilovaní a střídavě se ucházejí o její přízeň. Své srdce tenkrát dala Ted-
dymu, ten se ale z války už nevrátil a Ethel se uzavírá před světem a později 
i před svým novým manželem Chuckem i dcerou Marií a Jackem, posledním 
žijícím „členem“ staré party… Mezitím se v irském Belfastu mladík Jimmy 
seznámí se starým hasičem Michaelem, který se pokouší najít trosky letadla, 
jehož havárie byl za války svědkem. Hledání je zavede až na místo, odkud 
IRA organizuje své teroristické útoky, a tak, když zde později Jimmy najde 
zahrabané lidské tělo, mají o jeho služby, nebo spíš o jeho mlčení, zájem 
nejen Britové, ale i IRA. Jimmy ale najde ještě něco daleko zajímavějšího – 
zlatý prsten, na kterém je napsáno jméno Ethel… Milostné, válečné drama 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné:63, 65 Kč 117 minut
Sobota 14. v 19.30 hodin
DOKAŽ TO!
Slyšíš hudbu. Cítíš rytmus… Plány se mění. Sny zůstávají. Dokážete 
se postavit svým obavám?
Hudební, taneční fi lm USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62, 64 Kč 90 minut
Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
AUSTRÁLIE
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 68, 70 Kč 165 minut
Středa 25. v 19.30 hodin
VÝMĚNA
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 142 minut
Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
RENÉ
Tento časosběrný dokument byl oceněn cenou pro nejlepší dokument 
v Evropě. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 85 minut
Pátek 27. v 19.30 hodin
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT SÁM
…aneb Jak se neutopit za velkou louží.
Komedie Velké Británie, pův. znění, české titulky. Mládeži příst. od 12 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 109 minut

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
 3. 2. přednáška Půvaby Moravského krasu II. Olřich Novotný
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!                                www.vgsvm.estranky.cz

KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ÚNOR 2009
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Výstavní prostory v budově Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.
Výstava je přístupná do 2. úno-
ra 2009 ve všední dny od 8 do 
17 hodin. 
Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolu-
práci s Městským muzeem ve Velké 
Bíteši připravily pro veřejnost první 
část putovní výstavy zachycující 
obrazem i slovem některé výroční 
obyčeje a projevy, které se konají v 
oblasti Podhorácka. Výstava je 
jedním z výstupů terénního výzku-
mu obyčejových tradic, který pod 
koordinací pověřeného pracoviště 

Tradiční lidové kultury Muzea Vy-
sočiny Třebíč probíhal v roce 2008 
ve všech obcích kraje Vysočina v ná-
vaznosti na výzkum celostátní.
Autor libreta a výtvarného zpraco-
vání Silva Smutná. Exponáty a pa-
nely s fotoreportážemi zapůjčilo 
Městské muzeum ve Velké Bíteši. 
Realizace Muzeum Vysočiny Tře-
bíč, pověřené pracoviště Tradiční 
lidové kultury a odbor kultury 
a památkové péče Krajského úřadu 
kraje Vysočina.
Přijměte naše srdečné pozvání. 

Silva Smutná

Etnografi cká výstava
OBRÁZKY Z PODHORÁCKA

Slavnosti a obyčeje zvykoslovného roku v současnosti

První stárkovský pár ve Velké Bíteši v roce 2008.       Foto Silva Smutná
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FOTOGALERIE MĚSÍCE LEDNA.
VÍCE FOTEK NA WWW.VELKOMEZIRICSKO.CZ

Výchovně vzdělávací program HELE LIDI

Dne 20. 1. 2009 proběhl v mateřské škole Nad Plovárnou výchovně 
vzdělávací program s názvem HELE LIDI. Tento program o lidech se 
zdravotním postižením představila dětem Ivana Ovečková z Občanské-
ho sdružení Slepíši z Tasova na Vysočině. Mateřskou školu navštívila 
nevidomá Petra Voglová. Dětem přiblížila zajímavou a hravou formou, 
jak je pro nevidícího člověka důležitý hmat, sluch a čich, a že mu tyto 
smysly nahrazují oči. Dětem vyprávěla pohádku O slepé Barunce, dopl-
něnou praktickými ukázkami. Všechny činnosti si mohly děti vyzkoušet 
(chůze se slepeckou holí, pletení copánků na keramické panence Barunce, 
vkládání tvarů do panáčka a pejska, podle hmatu skládání slov z kachlí, 
na kterých byla vymodelována písmena a pouštění korálků na tobogánu, 
který představoval skřítka. Všechny tyto pomůcky vyrobili slepí lidé. Děti 
se seznámily s Brailovým slepeckým písmem a různými ukázkami, kde 
se Petra orientovala podle hmatu či sluchu. Druhou částí programu bylo 
modelování z hlíny Axmanovou technikou modelování. Všechny děti byly 
zapojeny do výroby keramických kachlí. Hotové výrobky po vysušení 
necháme vypálit a děti si jimi vyzdobí prostory v mateřské škole. Pochlubí 
se tak rodičům, kteří přispěli na tento program fi nančně. Příspěvky od 
rodičů byly předány sdružení Slepíši z Tasova. Za celý pedagogický sbor 
můžeme říci, že taková akce byla jak přínosem pro děti, tak podporou 
postižených občanů v naší společnosti. Děkujeme rodičům za příspěvky 
a sdružení Slepíši pře-
jeme hodně takových 
vydařených akcí. 

S díly vytvořenými 
Axmanovou technikou 
se děti seznámily na 
výstavě „Bible“ v Jupi-
ter clubu. Tu tvořilo cel-
kem 33 volných plastik 
a reliéfů vytvořených 
z pálené hlíny a byla 
nejrozsáhlejším tema-
t ickým sochařským 
souborem nevidících 
autorů na světě.

Kolektiv pedago-
gů a děti z MŠ Nad 

Plovárnou ve Velkém 
Meziříčí

(Pokračování ze strany 1.) Hlavní 
trasa silnice vede náročným teré-
nem, kde bylo nezbytné provést 
zářez ve skalním masívu v délce 160 
metrů a hloubce až devíti metrů. Při-
tom došlo také k realizaci opatření 
pro ochranu obojživelníků, pro něž 
byl zbudován podchod. Byla též ob-
novena zeleň, a to výsadbou nových 

Železnici a potok překlene most

stromů, keřů a založením nových 
trávníků v místech dotčených zem-
ními pracemi při budování 1. etapy 
obchvatu. Celý obchvat by měl být 
funkční v závěru letošního roku. 

Na zlepšení regionálních silnic 
v kraji Vysočina přispěla Evropská 
unie, další část peněz se ještě očeká-
vá.                     Zprac.: Iva Horká

Železniční trať Studenec-Velké Meziříčí-Křižanov překlene kvůli obchvatu 
Oslavičky most. Jak ukazuje náš snímek, na jeho stavbě se již pracuje. 

Foto: Iva Horká

Městský ples zahájil sezonu v našem městě.                   Foto: Iva HorkáZáběry z letošní lyžařské školy na Fajťáku.                   Foto: Petr Zezula

Účastníci lyžařské školy na Fajťáku.    
Foto: Petr Zezula

Taneční kurzy skončily
▲ Ples v bílém v pátek 23. ledna zakončil kurzy tanečních v Jupiter clubu, 
které vedla Vlasta Buryanová (na snímku vpravo) ze Starletu Brno. 

Foto z tanečních: Martina Strnadová
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STOLNÍ TENIS 
VM

POWERKITING V BÍTEŠI

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ – MLÁDEŽ HANDICAP SPORT CLUB
Dorost

HC Břeclav – HHK VM 1:2 (1:0, 
0:1, 0:1)
Další zápas odehráli naši doros-
tenci na ledě posledního celku 
HC Břeclavi. Domácí nám byli 
velmi vyrovnaným soupeřem. Již 
ve druhé minutě utkání se ujali 
vedení. Nám se nedařilo absolutně 
nic, vázla kombinace, špatný po-
hyb hráčů na ledě, chabá střelba. 
Nicméně jsme nakonec urvali oba 
body díky nahrávajícímu Janákovi 
a zvláště produktivnímu Štěpán-
kovi. Tomu se na tomto ledě daří. 
Minulý víkend se tady trefi l hned 
třikrát a rozhodl o vítězství naší 
juniorky 4:2. Tentokrát jeho dvě 
branky rozhodly o výhře našeho 
dorostu.
Branky (asistence) HHK: 24. Štěpá-
nek (Janák), 50. Štěpánek (Janák). 
Sestava: Loukota (Tomečka) – 
Komínek M., Urbánek – Sáblík, 
Joch – Nedoma, Janák, Štěpánek 
– Komínek D., Kroutil, Střecha 
– Klíma, Kochánek, Rozmahel. 

-sys-
5. třída

HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 2:6

Žákovská liga 5. tříd
 1. Kometa Group 15 14 0 1 117:25 28
 2. SK Hor. Slavia Třebíč 16 12 2 2 97:55 26
 3. HC Rebel Havl. Brod 16 11 0 5 73:41 22
 4. Kometa Úvoz 14 9 1 4 78:48 19
 5. SKLH Žďár n. Sázavou 15 8 1 6 101:78 17
 6. Dukla Jihlava 16 8 1 7 73:52 17
 7. HC Znojemští orli 15 7 0 8 77:91 14
 8. WEV Vídeň 16 7 0 9 47:73 14
 9. SHKM Hodonín 14 5 2 7 53:49 12
10. Svišti Bratislava 17 5 2 10 71:73 12
11. HHK Velké Meziříčí 16 5 0 11 42:66 10
12. TJ Spartak Pelhřimov 16 4 1 11 52:110 9
13. Technika Brno 16 1 0 15 18:138 2

4. třída
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Sestava HHK: J. Juda – Báňa, 
Juráček, Dundálek, Janoušek, 
Drápela – Slabý, Bartes, Sedlák – 
Brym, Úlovec, Šilpoch – Karásek, 
Müller, Loup.
Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 13:20.

Žákovská liga 4. tříd
 1. Kometa Group 17 16 0 1 144:27 32
 2. SKLH Žďár n. Sázavou 15 13 1 1 117:37 27
 3. Dukla Jihlava 17 11 3 3 106:49 25
 4. Kometa Úvoz 16 11 1 4 74:42 23
 5. TJ Spartak Pelhřimov 17 10 1 6 71:57 21
 6. SK Hor. Slavia Třebíč 17 7 2 8 65:81 16
 7. HC Rebel Havl. Brod 17 6 2 9 51:64 14
 8. WEV Vídeň 16  5 2 9 44:72 12
 9. Technika Brno 17 5 2 10 44:78 12
10. HC Znojemští orli 17 5 2 10 63:116 12
11. HHK Velké Meziříčí 17 5 1 11 30:68 11
12. MBK Vyškov 17 5 1 11 38:78 11
13. HC Břeclav 15 3 2 10 48:80 8
14. SHKM Hodonín 15 2 2 11 35:81 6

-hhk-
Turnaj přípravky ve V. Meziříčí
V sobotu 24. 1. 2009 proběhl turnaj 
přípravky na místním ZS. Turnaje 
se zúčastnily týmy Třebíče, Hav-
líčkova Brodu, Ledče nad Sázavou 
a samozřejmě domácího týmu 
Velkého Meziříčí. Celý turnaj byl 
vyrovnaný. Po třech odehraných 
utkáních, které vždy skončily remí-
zou, jsme obsadili třetí místo.
Sestava (na snímku dole) zleva 
ležící: I. Svoboda. Klečící zleva: 
L. Tlapáková, P. Stupka, A. Bíbr, 
O. Nevěčný, P. Slabý, M. Šilpoch. 
Stojící zleva: M. Bezák, J. Úlo-
vec, K. Pacalová, L. Zeisel, R. 
Pitřík, M. Barák, L. Pacal, trenér 
J. Kudláček a na fotce chybí S. 
Nováček.              Text a foto: -pj-

Sešel se rok s rokem a věci jdou dál 
svou cestou. Odchovanec velko-
meziříčského hokeje Pavel Zacha 
pokračuje ve svém hokejovém 
snažení prezentovaném na tom-
to místě v minulém roce. Jeho 
současný domovský tým 7. třídy 
Kometa Group skutečně dosáhl 
historického milníku a stal se 
hokejovým kolektivem, který do-
kázal neprohrát v mistrovských 
utkáních už neuvěřitelně dlouhých 
1018 dnů, tedy téměř tř i roky. 
Činovníci Komety Group si dali 
práci se statistikami a spočítali, že 
tento nejúspěšnější český mládež-
nický hokejový tým posledních let 
odehrál ve zmíněných tisíci dnech 
celkem 98 mistrovských ligových 
utkání, včetně těch barážových 
o účast na mistrovství republiky 
a osmi utkání na závěrečných tur-
najích mistrovství republiky v roce 
2007 a 2008. V téměř stovce zápasů 
pouze dvakrát remizoval a v 96 pří-
padech zvítězil. Soupeřům během 
této série jeho hráči nastříleli 1038 
branek a inkasovali ve 162 přípa-
dech. Trenéři a činovníci Komety 
považují dosažení této raritní mety 
za větší úspěch než titul mistrů 
republiky, protože dokládá neoby-
čejnou hráčskou kvalitu a vnitřní 
sílu i soudržnost tohoto mladého 

Tisíc dnů bez prohry a cesta do Ameriky na první mistrovství světa
kolektivu. Pavel Zacha je nejmlad-
ším členem týmu. Je v čele statistik 
kanadského bodování ze třinácti 
přípravných zápasů a s produkti-
vitou více než čtyř bodů na zápas 
vévodí také statistikám nejvyššího 
dosaženého průměru bodů na zápas 
v ligových utkáních v rámci tohoto 
mistrovského týmu.
Nemenším osobním úspěchem je 
jeho nominace do čs. výběru na 
mistrovství světa sedmých tříd 
v Kanadě. V Severní Americe je 
tato kategorie vedena pod označe-
ním Pee-Wee (ročník nar. 1996). 
S českým výběrem vedeným hlav-
ním trenérem Františkem Musilem 
odletí Pavel Zacha do kanadského 
Québecu ve dnech 12. až 24. úno-
ra, aby se tam pokusil přerušit 
černou sérii českých neúspěchů 
v posledních několika letech, kdy 
vyslanci našeho hokeje končili už 
v prvních kolech tohoto tradičního 
měření sil nejmladších hokejových 
nadějí. Velkomeziříčský hráč jede 
za oceán v tomto roce na zkušenou, 
ale věřím, že se jako nejmladší 
hráč českého týmu díky své kvalitě 
prosadí do základní sestavy o rok 
starších hráčů.
Los na letošním mistrovství světa 
hráčů do třinácti let není pro české 
barvy příliš výhodný. V prvním kole 

narazí v neděli 15. února v 8 hodin 
v Coliseé Pepsi Aréně v Québecu 
na silný americký tým Rochester 
Aliance. V případě úspěchu by naše 
hráče čekal o den později v 15 hodin 
mistr světa z minulého roku Detroit 
Red Wings. Vítěz tohoto zápasu se 
utká dne 19. února ve čtvrtfi nále 
pravděpodobně s týmem Phyladel-
phia Flyers nebo Winnipeg Nort 
West. Vítěz čtvrtfi nále by se mohl 
v semifi nále utkat podle odhadů 
s týmem Pittsburgh Penquins nebo 
San Jose Sharks. Vítěz semifi nále 
vrchní části pavouku by se potom 
ve fi nále mohl těšit na některý další 
zvučný hokejový tým. Podle mého 

názoru je horkým kandidátem na 
fi nále CSKA Moskva, ale odborníci 
preferují také Los Angeles Kings. 
Vítěz této třicetičlenné skupiny se 
potom utká v superfi nále o abso-
lutního vítěze a mistra světa vě-
kové kategorie Pee-Wee s vítězem 
druhé skupiny, kde má pro tento 
rok nejlepší reference Montreal 
Canadiens, St-Louis Blues, Tampa 
Bay, New York Islanders, New York 
Rangers, Colorado, Vancouver, ale 
překvapit by mohl i některý evrop-
ský reprezentační výběr.
Letošní už padesátý ročník mis-
trovství světa dvanáctiletých hráčů 
v Québecu bude s ohledem na 

divácké návštěvy z minulého roku 
podle střízlivých odhadů sledovat 
více než 200 000 diváků. Vždy 
se tady pohybuje mnoho celebrit 
a hokejových velikánů současnosti 
i minulosti. Vzhledem ke kulatému 
výročí slibují organizátoři turnaje 
opravdu nabitý program a řadu 
překvapení. Očekává se přítom-
nost mnoha osobností kanadského 
a světového hokeje. Nezbývá, než 
popřát nejmladším českým hoke-
jovým nadějím úspěch na turnaji 
i zážitek nastoupit proti soupeřům 
nejzvučnějších jmen v památné 
Coliseé Pepsi Aréně před návště-
vami 10 – 16 tisíc diváků. Už jen to 
samo o sobě bude jistě celoživotním 
zážitkem o to větším, čím déle se 
udrží ve hře, protože zde vládne 
nemilosrdný vyřazovací systém. 
Porážka znamená konec v turnaji! 
Tento systém více připomíná te-
nisový turnaj, ale divácky je díky 
tomu nesmírně atraktivní. Vlastně 
každý zápas představuje duel, na 
jehož konci vítěz žije dál nadějí na 
zisk titulu mistra světa, zatímco pro 
poraženého znamená neúspěch lou-
čení s největším turnajem, kterého 
se může mladý hokejista zúčastnit.
František Musil zařadil dva mladší 
hráče do českého výběru, svého 
syna Adama a Pavla Zachu podle 

jeho slov především proto, aby měl 
připravené dva lídry týmu na příští 
rok. V roce 2010 by měli předsta-
vovat základ českého týmu ročníku 
narození 1997 a neměli by se už 
rozklepat v plné hučící aréně proti 
podobným soupeřům. Přesto věří, 
že oba hráči budou pro český tým 
platní s ohledem na svou hráčskou 
kvalitu a zkušenosti z vrcholných 
hokejových akcí už na nadcházejí-
cím šampionátu.                  -zach-

Ve dnech 9. – 11. 1. 2009 proběhl 
v německém Schwenningenu 3. roč-
ník mezinárodního poháru vozíčká-
řů v curlingu Identa Cup 2009.
Poháru se zúčastnila 2 družstva 
pořádajícího Německa, 4 týmy ze 
Švýcarska, 2 týmy Itálie, slovenská 
reprezentace a reprezentace z České 
republiky. Za tým z ČR nastoupili 
do turnaje i dva sportovci Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí M. 
Charvátová a P. Gottlieb. Na hráčích 
ČR byla znát absence tréninku. Od 
kvalifi kace MS v listopadu netréno-
vali z důvodu obsazení curlingové 
haly komerčními akcemi. ČR na-
stoupila do turnaje těsnou prohrou 
s týmem Švýcarska a remízou se 
slovenskou reprezentací. Rozhodu-
jící zápas s Itálií 1, jež je účastníkem 
A skupiny MS, byl až do posledního 
kamene otevřený a pouze smůla 

a špatná kvalita ledu rozhodly, že 
naše reprezentace nezasáhla do bojů 
o medaile. V nedělním dopoledni na-
stoupila s týmem Švýcarska 2 o ko-
nečné 7.–10. místo. S tímto soupeřem 
si tým z ČR celkem snadno poradil 
a v konečném zúčtování obsadil 7. 
místo. Na tento pohár odjížděli hráči 
s ambicemi na medaile, ale 7. místo 
bylo za předvedenou hru zasloužené.
Družstvo curlingu z Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí složené 
ze tří členů České reprezentace M. 
Charvátová, P. Gottlieb. J. Coufal 
a doplněné B. Dvořákem sehraje 
pět turnajů v rámci klubu. Dou-
fejme, že naváže na skvělé výkony 
z předešlých roků, a tím si vybojuje 
i nadále účast v národním družstvu 
ČR v nadcházejících sezonách.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko.                  -char-

M. Charvátová a P. Gottlieb – Schwenningen 2009.             Foto: -char-

Okresní přebor 1. třídy, 11. kolo
Ostrov – V. Meziříčí B 15:3
Okresní přebor 2. třídy, 11. kolo
N. Dvory – Lhotky B 9:9
Oslavice B – V. Meziříčí C ne-
hlášeno
Netín – Sokol Žďár C 9:9
Okresní přebor 3. třídy, 11. kolo
Rovečné B – Netín B 12:6
Uhřínov – Sázava 9:9
Okresní přebor 4. třídy, 11. kolo
Netín C – D. Heřmanice 9:9
Vepřová – Lhotky C 16:2
Okresní přebor 5. třídy, 11. kolo
Doubravník – Oslavice C nehlá-
šeno
Orel Bystřice n. Per. – Lhotky D 
5:13                                        -pl-
Konečná tabulka okr. soutěže sk. B
1. Orel Nové Město A 10 10 0  0 152:28  30
2. Dolní Heřmanice B 10  8 0  2 124:56  26
3. Bory A 10  5 0  5  94:86  20
4. Vlkov A 10  5 0  5 104:76  20
5. Lhotky E 10  2 0  8  57:123 14
6. Uhřínov B 10  0 0 10   9:171 10

Možná si někdo z obyvatel Velké 
Bíteše a okolních vesnic v posled-
ních týdnech povšimnul vznáše-
jících se „padáků“ nevysoko nad 
zemí v bližším i vzdálenějším okolí 
našeho města. Není to paragliding, 
se kterým se především v létě za 
př íznivého, spíše bezvět rného 
počasí setkáme v prostoru mezi 
Novými Sady a Bezděkovem.
Powerkiting je druh sportovní 
aktivity, při níž se používá tažný 
drak (kite, powerkite) k pohybu 
člověka po zemi (landkiting), sněhu 
(snowkiting) či vodě (kitesurfi ng) 
nebo k jeho zdvíhání do vzduchu. 
Drak je podobný menšímu padáku 
či křídlu pro paragliding. To, že 
tažnou silou je prostřednictvím kitu 
vítr, je zřejmé. Pouhá chůze, případ-
ně běh jsou jednou z možností, které 
rider (osoba řídící kite) použije. Pro 
plné využití síly větru se však po-
užívá další vybavení jak je zřejmé 
z názvů dílčích odvětví.
Obvykle se drak používá k pohá-
nění jezdce na »mountainboardu« 
(obdoba skateboardu), snowboardu 
či »buggyně«, ale užívají se také 
brusle, lyže, apod. Tažný drak 
neslouží pouze k získání rychlosti, 
pokročilí jezdci dokáží pomocí 
tažného draka vyskočit i několik 
metrů do vzduchu. Také proto jsou 
všechny varianty powerkitingu 
považovány za extrémní sport.
Různé varianty powerkitingu se 
vyvíjely nezávisle na sobě, ale 
opravdový rozmach tohoto sportu 
nastal na přelomu tisíciletí, kdy 
se začal masově šířit kitesurfi ng 
– jízda po vodě na speciálním 
prkně (tzv. „kiteboard“) za využití 
tažného draka. Ještě v roce 1998 
nebylo na celém světě více než 30 
jezdců, nyní jdou jejich počty do 
statisíců. S rozšířením kitesurfi ngu 
narostl zájem a obecné povědomí 
o powerkitingu, a to vedlo k maso-

vému rozšíření dalších příbuzných 
sportů, například snowkitingu, kdy 
se za použití tažného draka uvádí 
jezdec do pohybu po sněhové pláni 
na lyžích či snowboardu.
Nezanedbatelným faktorem v na-
šich podmínkách je charakter 
reliéfu, musí být otevřený, nepříliš 
skloněný, o ploše alespoň několika 
hektarů. Oblast Českomoravské 
vrchoviny takových lokalit skýtá 
opravdu dostatek. Ze vzdálenějších 
lokalit je to především celorepub-
likově známé okolí Fryšavy ve 
Žďárských vrších. Nejvhodnějším 
prostorem v okolí našeho města je 
poměrně rozlehlá pastvina mezi 
Čikovem a Tasovem také díky 
velkému pochopení majitele tohoto 
pozemku, vhodný je prostor letiště 
u Borovníku, dobré podmínky 
skýtá zatravněná vrcholová část 
Fajtova kopce nad Velkým Mezi-
říčím, v zimě hladiny zamrzlých 
rybníků včetně Silnického. Vhodná 
je síla větru již od cca 3 m/s (10–
11 km/hod), zdatnější rideři zvládají 
svoje tahouny při síle větru i nad 
10 m/s (36 km/hod).
Podle slov Dalibora Koláře, stu-
denta Fakulty sportovních studií 
MU v Brně, který do Velké Bíteše 
v roce 2006 powerkiting přivedl, 
dnes existuje ve Velké Bíteši ne-
velká skupina vyznavačů tohoto 
extrémního sportu. Právě s nimi 
se v uvedených lokalitách můžete 
často setkat.
Přitažlivé na tomto sportu nejsou 
pouze mírně zvýšená hladina adre-
nalinu, ale především volný pohyb 
v přírodě s využitím přirozené, 
obnovitelné hnací síly – větru. Kdo 
nechce čekat ve frontě na lyžařský 
vlek s následnou možností kontaktu 
s jiným lyžařem na sjezdovce, roz-
balte draka, nazujte lyže, a pak to 
chce jediné, musí foukat.

Mgr. Michaela Ralevski

Jeden z bítešských riderů na Fajtově kopci v lednu t. r. dokazuje, že to jde 
i po padesátce.                                                            Foto: Lukáš Černý

T. J. Dětské středisko o. s.

Národní
turnaj

v boccie
OZP Cup

1. liga, 1. kolo
tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí

7.–8. 2. 2009
7. 2. 9–18 hodin,
8. 2. 9–15 hodin

Srdečně zveme příznivce 
boccii. Přijďte podpořit svoje 

favority nebo se podívat, 
příjemně strávit čas ve spor-

tovní atmosféře handicapova-
ných sportovců.

Veřejné bruslení leden-únor
So 31. 1. 14.45 – 16.15
Ne 1. 2. 14.15 – 15.45
Po 2. 2. 11.00 – 12.30
St 4. 2. 10.00 – 11.30
So 7. 2. 12.45 – 14.15
Ne 8. 2. 14.45 – 16.15
So 14. 2. 14.45 – 16.15
Ne 15. 2. 13.45 – 15.15
So 21. 2. 12.45 – 14.15
Ne 22. 2. 13.45 – 15.15
So 28. 2. 15.45 – 17.15
Ne 1. 3. 13.45 – 15.15
Vstupné: bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč                  -vid-

Pavel Zacha vpravo.                                                  Foto: -zach-
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KINO JUPITER CLUB – LEDEN 

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

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.

Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.
24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

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!

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!

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 starosti 
než vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho 
rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. Jsme v Čes-
koslovensku 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 zásoby 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 mi-
lostným 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

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 sys-
tém prodeje vstupenek na kulturní pořady. U každého 
pořadu bude oznámeno datum, do kterého bude nutno 
si vstupenky 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-

Loutková revue pro děti, kterou 
připravili členové loutkoherecké 
skupiny spolupracující s Českou 

televizí Praha, známí z pořadů Jů 
a Hele, Pohádková půda, Edův po-
hádkový balík a nespočet televiz-
ních večerníčků. Revue se ode-
hrává na strašidelné půdě, kde žijí 
například strašidla Pepíno a Špe-
koun, kterých se nikdo nebojí, le-
grační klaun Bimbo či pavoučice 
Agáta, slavná pěvecká hvězda. 
Jako hosté pořadu vystoupí zná-
mé Jů a Hele. V představení se 
střídají komické dialogy, písnič-
ky, pohádky, taneční vystoupení 
a soutěže, zkrátka děti čeká 

jedno překvapení za druhým. 
Publikum však nezůstává pouze 
v roli diváků, ale samo se také 
aktivně zapojí do představení. 
Děti se naučí prostřednictvím 
písničky strašit a během soutěže 
si osvojí řadu cirkusových triků. 
Velkou předností tohoto předsta-
vení je to, že loutky jsou doslova 
v nadživotní velikosti, což uvádí 
v úžas nejen děti, ale i dospělé. 
Loutkoherci vytvořili skutečně 
unikátní „šou“, což potvrzují 
pořadatelé z celé republiky. 
Představení trvá 70 minut (bez 
přestávky). 

Zdroj: zastupující agentura

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá

K poslechu a tanci hraje skupina M. E. Š.
Sobota 28. února 2009 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu.

Vstupné 100 Kč včetně místenky.
Rezervace míst a prodej vstupenek na programovém oddělení JC

nebo na tel. čísle 566 524 572.

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

Herecká hvězda Jan Tříska 
ve Velkém Meziříčí

V jarní divadelní sezoně jsme pro vás připravili opět dle našeho názoru 
velmi zajímavé tituly divadelních her. V jednotlivých divadelních předsta-
veních se velkomeziříčskému publiku představí řada známých hereckých 
osobností. Zářivou hvězdou mezi hvězdami je i skvělý a výjimečný herec 
Jan Tříska.
Narodil se 4. listopadu 1936 v Praze. Původně byl tanečníkem, ale když 
ho Karel Höger slyšel recitovat, přemluvil ho, ať zkusí herectví. Vystu-
doval DAMU a stal se nejmladším členem činohry Národního divadla. 
Tam vytvářel nezapomenutelné role, např. Romea. Hrál též v Divadle za 
branou a v Městských divadlech pražských. Uplatnil se i jako fi lmový 
herec. Za zmínku stojí fi lmy jako Starci na chmelu (1964), Radúz a Ma-
hulena (1970), kde vytvořil postavu Radúze, Na samotě u lesa (1976), kde 
hrál doktora Houdka. V seriálu F. L. Věk (1971) stvárnil postavu Šebka 
Hněvkovského. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Ameriky. 
Po odchodu do USA dostal příležitost až po delší době. Pracoval často s 
Milošem Formanem, například ve fi lmu Ragtime (1981) nebo ve snímku 
Lid versus Larry Flynt (1996), kde ztvárnil roli střelce. Spolupracoval 
na seriálu Highlander: The Raven (1998). V témže roce si zahrál spolu 
s Robertem De Niro a Jeanem Reno ve fi lmu Ronin (1998). V roce 1991 
natáčel Jan Svěrák fi lm Obecná škola a Jan Tříska dostal možnost vytvořit 
ústřední postavu učitele 
Igora Hnízda. To jemu 
a celému štábu vyneslo 
nominaci na Oscara za 
nejlepší cizojazyčný fi lm. 
Druhou nominaci získal 
s fi lmem Želary (2003). 
O rok dříve, v roce 2002, 
byl oceněn Cenou Alfré-
da Radoka za výkon v 
hlavní roli Krále Leara 
na Letních f ilmových 
Shakespearovských slav-
nostech. Jan Tříska žije 
momentálně v Los An-
geles, kde jeho manželka, 
herečka Karla Chadi-
mová, vede restauraci 
luxusního losangeleského 
hotelu Bel Air. Spolu mají 
dvě dcery.

Zdroj: www.csfd.cz

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

KOPRETINA
centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2

kontakt: 777 183 388
Pravidelný program:

Po:
9.00 – 11.00 Montessori techniky
11.00 – 13.00 Herna
15.00 – 18.00 Angličtina pro děti s Danou Harvey
Út:
8.45 – 9.30 Angličtina pro dospělé s Danou Harvey
9.00 – 13.00 Herna, tvůrčí dílna
9.30 – 10.30 Klub rodičů s Mgr. Elen Sejrkovou (jen lichý týden)
St:
9.00 – 10.00 Herna
10.00 – 10.30 Zpívání s dětmi
10.30 – 13.00 Herna, (tvůrčí dílna)
16.00 – 18.00 Předporodní kurzy s Libuší Kotoučkovou
Čt:
9.00 – 9.30 Herna
9.30 – 10.30 Cvičení pro rodiče s dětmi
10.30 – 13.00 Herna
15.00 – 18.00 Keramická dílna, herna
Pá:
9.00 – 12.00 Kosmetička Dagmar Krejčí

Program na leden – únor 2009
Středa 28. 1. Tvůrčí dílna rodičů (pletení košíků z papíru, noviny s sebou)
Pondělí 2. 2. – čtvrtek 5. 2. Keramická dílna (Prosíme, kdo zde máte 
delší dobu vyrobené a vypálené věci, přijďte si je vyzvednout.)
Úterý 10. 2. Tvůrčí dílna (Vyrábíme valentýnská přáníčka.)
Středa 11. 2. Tvůrčí dílna (Vyrábíme masky na karneval.)
Čtvrtek 12. 2. 15.00 Tvoříme z pedigu!
Zkušená lektorka vás naučí, jak si vyrobit ze speciálního proutí pod-
nos. POZOR – na dílnu je nutné se předem přihlásit v Kopretině na tel. 
777 183 388.
S sebou si prosím přineste ručník nebo zástěru, nůžky na keře s ostrou 
špičkou, 10 kolíčků na prádlo a 4 velké dřevěné korále s otvorem 3 mm. 
Na kurz je nutné se přihlásit a zaplatit zálohu předem nejpozději týden 
před začátkem kurzu. Záloha na kurzovné je 300 Kč, cena materiálu na 
lekci je 120 – 150 Kč dle spotřeby. Po domluvě lze absolvovat i jednotlivé 
lekce samostatně.
Úterý 17. 2. Tvůrčí dílna pro děti a rodiče (Malujeme prstovými barvami.)
Čtvrtek 19. 2. 15.00 Aranžmá s Katkou Kašparovou. Výroba sušené 
dekorace do interiéru na pověšení, cena za materiál cca 120 Kč. Lek-
torování činí 60 Kč za rodinu, lektorné se vybírá nejpozději týden před 
konáním. Hlaste se na tel. 777 183 388. Z kurzu si vždy odnesete výrobek 
ve fi nální úpravě.
Úterý 24. 2. Tvůrčí dílna pro děti a rodiče (Hrajeme si s tiskátky.)
Čtvrtek 26. 2. 15.00 Tvoříme z pedigu II
Pojďte pokračovat ve výrobě krásných a praktických předmětů z proutí. 
Opět je nutno se předem přihlásit v Kopretině na telefonu 777 183 388.
S sebou si prosím přineste ručník nebo zástěru, nůžky na keře s ostrou 
špičkou, 10 kolíčků na prádlo a 4 velké dřevěné korále s otvorem 3 mm.
Kosmetika
Kdo má zájem, může se objednat ke kosmetičce – Dagmar Krejčí. Může 
k nám jezdit jednou za 14 dní v pátek od 9.00 – 12.00. Je nutné, aby se 
přihlásili 2 – 3 lidé na den. Objednávky budou na základě přihlášek.
Děti pohlídáme a vy můžete udělat něco pro sebe.
Objednávejte se na číslo centra 777 183 388 nebo přímo u nás v Kopretině.

Sobota 14. 2. a 28. 2., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. č. 566 524 572,
programovém oddělení JC.

Zdroj: www.sms.cz
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

 den datum název plesu hudba
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 dopl-
ňován. Změna vyhrazena!                                                         -prog. odd JC-

Spolek živnostníků pořádá v sobotu 31. ledna 2009

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

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.

Zastupitelstvo obce zve všechny na již
10. reprezentační

Kde: KD Ořechov
Kdy: 31. ledna 2009 ve 20 hodin
Hraje: M.E.Š. 
Je připravena bohatá tombola a občerstvení.
Těšíme se na vás.

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách
si vás dovoluje pozvat
na XXX. ročník soutěže

o putovní pohár v požárním útoku, 15. února 2009 v 10 hodin na hasič-
ském cvičišti v Dolních Loučkách. 
Ve fi nále po základním kole bude soutěžit prvních pět družstev mužů 
o putovní pohár ministra vnitra ČR.            Milan Sojka, starosta sboru

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení 
divadelní sezony 2008 - 2009 pro skupinu O (platí pouze pro před-
platné) 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 nedorozumění. Dílo, které pro-
slavil 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-

Dne 23. 1. 2009 oslavil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Vojtěch Kostečka
z Velkého Meziříčí své jubilejní 80. narozeniny. 
Narozeniny přicházejí a odcházejí a s nimi si uvědomujeme, že každý rok 
přináší něco nového, co nás obohacuje.

Mnoho zdraví do dalších let přejí rodiny, vnoučata a pravnoučata. 

V sobotu 31. 1. 2009 oslaví naši drazí rodiče
Jiřina a Jiří Pařízkovi
ze Lhotek 50 let společného života.

Hodně zdraví a spokojenosti vám přejí děti s rodinami. 

V lednu uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní 
Hedvika Ambrožová 
z Martinic. 
Ve vzpomínkách jsi stále s námi. 

Vzpomíná manžel s celou rodinou. 

Dnes, 28. ledna, oslaví své 80. na-
rozeniny náš manžel, tatínek a dě-
deček, pan
František Čermák
z Měřína 
(rodák z Vysokých Studnic). 

Za lásku a obětavost děkují
a do dalších let mnoho

zdraví a štěstí
přejí manželka Anežka, 

dcera Milada
a syn František s rodinami. 

Dne 27. ledna uplynulo 5 let od úmrtí
pana
Jaroslava Ryšána
z Mostišť.

Vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou. 

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 20. 2. 2009
v Katolickém domě v Křižanově.
K tanci hraje skupina ACCORT.

Když odejde maminka, 
jako když slunce zajde…
Dne 26. ledna 2009 uplynulo už pět 
smutných let, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, paní
Marie Matějová
z Vídně.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

V sobotu 24. ledna 
2009 by se dožil 
sta let náš tatínek, 
pan 
František 
Voleník 
z Velkého Mezi-
říčí. 
Opustil nás před 
d v a c e t i  l e t y  – 
4. listopadu 1988 
ve svých nedoži-
tých osmdesáti.
Stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ
Boží muka, kapličky, smírčí kříže
– drobné stavby v krajině.
O nich nám přijde povyprávět
Pavel Koubek
ze sdružení Zelené srdce.
Čtvrtek 29. 1. 2009 v 17 hodin.
Zasedací místnost Obecního úřadu
v Borech.

Sobota 7. února 2009, začátek ve 20 hodin.
Sál hasičské zbrojnice Velké Meziříčí
Hudba TOTO BAND
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.
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FOTBAL

STOLNÍ TENIS

VOLEJBALLYŽOVÁNÍ – SKICROSS

ATLETIKA

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ LIGA

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

HOKEJ

Začala zimní příprava FC VM A
Dnem 12. 1. 2009 začali meziříčští 
fotbalisté s přípravou na jarní část 
MSFD. Týdenní tréninkový cyklus 
probíhá od pondělí do čtvrtka, 
v pátek je volno a v sobotu se hrají 
přípravná utkání. První z nich se-
hrál Velmez hned v závěru prvního 
tréninkového týdne s účastníkem 
KP JMFŽ, celkem Rosic. Utkání 
skončilo vítězstvím domácích v po-
měru 2:1. Branky zaznamenali Z. 
Mucha a Kratochvíl.
Další přípravný duel sehráli Mezi-
říčští v sobotu 24. 1. s Mutěnicemi.
FC VM – Mutěnice 2:2 (1:1)
Branky: J. Krejčí (24.), Jašíček (40. 
z p. k.), Skácel (62.), Průša (64. z p. 
k.). Rozhodčí: Petr ml., R. Teplý, 
J. Rosický. Diváků 50. Sestava FC 
VM: Trnavský – Z. Mucha, Klusák, 
Brychta, J. Krejčí – Kratochvíl, 
Pokorný, Průša, Němec, Hort – Ka-
rásek (dříve Hrušovany). Velmezu 
chyběli nemocní P. Mucha a Fober, 
odešli Galia a Pánek.

Podle slov vedoucího mužstva 
hostů prochází Mutěnice zásadní 
hráčskou obměnou. Na složení 
mužstva se také podepsala ne-
mocnost, někteří další hráči jsou 
ještě v jednání. Aktivnější byl 
od počátku Velmez a zaslouženě 
se po úhledné akci Pokorného 
s Kratochvílem dostal do vedení 
nekompromisní hlavou Krejčího. 
Domácí se dál tlačili před Skácela, 
ale ve 40. trestuhodně nechali podél 
rohové lajny pronikat Helíska, který 
byl faulován. Nařízenou penaltou 
Jašíček srovnal skóre a Karásek 
v gólové šanci těsně minul. Aktivitu 
Meziříčských zbrzdil bleskový úder 
soupeře, který využil rozhozené 
obrany domácích a Skácel skóre 
otočil. Vzápětí byl v pokutovém 
území faulován Karásek a Průša, 
který pokutový kop s obvyklou 
jistotu proměnil, byl poslední, kdo 
se zapsal do listiny střelců.
Další přípravné střetnutí sehraje 
Velmez opět v sobotu 31. 1. na 
umělé trávě v 10.15 hodin s cel-
kem APOS Blansko.          -ber-

V H K Vs e t í n  –  H H K Ve l -
ké Meziříčí 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
Branky: 6. Ašer (Podešva), 10. 
Podešva (Ašer, Zavrtálek), 13. 
Podešva (Knebl), 49. Knebl (Za-
vrtálek), 55. Tesařík (Gergela). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Beti-
nec – Stráňovský, Smejkal, Vlašín, 
Hajas, Pálka, Heřmanský – Bula, 
Bukáček, Kunstmüller – Sobotka, 
Nekvasil, Burian – Troščák, Do-
stál, Vrána (21. Jánský). Rozhodčí: 
Mrkva – Bojda, V. Fiala. Vyloučení: 
9:7, využití 2:0, v oslabení 1:0. 
Diváků: 1635.
Ostatní výsledky 34. kola: Valaš-
ské Meziříčí – Přerov 5:6, Břec-
lav – Žďár n.S. 7:0, Nový Jičín 
– Šumperk 0:3, Uničov – Opava 
5:3, Hodonín – Technika Brno 7:1, 
Orlová – Šternberk 6:0, Pelhřimov 
– Prostějov 5:7.
HHK VM – HC Spartak Pel-
hř i mov  4:6  (2:1,  0 :2 ,  2:3)
Branky: 11. Nekvasil (Jonáš), 
17. Nekvasil (Burian, Jonáš), 44. 
Troščák (Dostál, Sobotka), 53. 
Kunstmüller (Bukáček) – 4. Rusnák 
(Hrbatý, Pelán), 35. Meloun (Hrbatý, 
Kubát), 40. Kubát (Plachý, Hrbatý), 
41. Hrbatý (Pelán), 53. Tecl (Plachý, 
Meloun), 54. Kubát (Hrbatý, Pelán).
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (Chadim) – Smejkal, Strá-
ňovský, Hajas, Vlašín, Heřmanský, 
Pálka, Kochánek – Kunstmüller, 
Bukáček, Bula, Burian, Nekvasil, 
Jonáš, Sobotka, Troščák, Bašnár, 
Dostál, Jánský, Krča, Vrána. Roz-
hodčí: Josef Mech – Martin Musil, 
Daniel Reich. Vyloučení: 12:9, 
navíc Smejkal (HHK) 10 min. Vy-
užití: 1:2. Diváků: 450.
Ostatní výsledky 33. kola: Žďár n.S. 
– Valašské Meziříčí 5:4, Šumperk – 
Vsetín 2:3 PP, Opava – Nový Jičín 
6:2, Technika Brno – Uničov 5:4, 
Šternberk – Hodonín 2:3 PP, Přerov 
– Orlová 5:2, Prostějov – Břeclav 
5:3.                                         -hhk-
Tabulka sk. Východ po 34 kolech:
II. liga ČSLH sk. Východ
 1. Salith Šumperk  34 22 0 0 4 8 134:75 70

 2. HC Slovan Orlová 34 19 6 0 0 9 133:104 69

 3. HC Valašské Meziříčí 34 18 4 0 4 8 150:113 66

 4. SHK Hodonín 34 16 6 0 3 9 126:98 63

 5. HC Slezan Opava 34 17 3 0 5 9 132:100 62

 6. HC Uničov 34 17 2 0 3 12 135:118 58

 7. VSK Technika Brno 34 17 3 0 1 13 127:118 58

 8. VHK Vsetín 34 13 4 0 3 14 121:105 50

 9. HC ZUBR Přerov 34 14 3 0 2 15 108:119 50

10. HC TJ Šternberk 34 13 2 0 4 15 114:131 47

11. HC Nový Jičín 34 11 4 0 4 15 107:120 45

12. HK Prostějov 34 11 2 0 3 18 103:136 40

13. SKLH Žďár nad Sáz. 34 11 3 0 1 19 100:147 40

14. Spartak Pelhřimov 34 11 1 0 3 19 112:145 38

15. HC Břeclav 34 9 2 0 2 21 94:127 33

16. HHK Velké Meziříčí 34 6 2 0 5 21 92:132 27

Program na tento týden:
DNES, 28. 1. 2009 HHK Vel-
ké Meziříčí – HC Nový Jičín, 
utkání začíná v 18 hodin na 
ZS Velké Meziříčí.
Neděle 1. 2. 2009 HC Uni-
čov – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 17 hodin na 
ZS Uničov.

HHK VM B – TJ Šerkovice 11:0 
(2:0; 3:0; 6:0)
Rozhodčí: Kavina – Maloušek, 
Todorov. Branky: 2 min. Chlubna 
(Tůma), 11 min. Vrána (Krča, 
Střecha), 21 min. Křípal (Peterka, 
Bradáč), 7 min. Kř ípal (Krča, 
Vrána), 39 min. Šlapal (Kudláček 
J., Bradáč), 41 min. Křípal (Vrána, 
Krča), 44 min. Vrána (Krča), 49 
min. Kudláček J. (Malec, Bradáč), 
50 min. Chlubna (Tůma, Šoukal), 
57 min. Malec (Šlapal, Kudláček J.), 
57 min. Tůma (Šoukal, Chlubna).
Vyloučení: 6 – navíc TS: 7 navíc 
Pokorný P. 10 min. nesportovní cho-
vání, Císař 2+10 naražení zezadu, 
Chmelíček 2+10+20 nesportovní 
chování; využití 3:0; oslabení 3:0.
Střely na branku: 68:22. Sestava 
V. Meziříčí: Komínek, od 30 min. 
Štourač – Střecha, Martinec – 
Peterka, Bradáč – Invald – Krča, 
Vrána, Křípal – Kudláček J., Šlapal, 
Malec – Chlubna, Tůma, Šoukal, – 
Chatrný, Šmejkal, Navrátil R.
Podle konečného skóre by se snad 
nemusel tento zápas vůbec komen-
tovat, protože výsledek hovoří za 
vše. Ale ono to zas až tak jednodu-
ché nebylo.
Zvláště v prvních dvou třetinách 
to byl přehled našich nevyužitých 
přesilovek. Byli jsme sice v trvalém 
tlaku, někdy až drtivém, ale naše 
nepřesná koncovka a velmi dobrý 
gólman soupeře bránili většímu 
rozdílu skóre.
Až ve třetí třetině nám to tam 
začalo padat. Zpřesnili jsme kom-
binace, zrychlili střídání a hned 
nám vzrostla i produktivita. Za 
pozornost stojí zvláště tři Křípalovy 
góly, kdy většinou dokončoval ro-
zebrání soupeře naší první lajnou. 
Je ovšem pravda, že Šerkovice toho 
měly plné zuby a jejich dvě pětky 
vůbec nestíhaly bruslit.
Je dobře, že jsme se soupeřem ze 
spodku tabulky dokázali jedno-
značně získat dva body a udrželi 
oběma brankářům čisté konto. 
Doufám, že nás to patřičně naladilo, 
protože už tento pátek to bude v Ná-
měšti úplně jiná písemka. Hrajeme 
tam v 16.30 hodin.
Ostatní výsledky: Řečice – V. Bí-
týška 4:6, Křižanov – Náměšť 1:9
Nedvědice – V. Bíteš nehráno   -ht-

O víkendu 24.-25. 1. 2009 se usku-
tečnily první dva závody ze série 
Českého poháru ve skicrossu, který 
se celkově skládá z deseti závodů. 
Ve ski areálu Samoty na Šumavě, 
kde se závody konaly a kde se po-
řadatelům podařilo připravit velice 
kvalitní trať. V sobotu za krásného 
a slunečného počasí se nejvíce da-
řilo naší skicrosařce Jitce Šitkové, 
která vyhrála jak kvalifi kaci, tak 
i všechny tři vyřazovací rozjížďky 
včetně té finálové a získala tak 

první vítězství v letošní sezoně. 
V nedělním závodě, kde po druhém 
místě z kvalifi kace měla Jitka v se-
mifi nálové rozjížďce nepříjemnou 
kolizi se soupeřkami, si spravila 
náladu vítězstvím v malém fi nále 
a obsadila pátou pozici. Těchto zá-
vodů se zúčastnil také Ivo Doležal, 
který v obou závodech skončil na 
18. místě a Barbora Bartuňková, 
která v nedělním dětském závodě 
obsadila 2. místo v kategorii do 15 
let.                         Text a foto: -id-

Krajský přebor v hale
O víkendu proběhl v atletické hale 
v Praze na Strahově halový přebor 
kraje Vysočina. Medaile se rozdě-
lovaly v žákovských kategoriích 
a v tzv. kategoriích „open“ (dorost, 
junioři a dospělí společně).
Naši atleti získali celkem 11 medailí 
(stejně jako v loňském roce).
Nejúspěšnějším atletem byl Martin 
Bouček, který startoval ve čtyřech 
disciplínách s výsledkem 2 první 
a 2 druhá místa. Ve vrhu koulí 
se výkonem 12,14 m zařadil na 
průběžné 4. místo letošních žákov-
ských republikových tabulek.
Na fi nálových pozicích (do 6 místa) 

se ještě umístili – Jakub Havlíček, 
Michal Kyus, Radek Švihálek 
a Martin Perutka.

žákovské kategorie
1. místo
Bouček Martin výška 161 cm
 koule 12,14 m
2. místo
Bouček Martin 60 m 8,05 s
 150 m 19,47 s
Kyus Michal 800 m  2:27,86 s
Fikr Ondřej 800 m  2:45,85 s
Blažková Adéla výška 135 cm
3. místo
Havlíček Jakub koule  10,56 m

kategorie „open“
3. místo
Vaňková Markéta  trojskok  9,92 m
Studený Josef trojskok  11,64 m

-vill-

Po výborném kolektivním výkonu 
dorostenky vezou bod z Ostravy.

I. liga mladší dorostenky
Sokol Poruba – Sokol VM 21:21 
(12:10)
V dohrávce podzimního kola, 
které bylo kvůli žloutenkové ka-
ranténě Ostravských odloženo až 
na nezvyklé lednové datum, se 
předvedly ve velmi dobrém světle 
naše hráčky. Od prvních minut do-
kázaly velmi dobře organizovanou 
a důraznou obranou čelit útočným 
snahám domácích. V brance nebý-
vale vysokým procentem úspěšnosti 
zákroků (59 %) se skvěla Marcela 
Babáčková. I přesto měly domácí 
hráčky mírně brankově navrch 
(5:3, 8:6). Závěr prvního poločasu 
sehrály na rozdíl od Velkomeziříč-
ských takticky a účelněji a získaly 
si těsně před přestávkou více než 
nadějné tříbrankové vedení. Po 
změně stran dokonce navýšily až na 
11:7. Několik neproměněných šancí 
Porubských a naopak rychlé brejky 
našeho celku měly za následek 
otočení dosavadního vývoje utkání 
(11:12). V následné bitvě o každý 
míč a metr palubovky jsme začali 
mít herně i brankově navrch. Naše 
hráčky se překonávaly bojovností, 
nápaditou a nezvykle účelnou 
útočnou souhrou si držely neustálý 
gólový odstup (15:17, 16:18). Para-
doxně naše nevydařená přesilovka 
zvedla psychiku domácího týmu, 
a ten dokázal srovnat brankový 
poměr (53. min. 19:19). Škoda řady 

nevyužitých šancí, které výbornými 
zákroky likvidovala domácí bran-
kářka. Závěrečné drama, ve kterém 
oba celky měly ještě několik 100 % 
možností strhnout vítězství na svou 
stranu, utnul zvukový signál a oba 
celky se tak spravedlivě dělí o body. 
7 m – hody 5/3:6/3, vyloučení 1:1.
Hrály: Babáčková-Kratochvílová 
M. (7/1), Necidová S. (5), Pavlišová 
(3/2), Rousová (2), Salašová (2), 
Závišková I. (2), Svobodová (1), 
Bártová, Invaldová. Trenér ing. 
Záviška, asistentka Simandlová.

Mladší žákyně stříbrné
v Hodoníně

Na mezinárodním turnaji se svě-
řenkyně trenérek Kratochvílová 
& Partlová umístily na výborné 
druhé příčce. Po jednoznačném 
vítězství nad domácími hráčkami 
následovaly vysoké výhry i nad 
zástupci slovenské házené Bánovce 
nad Bebravou a Inter Bratislava. 
V dramatickém turnajovém fi nále 
pak nejtěsnějším rozdílem zvítězily 
rakouské hráčky UAL Wien.
Výsledky: Sokol VM – TJ Sokol 
Gábor Bánovce nad Bebravou 
26:11, – Union Admira Landhause 
Wien 15:16, – Inter Bratislava 
28:13, – HK Hodonín 25:10.
Pořadí: 1. Wien, 2. Velké Meziříčí, 
3. Bánovce n. B., 4. Hodonín 5. Inter 
Bratislava.
Hrály: Syptáková Ver. – Kratochví-
lová Ha. (31), Partlová Mark. (31), 
Studená Kat. (20), Sedláčková Kl. 
(8), Rosová Ter. (2), Zezulová Kr. 
(2), Homolová Mich., Doležalová 
Rom., Uhlířová Eva.             -záv-

Brno i po zápasech s našimi junio-
ry zůstává stále bez porážky.
Junioři si odvetu s vedoucím celkem 
soutěže předehrávali již ve čtvrtek, 
z Brna si však odvezli pouhý set. 
Díky tomu, že kadetská reprezenta-
ce dvakrát hladce pokořila nováčka 
z Nového Jičína, udrželi si přesto 
naši hráči čtvrtou příčku.
Volejbal Brno – Sp. Velké Mezi-
říčí 3:0 (13, 16, 15) a 3:1 (22, – 24, 
18, 13)
První zápas se hrál podle domácích 
not a naši hráči nebyli domácím 
příliš důstojným soupeřem. Druhý 
byl vyrovnanější, klukům se dařilo 
ve dvou setech držet s domácími 
krok, potom se však přece jenom 
projevila vyšší kvalita domácího 
kádru, který asi letos nemá, alespoň 
ve skupině B konkurenci.

Sestava VM: Málek, Vašíček, 
Trojan, Vrána, Šimek, Kliment, 
Kameník, Veselý

Zbývající výsledky:
SCM – Nový Jičín 3:0, 3:0
Zlín – Ostrava 0:3, 1:3
Olomouc – Hradec 3:0, 3:0
Příští víkend jsou na programu 
první turnaje kadetů, naše naděje 
nastoupí ve skupině o 7. – 12. místo, 
hraje se v Liberci. V sobotu 7. 2. pak 
odehrají junioři poslední domácí 
dvojutkání základní skupiny, jejich 
soupeřem bude UP Olomouc.

-kon-
Tabulka EX-JRI, sk. B

po 12. dvoukolech:
1. Volejbal Brno 24 24 0 72:14 48
2. DHL Ostrava 22 15 7 50:29 37
3. Fatra Zlín 22 12 10 47:44 34
4. TJ Spartak Velké Meziříčí 22 8 14 38:46 30
5. TJ Nový Jičín 22 8 14 32:49 30
6. Slavia Hradec Králové 22 6 16 27:53 28
7. UP Olomouc 22 3 19 19:59 25
8. SCM ČVS kadeti 12 8 4 27:18 20

Velké Meziříčí B – Nové Město 
n. M. B 17:1
Body: Bednář Ivan 4,5; Buk Radek 
4,5; Šoukal Slavomír 4,5; Buk 
Martin 3,5
Naše béčko v neděli přivítalo Nové 
Město. Po pár nevydařených zápa-
sech už potřebovalo vyhrát. Domácí 
hráči nedali hostům šanci a zcela 
jasně zvítězili.
Oslavice – Velké Meziříčí C 15:3
Body: Kampas Jan 3, Němec Tade-

áš 0, Zelený Tomáš 0, Prachař Vít 0
Velké Meziříčí C – Netín 5:13
Body: Kampas Jan 3,5, Zelený 
Tomáš 1,5; Prachař Vít 0
V úterý se dohrával odložený zápas 
s Oslavicí a v neděli jsme přivítali 
Netín. V obou utkáních se dařilo 
Kampasovi, který se každým zá-
pasem zlepšuje.
V sobotu proběhl turnaj dorostu 
ve Žďáře n. Sáz., kterého se také 
zúčastnili naši hráči. První místo 
vybojoval Kampas a třetí místo 
obsadil Prachař Vít.                    -pk-

Družstvo C velkomeziříčských stolních tenistů.                       Foto: -pk-

19. kolo
Extraliga

SK Lavičky – SK Vídeň 5:1
Plhák 2, Dvořák, Novotný, Turek 
– Beran
Horní Heřmanice – NHÚ Balinka 
VM 8:3
Horký 3, Šilhan 2, Mejzlík 2, Weiss 
– Pokorný 3
SK Building VM – Březka – Sta-
noviště 3:5
Pavlíček 2, Švec – Burian Pe., Ma-
zánek, Dvořáček
Technické služby VM – HC Bory 
3:9
Ambrož, Pospíšil, Šlapal O. – Čin-
čera 2, Zikmund 2, Kabelka M. 2, 
Kabelka P., Michal, Pospíchal
Eurobagging VM – Sanborn 
VM 0:12
Fritz 3, Brachta 2, Sysel 2, Novák 
2, Bajer F., Svoboda, Ráček
Agromotor VM – SK Omega 
VB 0:3
Kučera, Čech, Dočkal

Extraliga
 1. Technické služby VM  19 15 1  3 107:73  31
 2. HC Bory 19 13 1  5 113:51  27
 3. Březka – Stanoviště 19 12 2  5 110:68  26

 4. Agromotor VM 19 10 5  4 100:63  25
 5. SK Omega Velká Bíteš  19 11 2  6  93:44  24
 6. SK Lavičky 19 10 2  7  79:75  22
 7. Sanborn VM  19  9 4  6  89:92  22
 8. Eurobagging VM  19  7 3  9  68:100 17
 9. Horní Heřmanice  19  5 3 11  87:104 13
10. SK Vídeň  19  3 3 13  52:92   9
11. SK Building VM 19  3 0 16  65:133  6
12. NHÚ Balinka VM 19  2 2 15  51:119  6
I. liga – 1. kolo nadstavbová část
skupina o postup (1.–5. místo)
Farma Měřín – HFC Dráhy VM 
5:3
Puža 2, Kocanda, Bartušek, Ouleh-
la – Burian, Fischer, Hamřík
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lhotky 10:4
Pirochta 4, Strnad 2, Vidlák 2, 
Hanáček, Horký – Dvořák, Dvořák 
(K), Vídeňský, Střecha Lad.
Auto Dobrovolný VM – volno
skupina o 6. – 10. místo
HC River VM – HC Pikárec 1:4
Mezlík – Odehnal 2, Broža, Hu-
dec
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 
hráno po uzávěrce
SPL Radostín nad Osl. – volno

-fan-


