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Náměstí 3 – (nad rest. „Obecník“) – 3. patro
Objednejte se, prosím, předem, na čísle 608 754 953

Cena novin 
se zvyšuje
Vážení čtenáři,

mnozí z vás vědí, mnozí mož-
ná ne, že Jupiter club, s. r. o. 
krom organizace kulturně 
společenských aktivit ve městě 
je i vydavatelem a zároveň 
i distributorem týdeníku Vel-
komeziříčsko. 
Chceme-li vám v roce 2010, 
i přes výrazné snížení fi nanční 
podpory z prostředků města, 
poskytovat kvalitní kulturně 
společenskou nabídku, jsme 
nuceni realizovat i některé 
nepopulární kroky. Vím, že 
slovo krize se pro mnohé z vás 
stalo již otřepanou frází. Ale je 
to právě obtížná ekonomická 
situace, která nás donutila 
k následnému opatření.
Dne 16. prosince 2009 roz-
hodla valná hromada Jupiter 
clubu, s. r. o. na svém jednání 
zvýšit cenu týdeníku Velko-
meziříčsko od 1. ledna 2010 
na 12 Kč za kus. 
Jsem přesvědčen, že toto opat-
ření nezmrazí váš zájem o náš 
týdeník. Není v ČR mnoho 
měst, které se mohou pochlu-
bit svými regionálními novi-
nami, navíc s devadesátiletou 
tradicí. Pro příznivce počítačů 
jsme připravili verzi novin 
ve formátu pdf, kterou si 
můžete od 1. 1. 2010 objednat 
za 6 Kč.

Mgr. Milan Dufek, jednatel 
a ředitel Jupiter clubu, s. r. o. 

Probíhá 
Tříkrálová 

sbírka
Sbírka probíhá od 2. do 11. led-
na 2010, ve Velkém Meziříčí 
hlavně během tohoto týdne 
a o víkendu 8 až 10. 1. 2010. 
Pokladničky je zapot řebí 
vrátit nejpozději v pondělí 
11. 1. 2010.

Ples města
Starosta města Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na městský 
ples, který se koná v sobotu 
16. ledna 2010 v Jupiter clu-
bu. Zahájení je ve 20 hodin. 
K tanci a poslechu hraje hu-
dební skupina M.E.Š. (velký 
sál) a Martin Karásek (vý-
stavní síň).
Vstupenky s místenkou je 
možno zakoupit v informač-
ním centru na Městském úřa-
du ve Velkém Meziříčí od 
6. 1. 2010 v pracovní dny 
v době od 8 do 15 hodin.

Ing. František Bradáč

Avizní okénko připravila 
Iva Horká

Lékařská služba první pomoci (LSPP) ve 
Velkém Meziříčí od 1. ledna 2010 nefunguje. 
Důvodem toho, že skončila, jsou chybějící 
dotace, ale také pokles poptávky po této 
službě. 

LSPP v našem městě dosud fi nancoval kraj 
Vysočina. Krajští zastupitelé již v listopadu 
loňského roku rozhodli o ukončení těchto 
dotací pro následující rok 2010. 

Sdružení některých místních lékařů 
s názvem Pohotovost, které LSPP ve městě 
již od roku 2005 zajišťovalo, proto podalo 
žádost o fi nancování této služby městem. 
„Žádáme město o dotaci této služby část-
kou 69 tisíc korun měsíčně,“ zaznělo na 
posledním jednání zastupitelstva v prosinci 
2009 ze strany jednatele Pohotovosti, s. r. o., 
MUDr. Jiřího Kaše. „Jinak z důvodu absence 
fi nancí nemůže naše společnost tuto službu 
nadále provozovat,“ dodal. Velkomeziříčští 

meziříčské LSPP a s tím souviselo i omezení 
ordinačních hodin.

Statistika, kterou Jiří Kaše zastupitelům 
předložil, hovoří jasně. Například za rok 2006 
ošetřili lékaři na velkomeziříčské pohoto-
vosti 4199 pacientů, asi o dvě stovky víc pak 

v následujícím roce, zatímco v roce 2008 již 
jen 1489 a v roce 2009 do října pouhých 776. 
Přitom v roce 2007 činily dotace pro LSPP 
ještě 137.500 korun měsíčně, ale od roku 
2008 už klesly na polovinu, tedy na 69.000 
korun měsíčně.

Zajištění lékařské služby první pomoci 
ve Velkém Meziříčí je tedy od letošního 
ledna plně v kompetenci krajských nemocnic 

Pohotovost v Meziříčí skončila

zastupitelé dotování této služby městem 
neschválili a potřebných 828 tisíc korun na 
její zajištění pro rok 2010 z městské pokladny 
nevyčlenili. Důvody jsou zřejmé. Prudký 
pokles počtu pacientů zejména od roku 2008, 
kdy byly zavedeny poplatky ve zdravotnictví. 

Pacient tak za ošetření na pohotovosti platí 
devadesátikorunový poplatek. Další příčina 
tkví také v zavedení nové krajské koncepce, 
která spočívá v zajišťování lékařské služby 
první pomoci na Vysočině prostřednictvím 
pěti krajských nemocnic. Dosud Velké Me-
ziříčí spolu s Náměští nad Oslavou tvořilo 
v této koncepci výjimku. Přesto však s rokem 
2008 značně poklesly i krajské dotace velko-

v Jihlavě, Třebíči, Novém Městě na Moravě, 
Pelhřimově či Havlíčkově Brodu. Ty navíc 
poskytují tuto službu v podstatě nepřetržitě 
po celých čtyřiadvacet hodin denně, neboť 
po skončení provozní doby pohotovostí jsou 
pacientům k dispozici nemocniční ambulan-
ce. Nemocnice také nabízejí individuální péči 
pro dospělé a zvlášť pro děti a dorost. Bližší 
informace včetně kontaktů i provozní doby 
pohotovostí všech pěti krajských nemocnic 
najdete na zdravotnickém portálu kraje 
Vysočina www.zdravi-vysociny.cz či v na-
šem týdeníku na str. 6.

Zrušení LSPP ve Velkém Meziříčí přitom 
nikterak nesouvisí se čtyřiadvacetihodinovou 
činností zdravotnické záchranné služby (ZZS), 
jejíž výjezdové stanoviště v našem městě zů-
stává i nadále. ZZS slouží pacientům se závaž-
nými zdravotními problémy, které jej ohro-
žují na životě a zdraví.    Martina Strnadová

Milí čtenáři, vážení přátelé,
dovolte mi, abych v tomto čase, kdy si lidé blízcí i neznámí přejí všeho 

nejlepšího, popřál i vám úspěšné vykročení do nového roku 2010. Přeji 
vám samotným i vašim blízkým jménem všech spolupracovníků Jupiter 
clubu, nechť vás při putování rokem 2010 provází pevné zdraví, veselá 
mysl, pozitivní naladění, štěstí, vzájemné porozumění a láska.

Mnozí jste si jistě přáli i hodně peněz, které hýbou světem okolo nás. 
Nezapomínejte však na starou pravdu – peníze nejsou všechno. Posilujte 
svoji peněženku, ale současně s ní posilujte i své vnitřní vědomí o prožitky 
ze společných her se svými dětmi, o kulturní zážitky, nové poznatky. 

Rok 2009 potvrdil, že se naše město nemusí obávat, že by v budoucnu 
na poli kultury nemělo co sklízet. Společné projekty s Muzeem, DDM, 
ČSŽ, ZUŠ ve Velkém Meziříčí či vytváření podmínek pro činnost lout-
kohereckého souboru, Genealogicko-vlastivědné společnosti, hudebních 
i divadelních útvarů již řadu let patří mezi naše základní programové pilíře. 
Není nic krásnějšího než umění pobavit sám sebe a předat to ještě ostatním. 
Velké uznání patří proto všem těm, kteří svou prací leckdy na úkor svého 
volného času přispěli k rozvoji kulturního života v našem městě. 

Můj velký dík za každodenní práci při přípravě, organizaci, propagaci 
a zajištění všech činností a aktivit patří kolektivu pracovníků JC. Podě-
kování za podpoření při našich akcích posílám Městu Velké Meziříčí za 
fi nanční podporu, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii, restauraci 
Jupiter, kavárně Orchidea, Střední škole řemesel a služeb ve Velkém Me-
ziříčí za realizaci cateringových služeb, za technickou pomoc fi rmě Mu-
sicData a RentalPro, Ateliéru Michlíček za spolupráci při propagaci. 

Ani Jupiter club pro letošní rok neoplývá plnou peněženkou. I přesto 
se budeme snažit s maximálním úsilím pro vás připravit takové kulturně 
společenské akce, které vám přinesou radost, poznání, odpočinek. Uči-
níme vše pro to, abyste se z návštěvy Jupiter clubu navraceli spokojeni, 
nabytí optimismem, pozitivní energií. 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale 
naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich

Mgr. Milan Dufek 

Vážení 
spoluobčané

Nejdříve chci poděkovat za vá-
noční a novoroční přání, kterých 
se mi od vás dostalo velké množ-
ství. Velmi si všech těchto přání 
vážím, jsou pro mě povzbuzením 
do další práce. Ohlédneme-li se za 
uplynulým rokem 2009 a jeho udá-
lostmi, napadne nás zřejmě jedno 
z nejpoužívanějších slov minulého 
roku – slovo „krize“. Ať už šlo 
o krizi hospodářskou, politickou, 
vládní, krizi hodnot apod. Co se 
týká té hospodářské, můžeme být 
svědky řady diskuzí o tom, zda už 
skončila, nebo naopak teprve přijde 
atd. Diskuzi ponechme těm, kterým 
to přísluší. Nepochybné však je, že 
hospodářský pokles tu je a pocítila 
jej již také celá řada místních fi rem 
a zaměstnavatelů. S tím samozřej-
mě také mnozí naší spoluobčané, 
kteří ztratili zaměstnání a dostávají 
se tak do tíživé situace. V minulosti 
se snažilo město vybudováním prů-
myslové zóny přispět k vytváření 
nových pracovních míst. Dnes je 
situace mnohem složitější a také 
jiná. Přesto chci ujistit, že se bude-
me snažit využít každou příležitost, 
abychom v rámci svých možností 
přispěli k vytváření pracovních 
příležitostí v našem městě.

Hospodářské potíže nemohly 
minout ani veřejné rozpočty měst 
a obcí. Samotné město Velké Me-
ziříčí má za loňský rok propad 
na daňových příjmech přibližně 
20 mil. Kč. Jen díky uvážlivému 
a opatrnému hospodaření nemuselo 
město přistoupit k žádným restrik-
tivním opatřením. Zabezpečeny 
byly všechny funkce nezbytné pro 
chod a řízení města včetně jeho pří-
spěvkových a ostatních organizací. 
Proběhnout mohla i celá řada inves-
tičních akcí např. výstavba sítě dět-
ských hřišť, dokončení cyklostezky 
do místní části Mostiště, opravy 
některých komunikací a chodníků, 
opravy školních budov. Zahájena 
byla i stavba nového domova pro 
seniory v sídlišti Čechovy sady, kde 
investorem je kraj Vysočina.

Do roku 2010 vstupuje město 
Velké Meziříčí se schváleným roz-
počtem. Na předvánočním jednání 
Zastupitelstva města získal pod-
poru všech jeho přítomných členů. 
Odráží současnou hospodářskou 
realitu a počítá jen s nutnými výdaji 

na chod institucí města a dlouho-
době připravované investiční akce 
v oblasti oprav vodovodů a kanali-
zační sítě. Připravována k zahájení 
je také největší investice města 
v novodobé historii – rekonstrukce 
čistírny odpadních vod a odkanali-
zování místní části Mostiště. Téměř 
80 % potřebné finanční částky 
bude uhrazeno z dotace Evropské 
unie, což představuje více jak 
300 mil. Kč, zbývající část potom 
z rozpočtu města. V nejbližších 
dnech začne proces výběru zho-
tovitele a k zahájení prací by mělo 
dojít v jarních měsících letošního 
roku. Převážná většina prací bude 
realizována ve stávajícím objektu 
čistírny odpadních vod ve Velkém 
Meziříčí bez potřeby omezování 
dopravního provozu ve městě. Pře-
sto k některým omezením dopravy 

během stavby bude muset dojít, 
zejména v části ulice Vrchovecká 
a především potom v místní části 
Mostiště. 

Vážení spoluobčané.
Uplynulý rok 2009 nebyl v mno-

hém jednoduchý. Neměli bychom 
však propadnout neklidu a oba-
vám z budoucnosti. Dovolím si na 
závěr připomenout slova papeže 
Benedikta XVI., která pronesl při 
své loňské návštěvě České repub-
liky, kdy citoval výrok, jenž je 
připisován Franzi Kafkovi: „Kdo 
si zachová schopnost vidět krásu, 
nikdy nezestárne.“

Přeji tedy nám všem, abychom 
vždy byli schopni vidět v lidech 
kolem nás především to dobré.

Ing. František Bradáč, 
starosta města

Klíčovým bodem posledního 
jednání velkomeziříčských zastu-
pitelů v loňském roce byl rozpočet 
města na letošek. „Připravený 
návrh rozpočtu ve výši 160 milionů 
korun získal podporu všech pří-
tomných zastupitelů,“ informoval 
média v závěru roku 2009 starosta 
Velkého Meziříčí František Bradáč, 
„je skromnější než bychom si přáli, 
jistě by bylo potřeba víc peněz, ale 
důležité je, že chod města na rok 
2010 je zabezpečen.“ Vzhledem 
k hospodářské krizi a poklesu 
příjmů nemohly být akceptovány 
všechny požadavky, ale takzvané 
mandatorní výdaje jsou podle 
starostových slov zajištěny, ať 
už se týkají technických služeb, 
školských či kulturních zařízení 
a podobně.

Jak F. Bradáč uvedl, bohužel 
v rozpočtu chybí například některé 
investice do objektů, které jsou 
městským majetkem a užívají je pří-
spěvkové organizace města. Jde ze-

jména o školská zařízení. „Tam byly 
požadavky výrazně vyšší, než jsme 
mohli nakonec schválit,“ upřesnil 
starosta, „z ostatních investic jsou 
pokryty pouze dlouhodobě chystané 
akce, které jsou připravovány ve 
spolupráci se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko na opravě 
infrastruktury, zvláště kanalizační. 
Některé tyto sítě jsou poškozeny po 
přívalových deštích z roku 2009.“

V rozpočtu si místo našel i po-
vinný podíl města na rekonstrukci 
památek, částka je stejná jako 
v předchozím roce, tedy milion a 
půl korun. „Není rozdělena celá, 
zbývá ještě menší rezerva, ale po-
kud by žadatelé se svými žádostmi 
neuspěli – ať už na kraji Vysočina či 
ministerstvu kultury –, a nebyla jim 
přidělena dotace, tak pochopitelně 
odpadne i povinný podíl města.“

Podrobný rozpis rozpočtu Města 
Velké Meziříčí na rok 2010 bude 
zveřejněn v příštím čísle týdeníku 
Velkomeziříčsko.            Iva Horká

Rozpočet je schválen, chod města 
zabezpečen

Starosta města František Bradáč.                                   Foto: Iva Horká
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Podle zákona o silničním provozu 
mají majitelé některých řidičských 
průkazů povinnost vyměnit si řidič-
ské průkazy do konce tohoto roku. 
Povinná výměna se týká řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000.

Od roku 2011 nebudou tyto 
doklady platné. Pokud by snad 
někdo i nadále řídil bez platného 
průkazu, dopustil by se přestup-
ku, za nějž by bylo možné uložit 
pokutu od 1.500 Kč do 2.500 Kč 
při silniční kontrole, nebo dokonce 
až 30.000 Kč, neboť řidič vlastní 
neplatný průkaz (§ 46 přestupko-
vého zákona, týkající se „ostatních 
přestupků proti pořádku ve státní 
správě a samosprávě“). Výměnu ři-
dičských průkazů provádí městské 
úřady nebo magistráty, příslušné 
podle místa trvalého pobytu na úze-
mí České republiky. Pro Velkome-
ziříčsko je spádovou oblastí Měst-
ský úřad Velké Meziříčí. Podrobné 
informace k povinné výměně 
řidičských průkazů jsou k dispozici 
také na www.vymentesiridicak.cz.

V další vlně budou vyměňovány 
doklady vydané od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004. Zde je lhůta 
pro vyřízení povinné výměny do 
konce roku 2013.

Vzhledem k značnému objemu 
řidičských průkazů, určených k vý-
měně, je smyslem této informace 
dosažení stavu rovnoměrného tempa 
výměny řidičských průkazů a odstra-
nění stresujících situací vyvolaných 
velkým náporem zájemců o výměnu 
řidičských průkazů před koncem 
lhůt výměn jednotlivých typů řidič-

ských průkazů. Tohoto stavu není 
možné dosáhnout bez aktivní spo-
luúčasti držitelů řidičských průkazů.

K 30. 11. 2009 zbývalo vyměnit 
981 664 řidičských průkazů (výměna 
2010). Tato hodnota odpovídá 15,32 
% registrovaných řidičů. Co se týká 
Velkomeziříčska, povinné výměně 
v roce 2010 podléhá 3340 řidičských 
průkazů, nyní zbývá k výměně 
69,2 procenta. Do druhé vlny (vý-
měna 2013) spadá 4 165 řidičských 
průkazů, k výměně zbývá 90,1 %.

Co je potřeba pro zpracování 
žádosti?

Vyplněný formulář (k dispozici 
na úřadě), platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz nebo pas), prů-
kazovou fotografii o rozměrech 
3,5 × 4,5 cm a stávají řidičský 
průkaz. Nový řidičský průkaz bude 
zdarma vydán do dvaceti dnů od 
podání žádosti. V případě zrychle-
ného řízení může být průkaz vydán 
za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti 
pracovních dnů.

Kde zažádat o výměnu?
V nové budově MěÚ nad Českou 

spořitelnou, Náměstí 14/16 ve 2. patře.
Kdy žádat?
V úřední dny, tedy v pondělí 

a středu od 8.00 do 17.00.
Chcete-li se vyhnout frontám:
Objednejte se přes ofi ciální we-

bové stránky města, tj. www.mes-
tovm.cz, kde pod odkazem Městský 
úřad najdete Vyvolávací systém. 
Zde se již můžete objednat (Objed-
nání), nebo zjistit, kolik je v danou 
chvíli na jednotlivých přepážkách 
žadatelů (Monitoring přepážek).

Veronika Poulová

Některé řidičské průkazy
platí jen do 31. prosince 2010

Zprávy z jednání Rady města z 16. 12. 2009
 1. Rada města souhlasila s bezplatným užíváním parc. č. 1135 U Zlaté-

ho křížku fi rmou Mr. MAGIC, s. r. o. Brno do 31. 12. 2011 tak, aby 
nebyla narušena výstavba kanalizace pro Mostiště. Dále Rada města 
souhlasila se vstupem na pozemek parc. č. 6052/6 za účelem umís-
tění reklamních panelů na tomto pozemku, s uložením kabelového 
elektrického vedení do tohoto pozemku k předmětným panelům a se 
vstupem na předmětný pozemek dle potřeby fi rmy Mr. MAGIC, s. r. o. 
Brno. Tato práva budou součástí smlouvy o smlouvě budoucí směnné 
a kupní mezi městem a fi rmou Mr. MAGIC, s. r. o. Brno.

 2. Rada města schválila dodatek č. 4 organizačního řádu Městského 
úřadu Velké Meziříčí. Na odbor fi nanční přechází úsek vymáhání 
pohledávek města, a to od 1. 1. 2010. Tato agenda byla vykonávána 
v oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 74 tis. Kč – § 2212 oprava zábradlí na mostě přes dráhu
    ČD Třebíčská
 Rozdělení: 74 tis. Kč – § 3631 rekonstrukce veř. osvětlení K Buči,
    Křižní, Na spravedlnosti
b) Zdroj: 16 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Mostiště
 Rozdělení: 16 tis. Kč – § 3631 prodloužení veřejného osvětlení
    v m. č. Mostiště
c) Zdroj: 154 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 154 tis. Kč – § 2212 vybudování záchytného roštu
    v MK Fajtův kopec
d) Zdroj: 11 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
 Rozdělení: 11 tis. Kč – § 3745 úprava veřejného prostranství
    v m. č. Mostiště
e) Zdroj: 27 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 27 tis. Kč – § 5512 projektová dokumentace úprav
    střediska LSPP v budově Hasičské zbrojnice
f) Zdroj: 35 tis. Kč – § 3399 přijaté dary na ples města
 Rozdělení: 35 tis. Kč – § 3399 ples města – tombola
g) Zdroj: 50 tis. Kč – § 6171 pol. 5169 – vnitřní správa
 Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3399 ostatní záležitosti kultury – sbor
    pro občan. záležitosti
h) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro neziskové organizace
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 4329 dotace pro Diecézní charitu Brno,
    Oblastní charita Třebíč, se sídlem Leo-
    polda Pokorného 15, 674 01 Třebíč
 Účel:   příspěvek na provozování víceúčelového
    zařízení pro problematiku drog K-centrum
    Noe (terénní práce)
i) Zdroj: 74 tis. Kč – § 2212 oprava zábradlí na mostě ČD
    Třebíčská
 Rozdělení: 74 tis. Kč – § 3392 dokumentace pro územní řízení

– víceúčelový sál Jupiter club (akustika,
    geologie)

 4. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala na-
bídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku 
příspěvkovým organizacím a udělila písemný souhlas s likvidací 
předmětného majetku uvedeného v přehledu jako součást přílohy ná-
sledujícím příspěvkovým organizacím v těchto pořizovacích cenách: 
Základní škola Školní, Velké Meziříčí 32.926,86 Kč; Mateřská škola 
Velké Meziříčí 120.280,70 Kč; Sociální služby města Velké Meziříčí 
13.913,20 Kč; Základní umělecká škola Velké Meziříčí 60.333,42 Kč; 
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 105.522,36 Kč.  (Pokr. str. 6.)

Areál zdraví na Sportovní ulici 
ve Velkém Meziř íčí bude opět 
k pronájmu. „Dostali jsme výpověď 
od současného nájemce,“ vysvětlu-
je starosta František Bradáč. Tím 
byla od roku 2008 třebíčská fi rma, 
která v areálu provozovala kromě 
volejbalových, tenisových kurtů 
a kuželkářské dráhy i restauraci 
a ubytování. „Podmínky pronájmu 
jsme zatím neodsouhlasili,“ dodává 
starosta Bradáč s tím, že město 
nejprve hodlá jednat se sportov-
ními organizacemi, které v areálu 
provozují svoji činnost. Jsou jimi 
sportovní kluby Spartaku. Vedle 

Město hledá
nového nájemce Areálu zdraví

toho sportoviště využívala i veřej-
nost. Na základě jednání vznikne 
návrh nových podmínek, kterým 
se budou zabývat radní na svém 
prvním lednovém zasedání. Poté 
teprve bude záměr pronájmu Areálu 
zdraví zveřejněn.

Areál zdraví za Světlou v mi-
nulých letech prošel rekonstruk-
cí. Opraveny byly sítě, rozvody 
a vybudována vzduchotechnika 
v budově a provedeny některé další 
práce. Vedle sportovišť a restaurace 
s ubytovnou se v areálu nachází 
například i bufet či terasa pro letní 
zahrádku.   Martina Strnadová

Autobus pro lyžaře
bude jezdit jen týden

Skibus do lyžařského areálu na Fajtově kopci bude jezdit pouze o jarních 
prázdninách. Radní svoje předešlé rozhodnutí potvrdili. Důvodem, proč 
se touto linkou městské hromadné dopravy znovu zabývali, byla žádost 
některých škol ve městě. Ty požadovaly obnovení autobusové linky na 
sjezdovku i mimo období jarních prázdnin od 8. do 12. února 2010. To 
však již předtím Rada města zamítla z ekonomických důvodů.

Zkušenosti z loňska totiž ukázaly provozování skibusu jako fi nančně 
značně nevýhodné. „Skibus převezl v loňské sezoně pouze 174 cestujících, 
což pro město znamenalo ztrátu pětatřicet tisíc korun,“ upřesnil starosta 
František Bradáč.

Skibus tedy bude jezdit pouze v únorovém prázdninovém týdnu, 
ovšem pokud bude tou dobou v provozu i lyžařský areál. „S dopravcem 
se můžeme operativně domluvit podle podmínek a potřeby,“ uzavřel 
F. Bradáč.

Martina Strnadová

Koncem prosince minulého roku se v Husově domě ve Velkém Me-
ziříčí konala beseda s přední českou 
socioložkou a publicistkou Jiřinou 
Šiklovou, která přijala pozvání od 
faráře místní Církve českobratrské 
evangelické. Šiklová vystudovala his-
torii a fi lozofi i, ale celý svůj profesní 
život se věnovala sociologii a sociální 
práci. Její osobní život byl však po 
vystoupení z KSČ v roce 1969 spojen 
s nuceným odchodem z Univerzity 
Karlovy, kde se podílela na založení 
fakulty sociologie. Po podpisu Charty 
77 se ocitla pod přísnějším dohledem 
státní bezpečnosti, což vyvrcholilo 
dvouletým pobytem ve vězení za šíření 
nepovolené literatury. Po vyloučení 
z univerzity pracovala jako uklízečka 
a sociální pracovnice na geriatrickém 
oddělení Thomayerovy nemocnice 
v Praze. Tam se podílela na výzkumu, 
který ale nemohla publikovat. Jeho 
výsledky a zkušenosti ze sociální 
práce zúročila po roce 1989, kdy se 
vrátila na univerzitu a iniciovala za-
ložení katedry sociální práce, a poté 
ji do roku 2000 vedla. Založila také 
Centrum a knihovnu Gender Studies 
v Praze, která má nyní téměř sedm 
tisíc svazků knih a odebírá na 160 
různých druhů časopisů. Zkušenosti 
z práce se starými lidmi využila i ve 
své knížce Deník staré paní, která 
nabízí lidem ocitajících se na prahu 
stáří pozitivní řešení. Sama autorka se 
dívá na období důchodu optimisticky, 
protože si v něm prý člověk může dělat, 
co chce. Jak doslova řekla přítomným 
mladším návštěvníkům: „Těšte se na 
důchod.“ Jiřina Šiklová totiž ve svých 
čtyřiasedmdesáti stále ještě učí na 
univerzitě. Problémem vztahu mezi 
generacemi se zabývá i ve své další 
knížce Matky po e-mailu, kterou na 
besedě přiblížila. Obyvatelstvo stárne, 
do penze odcházejí silné populační 

Známá socioložka Šiklová zavítala do Velkého Meziříčí
ročníky, ale jejich rodiče ještě žijí. Ženy se chtějí starat o svá vnoučata, 

ale zároveň musí pečovat o své rodiče, 
přičemž nemají znalosti pečovatelek. 
Linie matka–dcera, dcera – pečova-
telka o stárnoucí rodiče je považovaná 
za samozřejmost. Jak se ale dívají na 
jejich péči ostatní členové rodiny? 
Knížka formou dopisů dvou žen přibli-
žuje jejich traumata, o kterých se bojí 
mluvit. Jiřina Šiklová hovořila nejen 
o vztazích mezi generacemi, ale dotkla 
se také demografického problému, 
který čeká celou Evropu za dvacet let, 
kdy bude 40% procent populace starší 
65 let. S tím souvisí i otázka migrace 
z Asie a Afriky.

Další část byla věnovaná odpovědím 
na dotazy přítomných posluchačů. 
K otázce, zda jsou v naší společnosti 
osoby, které je možno považovat za 
elitu národa, hledala těžko odpověď. 
„Záleží, koho za elitu považujeme,“ 
řekla. Určitě to ale podle ní nejsou 
politici, protože do ní se většinou 
dostávají lidé, kteří tam nepatří. Na 
žádost o povzbudivá slova pro učitele, 
kteří se stále častěji setkávají s tím, 
že se rodiče problémových žáků 
zastávají svých dětí a vystupují proti 
pedagogům, řekla, že je to problém 
rodičů. Ti si tímto způsobem údajně 
řeší své nedostatky ve výchově. Přesto 
vyzvala učitele, aby vytrvali v tomto 
ušlechtilém povolání. V závěru setkání 
socioložka hovořila o studijních po-
bytech studentů Univerzity Karlovy 
mezi Volyňskými Čechy na Ukrajině 
a o změnách, které se tam během 
posledních let udály. Na jeden zvrat 
v chování lidí poukázala na příkladu 
ženy, která při první návštěvě měla ve 
svém domě velké množství suchého 
chleba – prý pro případ, kdyby ji 
postihl hlad. To by pak starý chléb 
rozdrtila a znovu použila. O několik 
roků později však žena neměla vůbec 

žádný suchý chléb, protože byl 
příliš drahý.

Po skončení besedy proběhla 
autogramiáda, kdy Jiřina Šiklová 
podepisovala své knížky, jež si 
zájemci mohli také zakoupit.

Iva Horká

Povinná zimní výbava se rozšíři-
la na další úseky silnic. V pátek 18. 
prosince krajští cestáři nainstalova-
li značky ‚zimní výbava‘ na čtyři 
silniční úseky krajských komunika-
cí v regionu Vysočiny. Tímto dnem 
a jejich umístěním začaly značky 
platit, vjet na tyto úseky je možné 
pouze se zimními pneumatikami, 
bez ohledu na aktuální počasí nebo 
stav vozovky.

Dopravní značka „zimní výbava“ 
přikazuje řidiči motorového vozidla 
pokračovat v jízdě jen za použití 
zimních pneumatik. „K tomuto 
rozhodnutí kraj Vysočina přistou-
pil po zvážení dopravních rizik, 
která pro provoz na pozemních 

komunikacích Vysočiny představují 
v zimním období vozidla na letním 
obutí. Dalším důvodem je sladění 
postupu v osazování těchto značek 
na státní i krajské silnice,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast do-
pravy Libor Joukl. Ten upozornil, 
že pro tento rok již očekává řešení 
provozu v zimním období koncepč-
ní formou, např. úpravou zákona 
a souvisejících právních norem.

Osazení značky zimní výbava:
Úsek 1: II /150 a k ř ižovatek 

II/335, III/33914, III/1827, III/13015, 
III/1830 a dále II/130 a křižovatka 
II/150 (za obcí Bezděkov – Ledeč 
nad Sázavou)

Úsek 2: II/112 a kř ižovatky 

III/11228, III/11230, III/11231, 
II/129 (hr. okr. Benešov – před obcí 
Křelovice)

Úsek 3: II/379 (Velká Bíteš – 
ulice Tišnovská, Na Valech, Pod 
Hradbami)

Úsek 4: II/399 a kř ižovatek 
II/392, III/3956 (od D1 – Jinošov)

Kraj Vysočina bude nyní situ-
aci na výše uvedených silnicích 
podrobněji sledovat a dle potřeby 
může dojít k doplnění dalšího 
obdobného dopravního značení na 
dalších komunikacích.

Kraj tímto rozhodnutím doplňuje 
značení, které Ředitelství silnic 
a dálnic ČR umístilo na silnice I/38, 
I/37 a I/23.             Jitka Svatošová

Kraj rozmístí značku ‚zimní výbava‘ na své komunikace

Volnou ordinaci 
pohotovosti obsadí 

praktický lékař
Bývalé středisko lékařské služby 

první pomoci v objektu Nad Gym-
náziem bude využívat praktický lé-
kař. Ordinace je od počátku nového 
roku volná, protože pohotovost ve 
Velkém Meziříčí skončila. Město 
tedy provede v prostorách úpravy, 
aby bylo možno využít je k dalším 
účelům. „Záměr pronájmu jsme 
zveřejnili v předstihu a nájemce 
máme vybraného,“ říká starosta 
František Bradáč. Podle něj město 
na základě informací z kraje Vy-
sočina o ukončení dotování LSPP 
již předem počítalo s tím, že se 
prostory uvolní.

Město proto vyčlenilo z rozpočtu 
27 tisíc korun na projektovou do-
kumentaci úprav střediska. Během 
ledna proběhnou práce a od února 
by prostory již mohl využívat nový 
nájemce.

Martina Strnadová

Televize Noe vysílala letos na Nový rok 
a posléze ještě třetího ledna dokument 
Ohlédnutí za padesátiletým působe-
ním v měřínské farnosti Monsignora 
Františka Hrůzy. Uvedené ohlédnutí 
bylo přihlášeno do soutěže TV NOE 
– druhého ročníku Festivalu dobrých 
zpráv. DVD připravil Josef Matějíček, 
zpracoval ho a natočil Libor Smejkal. Po-
kud někomu dokument v televizi unikl, může 

si zmíněné DVD v délce 32 minut objednat za 
dvě stě korun na telefonu 731 739 948.

Pro čtenáře týdeníku Velkomeziříčsko 
je pak připraven ještě rozhovor s páterem 
Hrůzou, který nyní sice pobývá na odpo-
činku, ale v měřínském kostele i nadále 
při bohoslužbách vypomáhá.

Zmíněný rozhovor najdete v dnešním 
a příštím čísle na straně 3.

Iva Horká

Ohlédnutí za padesátiletým působením P. Hrůzy 
v měřínské farnosti je na DVD

Přední socioložka Jiřina Šiklová besedovala v Husově domě ve 
Velkém Meziříčí na nejrůznější témata.          
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První čtyři služebny městských 
policií na Vysočině budou v novém 
roce vybaveny kvalitními kalibro-
vanými přístroji na měření hladiny 
alkoholu v dechu tzv. alkotestery. 
Kraj Vysočina na tento nákup 
vyčlenil zhruba 150 tisíc korun. 
Důvodem je stagnující počet trest-
ných činů v regionu spáchaných 
mladistvými pod vlivem alkoholu 
a narůstající počet přestupků nác-
tiletých. První testery dostanou od 
kraje Vysočina služebny v Jihlavě, 
Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáře 
nad Sázavou.

„Alkohol je podle zkušeností 
státní i městské policie často v po-
zadí násilné, mravnostní, majetkové 
trestné činnosti, výtržnictví, van-
dalismu, ale i domácího násilí,“ 
uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek. Nákup testerů je jedním 
z opatření kraje Vysočina v boji 
proti alkoholismu mladistvých. 
A právě s důsledným řešením pří-

padů porušování zákona souvisí do-
kazování případů nadměrného nebo 
nedovoleného požívání alkoholu. 
„Policisté se často dostávají do 
sporu zejména s rodiči nezletilých 
a mladistvých, kteří požili alkohol. 
Je pro ně důležité fakticky prokázat 
či dokumentovat množství alkoholu 
v krvi,“ doplnil hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek.

Nákup alkotesterů doporučil 
krajský pracovní tým odborní-
ků, který se cíleně zaměřuje na 
problematiku alkoholismu v rám-
ci prevence kriminality. Během 
následujícího roku budou jeho 
členové shromažďovat zkušenosti 
vybraných městských policií a kraj 
Vysočina nevylučuje, že alkotestery 
budou v budoucnu zakoupeny pro 
všechny ostatní služebny měst-
ských policií. Těch je v současné 
době v regionu devět.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina, Jihlava

Kraj zakoupí alkotestery
pro městské policie Kraj Vysočina bude v tomto roce hospodařit s rozpočtem ve výši 

8.285.660 tis. Kč, což je zhruba o půl miliardy méně než v roce 2009. 
Předpokládané zdroje i výdaje kraje jsou ve stejné výši. „Rozpočet je 
připraven na období pokračující krize. Loni jsme zaznamenali propad 
daňových příjmů proti původně schválenému plánu o více než 350 mil. Kč, 
nepředpokládáme, že se letos situace radikálně změní,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast fi nancí Vladimír Novotný.

Výdaje rozpočtu jsou ze 74 % určeny na krytí běžných výdajů, tedy 
provozních potřeb kraje, zbývajících 26 % představuje kapitálové výdaje 
a výdaje na rozvoj, tj. veškeré investice a další rozvojové aktivity kraje 
včetně evropských projektů. Ve výdajové části rozpočtu zůstává obje-
mově nejvýznamnější kapitola Školství, mládeže a sportu a Doprava. 
Konkrétní kapitoly: Zemědělství – 79.727, Školství, mládeže a sportu 
– 4.071.005, Kultura – 132.260, Zdravotnictví – 387.035, Životní 
prostředí – 8.710, Územní plánování – 6.940, Doprava – 1.390.842, 
Sociální věci – 82.564, Požární ochrana a IZS – 11.230, Zastupitelstvo 
kraje – 51.469, Krajský úřad – 265.386, Regionální rozvoj – 121.015, 
Nemovitý majetek – 379.050, Informatika – 33.858, Ostatní fi nanční 
operace – 94.507, Rezerva a rozvoj kraje – 145.000, z toho Nespe-
cifi kovaná rezerva – 100.000, Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 
40.000, Strategické a koncepční materiály – 5.000, Evropské projekty 
– 1.025.062 Kč.

Zatímco vloni krajský rozpočet počítal s daňovými příjmy 3,617 mld. 
korun, letos to bude pouze 3,179 mld. korun a přibližuje se tím úrovni 
daňových příjmů roku 2006. Kvůli hospodářské krizi kraj pro tento rok 
(stejně jako již i vloni) do rozpočtu zapracoval výrazné snížení daňových 

příjmů. Jejich výpadek se stejně jako u většiny ostatních krajů odrazí na 
investicích. „I v případě tolik medializovaných ponížených příspěvků 
městům s památkou UNESCO bude jejich výše i výplata závislá na 
vývoji příjmů rozpočtu. Kraj Vysočina neomezí žádné investice, které 
jsou spolufi nancované z dotací EU,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír 
Novotný.

Bez zásadních změn oproti loňskému roku zůstává kapitola Sociální 
věci. Vzhledem k tomu, že na centrální úrovni dosud neskončila debata 
a nebylo rozhodnuto o výši státní podpory do této oblasti, kraj plánuje 
zachovat výdaje této kapitoly v téměř stejné výši, jako v roce 2009. 

I přes složitou ekonomickou situaci vedení kraje počítá s tím, že i letos 
lidem bude kompenzovat regulační poplatky v krajských zdravotnických 
zařízeních a ústavních lékárnách. Za tímto účelem vyčlenilo v rozpočtu 
55,5 mil. korun.

V souvislosti se schválením nového rozpočtu považuje ředitel Krajského 
úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec za potřebné poskytnout veřejnosti 
komplexní informaci o úspoře v objemu prostředků na platy zaměstnanců 
krajského úřadu. „V letošním roce jsme v reakci na hospodářskou krizi 
nejprve snížili celkový objem peněz na platy o 3 %, a tím jsme ušetřili 
krajskému rozpočtu více než 6 milionů korun. Další částku přesahující 
2,5 milionu korun vracíme nyní. Jde o úsporu za neobsazená plánovaná 
pracovní místa. Tyto prostředky navýší položku nespecifi kované rezervy. 
Úřadu totiž nevznikla akutní potřeba řešit začlenění dalších pracovníků 
do vlastní organizační struktury,“ uvedl ředitel krajského úřadu Zdeněk 
Kadlec.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina, Jihlava

Vysočina se vrátila k rozpočtu roku 2006

Začíná nám nový rok. Vždy je to 
určitý předěl, kdy se ještě částečně 
ohlížíme za tím uplynulým, ale taky 
myslíme na to, co nás čeká. Nechci 
vás unavovat čísly a údaji o nutné, 
ale ne vždy zajímavé úředničině. 
Rád bych se raději ještě podělil o pár 
dalších konkrétních postřehů ze se-
tkávání s lidmi po celé Vysočině. 

Na svých cestách vždy uvítám 
otevřené jednání místních starostů. 
Od nich hlavně se mohu dozvědět, 
co obce na Vysočině trápí a v čem 
jim mohou být krajská rada nebo 
krajský úřad nápomocny. Tématem 
číslo jedna na všech setkáních se 
starosty je stav silnic. I proto šly 
v loňském roce do krajských komu-
nikací přibližně tři miliardy korun 
a letos chceme i v obtížné fi nanční 
situaci v investicích do nich v rámci 
možností i s pomocí evropských 
peněz plynule pokračovat.

Ale silnice nejsou naším jediným 
tématem. Po poznávání konkrétních 
starostí jsme často žádáni o pomoc, 
např íklad s podporou projektů 
z regionálního operačního pro-
gramu nebo z krajského rozpočtu, 
ale i jinými formami. Někdy je 
povzbuzující i možnost pochlubit 
se svými úspěchy, rozdělit se o ra-
dost z nich. Potěšující je pro mne 
poznávání těch aktivních lidí, kteří 
sami hledají východiska a řešení 
obtížných situací ve prospěch své 
fi rmy, svého města či obce – a tak 
vlastně nás všech. Uvedu pár pří-
kladů za všechny.

Kupříkladu v Bystřici nad Pern-
štejnem na městském úřadě jsou 
úředníci schopni sami napsat velké 
projekty na evropské peníze a jsou 
v tom velice úspěšní. Tamní fi rmu 
Wera Werk vyrábějící nářadí, 
vlastní německý majitel, který 
ale umí česky, fi rmou úplně žije, 
snaží se o neustálé zlepšování vý-
roby a novinky, aby fi rma uspěla 
v konkurenci, a tím pomáhá za-
městnanosti v regionu. V Jemnici 
obdobně prosperuje Jemča – fi rma 
s dlouhou tradicí, kde vymýšlejí 
stále nové čajové kombinace a jsou 
schopni obstát v široké konkurenci. 
V jemnickém dětském domově jsem 
poznal aktivní ředitelku Dagmar 
Průšovou. Ta bojuje za stavbu 
víceúčelového sportovního hřiště 
a v krásně vyzdobeném a útulném 
domově se jí daří vytvářet dětem co 
nejlepší zázemí. O děti má zájem 
i poté, co vyrostou a odcházejí do 
svého samostatného života. V mém 
bydlišti v Pelhřimově jsem si zase 
uvědomil při návštěvě úpravny 
vody přímo na místě, jak je úprava 
vody dlouhý a složitý proces a že 
máme na svém území opravdové 
bohatství. A různorodé aktivity na-
šich lidí jsem si také v Pelhřimově 

připomněl na výstavě „Stavíme, 
bydlíme, žijeme na Vysočině“ – 
akci s dlouhou tradicí, s bohatou 
prezentací výrobců, živnostníků 
a fi rem z Vysočiny. V Chotěboři 
jsem se přesvědčil v novém malém 
pivovaru, že pivo se dá vařit i na 
relativně malém prostoru – zají-
mavý podnikatelský nápad úspěšný 
i v době krize. V Kamenici nad 
Lipou mají ve fi rmě na výrobu sou-
částek pro automobilový průmysl 
také vývojové inovační centrum, 
kde vymýšlejí různé vychytávky 
a zlepšováky do aut. Dobré příklady 
vidím i v malých obcích, například 
ve Lhotě – Vlásenici s necelou 
stovkou obyvatel se obci hlavně 
zásluhou starosty Milana Houšky 
daří shánět peníze z různých dotač-
ních programů i evropských fondů. 
Renovují kulturní dům, opravili 
kapličku i obecní úřad, silnice 
v obci má nový povrch… V Černo-
vicích mají zase aktivní myslivecké 
sdružení, ženy myslivců skvěle vaří 
zvěřinové speciality. A výtečná je 
i tamní ruční výroba čokoládových 
pralinek – jsou vynikající a majitel-
ka fi rmy Petra Kovandová dělá svoji 
práci opravdu s nadšením a láskou. 
V tradičně aktivní Polné mne pří-
mo zahltili požadavky a náměty, 
ale bylo z nich cítit, jak jde nejen 
starostovi o zlepšení podmínek pro 
život svých obyvatel. V Náměšti 
nad Oslavou jsem měl dobrý pocit 
z domova pro seniory. Toto zařízení 
zřizované krajem je moderní a dob-
ře vybavené. Sousedí s městským 
penzionem pro seniory a výhodou 
obou zařízení je krásný výhled na 
tamější zámek. Při této návštěvě 
jsem si znovu uvědomil, jak je péče 
o seniory důležitá a jak nás v ní čeká 
ještě mnoho velmi potřebné práce 
i investic.

Tak bych mohl dlouho pokračo-
vat, zdaleka nemohu vyjmenovat 
všechna setkání. Ale budu v nich 
pokračovat a zase se s vámi o pro-
žitky z nich podělím. Ty mé různo-
rodé pozitivní zkušenosti a zážitky 
jsem uvedl záměrně. Na začátku 
roku míváme i obavy z toho, co 
nás čeká. Letos nad námi pořád 
visí strašák celosvětové krize, která 
nám všem ještě zřejmě dá zabrat. 
Strach a nářek ovšem nic nepřine-
sou. Nezbývá než se s tím poprat. 
Uvědomit si taky, že není všechno 
špatné a neveselé. A vnímat více ty, 
kteří díky své pracovitosti, šikov-
nosti či prostě díky radosti ze své 
práce nebo svých koníčků mohou 
být tou inspirací pro nás všechny.

Přeji vám do roku 2010 hodně 
zdraví a příznivých prožitků v práci 
i v soukromém životě. 

Jiří Běhounek, hejtman kraje 
Vysočina

Novoroční slovo hejtmanaTelevize Noe vysílala začátkem ledna tohoto roku dokument o bývalém 
měřínském faráři Františku Hrůzovi, který sloužil ve zmíněné farnosti 
úctyhodných padesát let. S tamními farníky se rozloučil v loňském roce 
a nyní pobývá na odpočinku v Blízkově. (Na jeho místo nastoupil P. Mgr. 
Blažej Hejtmánek.) My jsme s ním pořídili rozhovor, který vám nyní nabí-
zíme k přečtení. Pokud jste uvedený dokument v televizi propásli, můžete 
si namísto toho zakoupit DVD Ohlédnutí za padesátiletým působením 
v měřínské farnosti. Toto ohlédnutí bylo navíc přihlášeno do druhého 
ročníku soutěže TV Noe Festival dobrých zpráv. Na přípravě, natáčení 
a zpracování DVD se podíleli Josef Matějíček a Libor Smejkal. Nosič 
v délce dvaatřiceti minut stojí dvě stě korun a objednat si ho můžete na 
telefonním čísle 731 739 948. 

Víte, vrtá mi hlavou, jak je možné, že jste zůstal na jednom místě padesát 
let… To přeci nebývá časté, většinou tomu bývá naopak, ne?

 Když začala praxe střídání, měl 
jsem už nějaký ten rok odsloužený, 
tak mě nepřeložili. 

Dřív tedy taková praxe nebyla?
Ne.
A kdy a proč to vlastně začalo?
Kdy, to nevím. Domnívám se, že 

chtějí, aby kněz získal co nejvíce 
praxe, aby se dostával do styku s 
různými lidmi a do různého pro-
středí a byl co nejlépe vybaven 
do kněžského života. Lidé si jistě 
zvyknou na kněze a těžce se pak 
s ním loučí, když od nich odchází. 
Ale má to klady i zápory.

A vy sám, jaké to je být 50 let 
v jednom zaměstnání, na jednom 
místě? Vnímáte nějakou změnu, 
chci říct, vypadá to tu stejně, jako 
když jste přišel?

Tak celkově ano, dělali jsme pou-
ze nějaké úpravy jako nové omítky, 
nátěry, měnily se dveře a zařízení. 
Také se opravovala střecha na faře, 
protože tam teklo. Nemohu říct, 
že bych se tady cítil znuděný. Měl 
jsem radost stále. Myslím si, že 
hlavní je to duchovní, a to jsem tady 
prožíval pěkně, farnost je poměrně 
velká, cítil jsem se jako otec četné 
rodiny, kde děti jsou dobré, někdy 
však méně. Víte, ono těm, kteří se 
nám zdají být právě ne takoví, jací 
by měli být, se musí věnovat více 
trpělivosti. Jak Pán Ježíš mluví 
o lásce, aby měl člověk lásku ke 
všem lidem, to je důležité. A právě 
láskou a jednáním, pozorností vůči nim, se musíme snažit získat je na tu 
cestu, kterou snad kdysi měli. Nebo aby ji alespoň našli.

Zažil jste za těch padesát let nějaký zásadní zážitek? Setkal jste se třeba 
s těžkým životním údělem?

Nezažil jsem naštěstí nic tragického, ale prožil jsem mnoho okamžiků 
u nemocných, kdy ten člověk sám cítil, že odchází, že zde dlouho nebu-
de, a viděl jsem na něm, jakou má důvěru. A to mě posilovalo v mém 
kněžském životě, když jsem viděl tu víru v Pána Boha, že je s ním, že ho 
neopustí, ale naopak vezme k sobě, do svého království. Ale nebyl nad tím 
nějak smutný, věděl, že odchází k Pánu Bohu, tam, kde je cíl všech lidí.

Mohl byste srovnat, kolik lidí chodilo do kostela, když jste sem přišel, 
a jaká je situace nyní? 

Přišel jsem v padesátých letech a viděl, že zdejší lid je opravdu zbožný, 
věřící. V kostele, když jsem šel na kazatelnu, lidé stáli pod ní a v chrámové 
lodi bylo také všechno obsazeno. A měl jsem třicet dva hodin náboženství 
týdně, to bylo ohromné. Ale pak lidi dostali svobodu a mnozí si začali 
myslet, že Pána Boha už nepotřebují, že mají dostatek všeho a že si 
vystačí sami. Když to tedy srovnám, tak nyní je to slabší, a to i přesto, 
že je tato farnost stále živá a oproti jiným zbožnější. Ale tehdy to bylo 
opravdu intenzivnější. 

A kolik jste měl hodin náboženství v roce 2009?
Já sám jsem učil dvě hodiny. A jedna katechetka měla osm hodin, další 

katecheta jednu a katechetka v Pavlínově dvě. 
Měřín náleží pod velkomeziříčské děkanství, které obce patří pod Měřín?
S Měřínem je to celkem dvanáct obcí a osad – Blízkov, Dědkov, Černá 

s Milíkovem, Chlumek, Jersín, dříve samostatná Pustina, Meziříčko, 
Geršov, Pavlínov a Nová Zhoř. V Blízkově, Pavlínově, Meziříčku, Černé 
a Jersíně je v místních kaplích každý měsíc sloužena mše svatá.

Politický systém a klima ve společnosti se vždy odrážely v životě farníků. 
Pozoroval jste změnu v chování lidí nebo dětí v náboženství?

Co pozoruji, je to, že děti jsou v rodině málo vedeny k Pánu Bohu. Ale 
pak jsou také rodiny, kde žijí životem podle vůle Boží, chodí ke svátostem 
a modlí se s dětmi, a to je pěkné. Takže mohu říct, že farnost jako taková 
je pořád ještě dobrá. Tady i ve všední den přichází dost lidí na mši svatou. 
Někdy bylo v kostele ráno v sedm přes osmdesát lidí na mši a přes padesát 

jich přistoupilo ke svatému přijímá-
ní. To člověka povzbuzuje.

Nelíbilo se vám tady například 
něco, když jste sem nastoupil?

Že by se mi něco výslovně nelí-
bilo, to nemohu říct.

Když přišel nový děkan do Vel-
kého Meziříčí, zrušil ranní mši 
a zavedl večerní. Také jste něco 
podobného udělal?

V tom směru mohu říct, že jsem 
ubral též jednu mši svatou. Tady 
byla ráno o půl osmé a pak po mši 
svaté kázání, to bylo tehdy mimo 
mši svatou, a pak hned navazovala 
mše svatá druhá. Jedno kázání bylo 
na obě mše. Pak nová liturgie stano-
vila kázání při mši svaté po evange-
liu. To by tehdy časově neklapalo, 
takže jsem zavedl mši svatou v osm 
hodin s kázáním a pak byla o půl 
jedenácté jako vždycky. Takže 
byly tři mše svaté a já jsem z nich 
udělal dvě. Vedl jsem věřící, aby 
se co nejvíce obraceli ke svatému 
srdci Ježíšovu, a proto jsem kladl 
důraz na pobožnosti prvních pátků 
k uctění srdce Ježíšova. Ale jinak 
jsem převratné změny nedělal. 

Ovšem kostel, fara i okolí se vý-
razně změnily k lepšímu. Co se vám 
všechno podařilo udělat?

Na spolupráci s farníky, při opra-
vách, které byly velké, vzpomínám 
rád, z jejich strany byla veliká 
ochota pomoci, a proto jsme udělali 
mnoho práce brigádnicky. Opra-

vovali jsme celý kostel, to jsem ohlásil v neděli, že na pondělí potřebuji 
čtyři muže z Chlumku, na úterý z Pavlínova, na středu šest lidí z Černé, 
a ti lidé přišli, takže jsme stále měli pomocníky k odborným silám. A tak 
nám to šlo pěkně. Takže lid opravdu byl stále ochoten přijít a pomoci, 
z toho jsem měl radost a říkal jsem, že bez nich bych všechny ty opravy 
sám nedokázal. Za to jim patří dík.

Odkud jste měli fi nance na opravy? Od obcí, od církve?
V roce 1968 jsme lili nové zvony, čtyři pro Měřín a pět pro přifařené 

obce. Do forem vyrobených podle šablon se lil roztavený cín a měď, 
výroba všech devíti zvonů trvala od 10. července do 29. srpna. Ty staré 
byly zabaveny pro válečné účely. V té době bylo nejtěžší získat povolení, 
šlo hlavně o materiál, který mohl být použit na důležitější věci pro účely 
státu. Stihlo se to za pět minut dvanáct. Financovali jsme to sami ze sbírek 
a od jednotlivých obcí. Všech devět stálo oproti dnešku skoro nic.

Jinak se v roce 1991 natírala fasáda, lešení stálo kolem celého 
kostela a věže, ale především jsme chtěli opravit střechu. Stará ple-
chová se stáhla a dávala se měď, měnily se také narušené krovy. 
V letech 1976/77 jsme pořídili do kostela nové lavice. Celkem je 
v kostele 72 lavic, jedna je pro šest, resp. pro tři osoby. Náklady 
na ně byly 358.000 Kč.              Iva Horká (Pokračování příště.)

Rozhovor s Mons. Františkem Hrůzou, bývalým farářem z Měřína, kde sloužil 50 let 

Důležitá je výchova dětí v rodině, míní kněz

Mons. František Hrůza drží v ruce zarámované čestné uznání, které mu 
bylo uděleno v roce 2002 a opravňuje ho k užívání titulu Monsignore. 

Foto: Iva Horká
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Co je ekumenické hnutí?
V křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: řím-

sko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). 
V základních věcech se tyto tradice shodují, protože vycházejí ze stejných 
biblických kořenů. Východní církve jsou na západní církvi nezávislé od 
konce 11. století, dělicí čára mezi římskými katolíky a evangelíky vznikla 
v 16. století během tzv. reformace, kdy snaha o nápravu církve vedla nejen 
k potřebným změnám, ale způsobila také její rozdělení.

Rozdělení církve je nutno chápat jako důsledek lidského hříchu. Přesto 
může přinášet i některé pozitivní prvky. Žádná církev dnes nemá „mo-
nopol“ na podobu víry a mohou se tak vedle sebe uplatnit různé důrazy, 
formy a bohatost života vyrůstajícího z evangelia. Výrazem vzájemné 
tolerance mezi církvemi je tzv. ekumenické hnutí (od řeckého slova oi-
kumené – veškerý obydlený svět). K tomuto hnutí se hlásí většina církví 
a své stoupence má i mezi křesťany v našem městě a okolí. Hnutí vyrostlo 
z přesvědčení, že Boží lid je jeden, i když je rozdělen do řady názorových 
proudů a tradic, které se však mohou od sebe navzájem učit a hledat, co je 
spojuje. Jde tedy o postupné směřování ke stále většímu porozumění a sho-
dě. Jednotlivé církve dnes spolupracují na poli sociální pomoci, společně 
působí v armádě, ve věznicích a někde i na školách. Společně připravují 
televizní a rozhlasové přenosy. Křesťané z různých církví spolupracují 
také v řadě občanských sdružení a neziskových organizacích.

V měsíci lednu se po řadu let konají v mnoha zemích na světě ekumenic-
ká setkání. V našem městě se k nim ofi ciálně připojujeme už 20 let. Letos 
se sejdeme v Husově domě v neděli 10. ledna v 16 hodin a v kostele sv. 
Mikuláše ve středu 20. ledna v 18 hodin.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Pořad bohoslužeb
Středa 6. 1. Slavnost zjevení Páně 
 7.00 Mše sv. za nemocného manžela a oboje rodiče a tetu. o. M. P.
 8.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Královy a na úmysl dárce. o. M. P.
16.30 Mše sv. za Františka Hamra a rodiče,
 za rodiče Burešovy a dvoje rodiče Kaštanovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
Čtvrtek 7. 1.
 7.00 Mše sv., volný úmysl o. L. Sz.
17.40 Pobožnost za nová kněžská povolání.
18.00 Mše sv. za nová kněžská povolání. o. L. Sz.
Pátek 8. 1.
 8.00 Mše sv. za rodiče Filovy a jejich 4 syny. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově pro důchodce. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, volný úmysl o. L. Sz.
Sobota 9. 1.
 7.00 Mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Jiřího Konečného, rodiče Konečných
 a celou živou a zemřelou přízeň a za duše v očistci. o. M. P.
Neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně
 7.30 Mše sv. za rodinu Strnadovu, manžela,
 rodinu Večeřovu, Jarošovu a za duše v očistci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za Antonína Procházku. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Práškovu
 a Zezulovu. o. L. Sz.

Farní oznámení
Tento týden pokračuje Tříkrálová sbírka. 
Ve středu bude Slavnost zjevení Páně. V minulosti to byl povinný svá-

tek, dnes je to svátek, kdy se doporučuje 
zúčastnit mše sv. V našem kostele mše 
budou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00. Při mši 
sv. bude žehnání vody, kadidla a zlata. 
Ve středu po mši sv. v 18.00 bude setkání 
starostů z okolních obcí. Ve čtvrtek po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. 
V pátek po ranní mši sv. bude celodenní 
a celonoční adorace Nejsvětější svátosti. 
Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 
bude setkání ministrantů, v 18.30 bude 
příprava rodičů před křtem dítěte, v 19.30 
příprava na svátost manželství. Ve čtvrtek 
večer se chceme modlit za nová kněžská 
povolání. V 17.40 bude pobožnost a po-

tom mše sv. na tento úmysl. V neděli 10. ledna v 16.00 v Husově sboru 
bude ekumenická pobožnost. Zveme všechny farníky. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírky o Vánocích (od 24. 
do 27. 12. 2009), které celkem činily 126.500 Kč. Zaplať Pán Bůh.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 6. 1.: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici (Rapotice)
● 7. 1.: 17 hodin – mládež
● 10. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16 hodin – ekumenické setkání
● 12. 1.: 15 hodin děti, 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Světlé 24)

-pj-

Pěknou tradicí se stávají vánoční 
vepřové hody, které se uskutečnily 
27. prosince 2009 na požární stani-
ci ve Velké Bíteši. V nabídce byly 
obvyklé domácí produkty zabíjač-
kových specialit – polévky červená 
i bílá, guláš, jelítka, jitrnice, ovar, 
tlačenka, pečení brabci. Dále 
horké nápoje alko i nealko, točené 
pivo. Kotle vřely na plné obrátky, 

obsluha nestíhala prodávat. Za 
pěkného zimního počasí jsme si 
užili krásný den.

Rok od roku přichází stále více 
návštěvníků. Vaším nákupem zís-
kal náš sbor fi nanční prostředky na 
další činnost pro požární ochranu 
obce. Děkujeme za návštěvu a těší-
me se na zabíjačku roku 2010.

David Dvořáček, DiS.

Hasičská zabíjačka

Dne 24. 11. 2009 zemřel v Pen-
sylvánii ve Spojených státech 
amerických ve věku 87 let profesor 
Radomír Luža. Od roku 1948, kdy 
emigroval, působil celý svůj další 
život v zahraničí, nejprve v Rakous-
ku, Německu a Francii, poté pak 
ve Spojených státech amerických. 
Zde půso-
bil dlouhá 
lé t a  j a ko 
univerzitní 
profesor 
v  obl a s t i 
novodo-
bých stře-
doevrop-
ských dějin 
na několi-
k a  a m e -
rických 
univerzi-
tách a byl 
jedním 
z předních 
a uznáva-
ných  o d -
borníků na válečné a poválečné 
dějiny. Napsal několik historických 
knih vztahujících se především 
k historii českého protinacistické-
ho odboje za druhé světové války 
a k historii protikomunistické rezis-
tence v letech 1948 až 1989. V době 
emigrace byl častým hostem rádií 
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. 
Byl synem generála Vojtěcha Luži, 
jednoho z hlavních představitelů 
partyzánské odbojové skupiny R 3 
působící na Českomoravské vyso-
čině, který byl 2. 10. 1944 zastřelen 
protektorátními četníky v Hřišti 
u Přibyslavi. Také profesor Rado-
mír Luža byl aktivním účastníkem 
protifašistického odboje a jedním 
z velitelů partyzánské skupiny R 
3. Působil i na Velkomeziříčsku, 
dočasně se ukrýval také ve Velkém 
Meziříčí, Kadolci a Okarci u Ná-

měště nad Oslavou. Po roce 1989 na-
vštívil několikrát Českou republiku 
a také dvakrát Velké Meziříčí. Zde 
se zúčastnil květnových pietních 
oslav u příležitosti konce druhé 
světové války a vzpomínky na 
velkomeziříčskou tragédii z května 
1945. Setkal se s představiteli na-

šeho města, 
účastníky 
a pamětní-
ky odboje 
a také s ním 
byla uspo-
řádána be-
seda v Ju-
piter clubu. 
Velmi rád 
také navští-
v i l místa , 
kde se za 
války ukrý-
va l  a  z a -
vzpomínal 
na ty, kteří 
mu poskyt-
l i  zá zem í 

a pomoc. I když převážnou většinu 
svého života prožil v zahraničí 
a nemohl se vrátit domů, nikdy 
nezapomněl na svoje vlastenectví 
a suverenitu České republiky. 
Tvrdě odsuzoval fašizmus a nebyl 
nikdy zastáncem žádných omluv 
za vystěhování Němců po druhé 
světové válce a vracení majetku. 
Byl znepokojen, že někteří současní 
politici by tomuto byli přístupni. 

Jeho manželka Libuše, se kterou 
se oženil v únoru 1949 v Paříži 
po jejich společném odchodu do 
emigrace, zemřela dne 8. 8. 2001. 
Jejich děti Radomír (1963) a Sab-
rina (1965) žijí ve Spojených stá-
tech amerických. S profesorem 
Radomírem Lužou se jeho rodina 
a veřejnost naposledy rozloučila 
28. prosince 2009 v Pensylvánii. 

Jaroslav Pavlas 

Vánoční svátky byly štědré i pro 
dobrovolné hasiče z Velké Bíte-
še. Pod stromeček obdrželi nové 
přenosné plovoucí čerpadlo PH-
800 – GCV (hasiči přezdívané 
„vydra“) a 30 metrů hadic. Rozdíl 
mezi požárními čerpadly, které 
sbor dosud užíval, je v tom, že 
pohotovostní hmotnost PS 12 R1 
činí 189 kg a musí ho přenášet 4 
hasiči. K jeho přepravě se používá 
speciálně upravený přívěsný vozík 
nebo dopravní automobil Avia 31-
L1Z. Plovoucí čerpadlo o stejném 
výtlaku 1200 litrů/min. unesou 2 
hasiči – váží 30 kg!, je skladnější 
a dá se přepravovat jako součást 
cisternové automobilové stříkačky. 
Akutní nedostatek moderní tech-
niky na čerpání vody pociťovali 
hasiči při likvidaci následků pří-
valových dešťů a nyní jsme již na 
tyto zásahy zcela připraveni. Dříve 

bývalo dobrým zvykem, že na konci 
roku bítešstí živnostníci přispívali 
malou částkou na provoz obecním 
hasičům, aby byli dostatečně při-
praveni na pomoc spoluobčanům, 
podniku i obci. Tato tradice zanikla 
se zestátněním živností a zrušením 
soukromého podnikání. Jednotlivci 
přispívali ještě v 50. letech minu-
lého století. Vzhledem k narůsta-
jícímu spektru zásahů již nebude 
moci ležet fi nanční odpovědnost za 
dobrovolnou požární ochranu jen na 
městských úřadech, dotacích HZS 
ČR a kraje, společenských akcích 
členů sborů, ale je třeba hledat 
vícezdrojové fi nancování, tedy obe-
znamovat případné sponzory, že dar 
věnovaný hasičům, je investice do 
jejich budoucnosti a možnost snížit 
si odpočet ze základu daně.

Děkujeme
výbor SDH Velká Bíteš

Bítešstí hasiči bilancovali
V neděli 13. 12. 2009 proběhla 137. výroční valná hromada Sboru dob-

rovolných hasičů Velká Bíteš. Sbor má 45 členů, z nichž 19 je zásahových 
hasičů. 24. 5. 2009 jsme na poslední cestě doprovodili dlouholetého člena 
Jiřího Procházku (bývalý profesionální požárník). Jednotka byla povolána 
k 46 mimořádným událostem, z toho 24krát ve Velké Bíteši. Námětových 
a prověřovacích cvičení bylo 6. Nejvíce zásahů 17 bylo spojeno s velkou 
vodou. Dopravních nehod bylo 6 a požárů 6. Zbytek tvoří technické 
zásahy. Oproti roku 2008 máme nárůst výjezdů z 29. Od 1. 4. 2009 jsme 
jednotka předurčená k technické pomoci při dopravních nehodách. Jed-
notka zajišťuje požární dohledy u prací vyžadujících zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření – 67 služeb. Od prosince do dubna absolvovala část 
jednotky na CPS HZS ÚO Žďár nad Sázavou kurz Obsluha motorových 
řetězových pil. Každý pátek máme hospodářský den a pracujeme na 
údržbě techniky, celkem bylo odpracováno 224 hodin. 112 hodin bylo 
odpracováno na údržbě a úklidu požární zbrojnice. Dále se každý pátek 
v jejích prostorách schází oddíl mladých hasičů, který navštěvuje cca 10 
dětí. 30. 4. jsme pořádali „pálení čarodějnic“, účastnili jsme se dětského 
dne. Dále jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Bezděkově. Soutěžila 
dvě družstva – muži a dorost. Na základě nového obsahového zaměření 
požární prevence a z toho plynoucích úkolů stanovených ústřední od-
bornou radou prevence v oblasti ochrany obyvatelstva pro mimořádné 
situace bylo provedeno 14 školení občanů – 28 hodin. Na výroční valné 
hromadě SDH byl zvolen nový výbor na další 5leté období.

Výbor SDH Velká Bíteš

Vánoční nadílka u hasičů 
byla štědrá

Zemřel profesor Radomír Luža Studenti obchodní akademie
se představili jako budoucí podnikatelé

V listopadu 2009 se šest studentů 4. ročníku Obchodní akademie 
Velké Meziříčí zúčastnilo veletrhu fi ktivních fi rem v Brně. Jako skuteční 
podnikatelé se zde pochlubili prací ve fi ktivních fi rmách Lentilky, s. r. o., 
a OA Tmavá, s. r. o. Týdny předem projevili svého marketingového 
ducha a připravili si propagační materiály. Vtipně zpracovali letáky, 
ceníky, vizitky a plakáty. Třešinkou na dortu se měly stát prezentace 
fi rem v elektronické podobě a zpracování katalogů. Během dopoledne 
studenti ukázali své umění obchodovat. Snažili se zaujmout, dokázat, že 
své produkty znají, umí o nich něco říct, umí správně a rychle vyplnit 
účetní doklad a přilákat si zákazníky. Asi po čtyřhodinovém nákupním 
maratonu pořadatelé vyhlásili výsledky soutěží, do jejichž poroty zasedly 
samy fi rmy, které se na veletrhu prezentovaly. Obě fi rmy si z veletrhu 
odvezly cenné zkušenosti a zážitky. Jazykově obratný Jiří Hlávka z fi rmy 
OA Tmavá, s. r. o. si dokonce od pořadatelů vysloužil zvláštní ocenění za 
svoji neuvěřitelnou výřečnost. Naši studenti tedy ukázali, že se v ekono-
mickém světě neztratí a budoucí podnikatelské sféry se mohou těšit na 
novou mladou krev plnou zdravého nadšení.                                                   

   Martina Horňasová

Novoroční výstup
Novoroční výstup na kopec Holý vrch (662 m) si své příznivce určitě už 

našel. I letošní, v pořadí již 12. ročník, byl báječnou příležitostí k tomu, 
aby se lidé setkali, popovídali si a popřáli si navzájem do nového roku vše 
dobré. Počasí letos účastníkům přálo. Pořadatele a Spolek přátel Holého 
vrchu potěšilo, že se výstupu zúčastnil rekordní počet 496 lidí, všech 
věkových kategorií. Prvenství s počtem 135 účastníků patří obci Jívoví, 
následuje obec Bory se 127 občany a ani obec Dobrá Voda s počtem 
117 lidí nezůstala pozadu. Své zástupce měly i okolní obce Křižanov, 
Radenice, Vídeň, Sklené nad Oslavou a Cyrilov. Výbornou polévku pro 
účastníky letos připravila Dobrá Voda. Podpisy starostů obcí a společné 
foto dostatečně zdokumentovaly tuto oblíbenou tradici. Krásné odpoledne 
strávené s malebném koutu přírody je jistě dobrým vykročením do roku 
2010. Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval.                                  Obec Jívoví

Milí kluci a holčičky, přijměte od nás pozvání na malé předškolní 
setkání.
Vzájemně se poznáme, pohrajeme, pobavíme, do lavic se usadí-
me.
Vrátka naší školičky (na Komenského ulici) se pootevřou 8. 1. 2010 
a těšit se na vás bude paní učitelka v 15 hodin ve třídě 1. A.
Srdečně zveme i děti z nespádových oblastí.

Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská
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●  OPRAVY VOZIDEL – PŘÍPRAVU VOZIDEL NA STK, SERVIS WIELTON, WABCO

●  MONTÁŽ, OPRAVY NEZÁVISLÉHO TOPENÍ WEBASTO A EBERSPACHER

●  PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ, PNEUSERVIS 

●  PRODEJ MOTOROVÉ NAFTY, BENZÍNŮ A OLEJŮ /MOBIL, ESSO, OMW – NON STOP/

●  OSOBNÍ DOPRAVU

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň
a přejeme mnoho šťastně ujetých kilometrů
v roce 2010.

Servis: 566 521 560        Čerpací stanice: 566 522 261–2        Osobní doprava: 566 520 270

ZDAR, a. s. VELKÉ MEZIŘÍČÍ
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

Zubní
pohotovost

Nepřetržitá stomatologická 
pohotovost Karáskovo náměs-
tí 11, Brno, tel.: 548 424 242 
(ve všední dny v době od 17 do 
7 hodin, o víkendech a svátcích 

nepřetržitě).
-red-

velikosti 43 mvelikosti 43 m22, 45 m, 45 m22,  69 m,  69 m22, 96 m, 96 m22, 96 m, 96 m22 a 114 m a 114 m22,,
ke každému bytu dvojgaráž.ke každému bytu dvojgaráž.

Byty přímo od majitele bez provize!Byty přímo od majitele bez provize!
Volejte 777 790 495,Volejte 777 790 495,

pouze 6 bytů
pouze 6 bytů

Malá stránka 345, Velké Meziříčí
Rozšiřuje svůj prodej polykarbonátových desek

o prodej a montáž vertikálních žaluzií.
Nabízíme zajímavé zaváděcí ceny!

Tel.: 739 435 941.

JUDr. Edita Pařízková,
advokát a insolvenční správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Náměstí 16, Měřín

Zajišťuje:
● upomínky dlužníkům 
● vyhotovení insolvenčních 

návrhů 
● podání přihlášek pohledávek 

do konkurzního řízení 
● sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

Řeší:
● konkurzy 
● osobní bankroty (oddlužení)

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

oceňování nemovitostí, projekty staveb, energetické výpočty

Ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)

Základní i pokračovací kurzy 
snižování nadváhy STOB, od 
26. 1. 2010 ve Velkém Meziříčí.
Bližší info 605 010 666,
e-mail: ekstob@seznam.cz

PLNOTUČNÉ KRAVSKÉ MLÉKO

Z MINCOVNÍHO AUTOMATU

DO VLASTNÍCH NÁDOB.

Místo prodeje:

ul. Radnická, Velké Meziříčí, 

vedle prodejny Trafi ka Marek

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon: 566 782 009, 739 100 979

e-mail:
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz;

www.velkomeziricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám
■ Zachovalou koženou šedou se-
dačku rohovou, pro 5 osob + 1 křes-
lo, cena 4.000 Kč. Plyn. kotel, stáří 
18 let, cena 800 Kč. Tel.: 776 886 576.
■ Zimní pneu 4 ks, s plech. disky 
z Peugeota 307 195/65 R 15, jeté 
jednu zimu. Rozteč 4×108, cena 
1.250 Kč/ks. Tel.: 605 814 491.
■ Dětské lyžařské přilby Uvex 
(vel. 53–54), starší dámské horské 
kolo, motorová pila Stihl, málo 
využívaná. Tel.: 736 240 216.
■ Pšenici , ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.
■ Andulky, agapornis, fi scherův 
a škraboškový. Různé barvy. Velký 
výběr. Tel.: 777 140 960.
■ Seno volně 130 Kč/q, SP-220 na 
štěpkovač, svinovací lis SL9 007. 
Tel.: 725 552 447.
■ Škodu Felicii 1.3, barva modrá, 
STK 9/2010, dělená zadní sedačka, 
mlhovky, rádio, slušný stav, cena 
19.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Na Škodu Favorit veškeré po-
užité díly z rozebraného auta. Tel.: 
608 034 567.
■ Akvárium, 160 l, i s osvětlením. 
Cena 500 Kč. Tel.: 728 146 935.
■ Litinovou srovnávačku šíře 
40 cm, stůl 250 cm. Tel.: 604 171 964.

■ Brambory konzumní bílé i čer-
vené, 5 Kč/kg, baleno po 25 kg. Tel.: 
po 19. h 736 533 197, 566 544 456.
■ Třísky na zátop do krbu. Lev-
ně. Tel.: 603 592 552.
■ Štěňata bernských salašnic-
kých psů, bez PP, odběr pů l-
ka ledna. Cena dohodou. Tel.: 
607 569 379.
■ Elektrický skútr pro invalidu. 
Cena dohodou. Tel.: 566 522 517.
■ Škodu Felicii, modrá barva, 
STK, 11/2010, mlhovky, dělená 
zadní sedačka a bez koroze, zim-
ní pneu. Cena 19.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■  Na Škodu Fel ici i veškeré 
díly z rozebraného auta. Tel.: 
608 034 567.
■ Štěně westíka – fenku bez PP. Od-
běr ihned, levně. Tel.: 721 382 479.
■ Mrazák pultový 250 l, zesílená 
izolace, ekonomický provoz, velmi 
zachovalý. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 980 834.
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. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Spodní frézku a dlabačku. Tel.: 
733 502 674.
Nemovitosti.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve 
Vel. Meziříčí. Osobní vlastnictví, 
jižní stran, nová kuchyň. linka. Tel.: 
721 115 741.

■ Prodáme byt ve Velké Bíteši. 
Tel.: 606 662 872.
■ Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši. 
Celková plocha je 48 m2, nová ku-
chyň. linka, plastová okna, sklepní 
koje, balkon. Cena 1.010.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům s dvěma 
bytovými jednotkami ve Velkém 
Meziříčí. Je to cihlový, část. pod-
sklepený, polořadový dům, CP 
– 499 m2, ZP, 311 m2. Nové plyn. 
topení a el. Cena 1.990.000 Kč. Tel.: 
775 214 919.
Pronájem
■ Pronajmu pěkný byt ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Krškova. 
Dlouhodobě. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu pěkný slunný byt 
velikosti 3+1 v panelovém domě 
s výtahem ve Velkém Meziříčí. 
Vytápění + ohřev vody vlastním 
plynovým kotlem přímo v bytě. 
Měsíční nájem 8.000 Kč vč. energií. 
Ke dni podpisu smlouvy požaduji 
složení vratné kauce 12.000 Kč. 
Byt je volný ihned, preferujeme 
pronájem alespoň na 2 roky, v pří-
padě vážného zájmu volejte na tel.: 
605 263 882.
■ Pronajmu na delší období byt 
3+1 ve VM – Bezděkov, vlastní ply-
nové vytápění. Tel.: 774 836 208.
■ Pronajmu byt 135 m2 s terasou 
ve VM, 1. patro. Po rekonstrukci. 
Pouze nekuřáci. Cena 9.000 + po-
platky. Tel.: 722 090 229.
■ Pronajmu byt 1+1 v přízemí RD, 
v centru města. Tel.: 776 395 009.

■ Pronajmu byt 2+1 1. kat. ve Vel-
kém Meziříčí na klidném místě. Byt 
bude volný od 1. 1. 2010. Info na tel.: 
602 718 096, po 16. hodině.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va. Tel.: 604 327 528, 605 371 350.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 2+1 ve Velkém Meziříčí, 
může být částečně zařízen. Za 
rozumnou cenu. Tel.: 733 774 320, 
LaznickovaVeronika@seznam.cz.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, 1. pat-
ro, velmi pěkný, možno ihned. Tel.: 
732 183 331.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1, 
ul. Mírová. Tel.: 604 305 220.
■ Dlouhodobě pronajmu 2+kk 
v Čechových sadech, zařízený, 
volný ihned. Pouze solidní jednání. 
Tel.: 774 669 380, 777 149 040 – 
pouze SMS.
Různé
■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dět-
ské, svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho přání a fantazie. Cena od 
250 Kč/kg. Peču výhradě z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druhů, 
věnečky, trubičky, řezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.

■ Nabízím opravy komínů, 
vymazávání hřebenů, opravy 
bytových jader, opravy střeš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na střeše. Tel.: 
722 604 686.

■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes týden, víkend i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti či na 
zahradě. Jsem vysokoškolačka, mám 
zkušenost v oboru, praxi s dětmi 
všech věkových kategorií. Spoleh-
livost zaručena. Tel.: 739 672 508.
■ Hledám spolucestujícího na 
denní dojíždění do Brna. Čas od-
jezdu a příjezdu dle domluvy. Tel.: 
732 781 732.

■ Doučím profesionálně Mat, 
Fyz a základy AJ, NJ a RJ, úrov-
ně II. st. ZŠ. Připravím k PZ na 
SŠ (Mat). Tel.: 774 621 703.

■ Hledá se pes

Po silvestrovském ohňostroji 
se nám zaběhla fenka irského 
vlkodava – slyší na jméno Fi-
dorka nebo Fida. Je velká, ale 
hodná, spíš bojácné povahy. 
Na krku má červený obojek 
s očkovacími známkami. Po-
kud byste ji objevili, prosím, 
volejte na tel.: 731 261 483.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
zátěžových střech včetně ná-
mrazy. Tel.: 722 604 686.

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

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

* Prodej, montáž a servis chladící 
a klimatizační techniky

* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
chladničky, mrazničky, sporáky, 
pračky, vysavače, roboty, varné 
konvice…

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

VOLEJTE: 608 824 424

každou sobotu a neděli
rybník Pod Nivou 

v Dolních Heřmanicích. 
Kontakt: 

Ing. Karel Báňa, mob. 
777 636 137 

www.ryby.webnode.cz

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina

ruština a francouzština
Od února 2010 otevíráme 3měsíční kurzy pro začátečníky i pokročilé.

V jednom kurzu max. 6 účastníků.
PŘÍJEM předběžných přihlášek do 31. ledna 2010

na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz
V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu

(začátečníci, pokročilí) a telefonní kontakt.
Kontakt:Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí tel.: +420 602 325 108

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Nepůjde el. proud
Dne 6., 11., 14., 20. a 21. 1. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, 
Karlov od křiž. s Františkovem po křiž. K Buči;
dne 7., 13. a 18. 1. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Karlov od křiž. 
s K Buči po č. p. 984, Renault Malce (vyjma bytovek Karlov 1673, 1674, 
Dřevostylu, Dvořák-Trucks).                                                             -e.on-

Tajenka křížovky 
z čísla 45/2009

Na Vánoce dlouhé noce, ledy 
plynou po potoce. Jsou však je-
nom jednou v roce, dejte pozor 
na emoce!
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Zprávy z jednání Rady města z 16. 12. 2009
(Dokončení ze strany 2.)

 5. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona 20/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas:

 a) Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, s přijetím
  účelově určeného daru – fi nanční částky 3 tis. Kč a 15 tis. Kč pro
  pracoviště Čechova 1523/10
 b) Městské knihovně VM, s přijetím účelově určeného daru – sbírky
  básní a almanachů uvedených v žádostech ze 7. a 11. 12. 2009
 c) Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové orga-
  nizaci, s přijetím účelově určeného daru – fi nanční částky 5 tis.
  pro účely uvedené v žádosti ze dne 14. 12. 2009.
 6. Rada města nesouhlasila v roce 2010 s dalším rozšířením provozu 

SKI BUSu ve Velkém Meziříčí mimo jarních prázdnin v roce 2010. 
Důvodem je velká fi nanční ztrátovost provozu a minimální využívání 
SKI BUSu v roce 2009.

 7. Rada města nesouhlasila s odstraněním tří kusů jasanů ztepilých, které 
rostou v areálu fotbalového hřiště U Tržiště. Rada města uložila odbo-
ru životního prostředí zajistit provedení údržby předmětných stromů.

 8. Rada města souhlasila s odpisem pohledávek ve výši 2.346 Kč vznik-
lých v letech 2003–2008 na úseku poplatku za komunální odpad, a to 
v rozsahu dle přiloženého seznamu.

 9. Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na 
ulici Čermákova na dobu určitou jednoho roku s tím, že nájemní 
vztah se bude obnovovat vždy na dobu jednoho roku, pokud pro-
najímatel nezašle nájemci nejpozději 90 dnů před uplynutím lhůty 
jednoho roku vyrozumění, dle kterého požaduje byt ke dni uplynutí 
jednoho roku vyklidit.

10. Rada města jmenovala Petra Klímu (zástupce oddílu Stolního tenisu 
Velké Meziříčí), členem sportovní komise.

11. Na základě požadavku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina 
Rada města projednala a schválila uzavření smlouvy o výpůjčce věcí 
movitých se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, 
příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 
v celkové hodnotě 38.552 Kč.

12. Rada města projednala návrh na blahopřání při životních jubileích 
Spolkem Ludmila od 1. 1. 2010. Rada města schválila hranici věku 
návštěvy jubilantů na 75 a více roků: věk 75, 80, 85, 90 a každý rok 
nad 90 let – balíček za 100 Kč + květina + blahopřání; věk nad 80 
let – každý rok kromě kulatých výročí květina + blahopřání; 50 let 
společného života – zlatá svatba – balíček za 400 Kč + květina 120 Kč 
+ blahopřání; 60 let společného života – diamantová svatba – balíček 
za 600 Kč + květina 120 Kč + blahopřání.

13. Rada města schválila: uzavřít Dohodu o zrušení „Dohody o úhradě 
nákladů“ uzavřenou s Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 
57 ze 30. 9. 2008 uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené se Základní školou a Praktickou školou Velké Me-
ziříčí se sídlem Poštovní 1663/3, Velké Meziříčí z 18. 9. 2008.

14. Rada města schválila přidělení fi nančních prostředků – daru od ak-
ciové společnosti SATT a. s. Žďár nad Sázavou – ve výši 30.000Kč 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta

Činnost organizace SPCCH 
ve Velkém Meziříčí 

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2009 čtyři rekondiční pobyty. 
A to v dubnu v lázních Poděbrady a lázních Luhačovice, v říjnu opět 
v Poděbradech i Luhačovicích. Mimo to se členové zúčastnili také 
okresní rekondice pro respiriky v Bludově u Šumperku. Naši členové 
mají poněkud větší zájem o rekondiční pobyty organizované základní 
organizací, než okresní nebo celorepublikové. V lázních Poděbrady byly 
poskytnuty uhličité koupele, jedna klasická masáž a doplňující plynová 
léčba. V Poděbradech došlo ke změně ubytovacího penzionu. Penzion Máj 
poskytl klientům přiměřené ubytování a především kvalitní stravování 
přímo v objektu budovy. Toto bylo klienty velmi oceněno a nevadilo jim, 
že na léčebné procedury se prošli o kousek dál. V hotelu Vltava v lázních 
Luhačovice nastala také při podzimním ubytování určitá změna. Část kli-
entů byla ubytována v jiné budově, bez sociálního příslušenství u pokojů. 
Tento nedostatek byl kompenzován fi nanční slevou. Na jaře i na podzim 
nebyly zprovozněny všechny léčebné pavilony a pro přetíženost klienty 
bylo poskytnuto pro naše účastníky jen málo procedur.

V letošním roce jsme zorganizovali pět vycházek do přírody v okolí 
našeho města. V měsíci květnu jsme byli na Dědkově hoře, budišovském 
zámku a také jsme navštívili děti v Ústavu sociální péče v Březejci. V září 
jsme prošli tzv. mravenčí stezkou a okolím Dobré Vody i vesnicí Cyrilov. 
Další pěkná vycházka byla údolím u Řikonína k rekreační chatě Bizoň. 

Na rok 2010 již máme zajištěny opět jarní rekondiční pobyty v láz-
ních Poděbrady od 22. do 29. 3. 2010 a v lázních Luhačovice od 24. 4. 
do 1. 5. 2010. Podzimní rekondice budou v lázních Luhačovice od 2. do 
9. 10. 2010 a lázně Poděbrady od 18. do 25. 10. 2010.

ZO SPCCH nově organizuje ve dnech od 16. května do 22. května 
2010 týdenní pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v ceně 6.590 Kč na oso-
bu. V ceně je zahrnuta cesta tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
šestidenní ubytování s plnou penzí, vstupní lékařskou prohlídku, deseti 
léčebnými procedurami navržených lékařem a neomezeným vstupem do 
bazénů a fi ttnes center. Dále je v úterý a čtvrtek možnost využití sauny. 
V hotelové kavárně hraje třikrát týdně živá hudba k poslechu i k tanci. 
Po dobu pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: např. Budapešť, 
Santovka, Podhájska, Banská Šťiavnica a také ochutnávky vín v tamějším 
sklípku a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. 

Bohužel se nám se nepodařilo obnovit cvičení v hasičské zbrojnici 
z důvodu neuvolnění cvičitelky (péče o člena rodiny).

Během roku je umožněno setkávání členů SPCCH v Klubu důchodců 
v Komenského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin. Členové se tam 
mohou přihlásit na rekondiční pobyty, zaplatit členské příspěvky a také si 
navzájem popovídat při čaji či kávě. Uzávěrka přihlášek na jarní rekondice 
bude v pondělí 15. 2. 2010. Upozorňujeme členy, aby sledovali informační 
skříňku v ulici Komenského, kde jsou zveřejňovány nejnovější zprávy. 
Schůze se koná 14. 1. ve 14.30 hodin.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

Téměř všichni slavíme silves-
tra poslední den v roce. Klienti 
Sociálních služeb města Velké 
Meziříčí (SSM VM) se však sešli 
30. 12. 2009, aby zhodnotili nejen 
rok minulý, ale i ty předchozí, a aby 
se společně pobavili a zazpívali za 
doprovodu harmoniky. 

Sešlo se asi dvacet klientů ze 
čtyřiatřiceti. „Někteří jezdí na 
svátky ke svým rodinám. Pro ty 
ostatní organizujeme již tradičně 
silvestra tady už třicátého. Někdo 
napeče cukroví, jiný nachystá něco 

masitého, někdo zase pomůže s vý-
zdobou. Je to skutečná spolupráce. 
Ráda bych poděkovala i panu 
Komínkovi, místostarostovi, který 
si na nás vždy udělá čas. Všichni 
si toho vážíme,“ říká Jana Jurková, 
ředitelka SSM VM. Josef Komínek 
všem přítomným i těm, kteří strávi-
li svátky u svých rodin, popřál vše 
dobré do nového roku 2010, hlavně 
zdraví a štěstí.

Text a foto: Veronika Poulová, 
pracovnice veřejných vztahů 

MěÚ VM

Silvestr se dá slavit i třicátého prosince

Poradna SOS ve Velkém Meziříčí 
opět pravidelně

Poradna SOS ve Velkém Meziříčí 
opět pravidelně od 14 do 16 hodin 
v kanceláři Obecního živnostenské-
ho úřadu, Náměstí 27/28, Velké Me-
ziříčí. Od středy 30. 9. pravidelně 

jednou za čtrnáct dní, a to každou 
sudou středu. 

Důvodem jsou personální změny 
na pozici poradce.

Vyhodnocení soutěže Můj strom
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Přivítali jsme nové občánky
Tomáš Pipa, Filip Pacal, 

Zdeněk Novák, Beáta Marková, 
Samuel Slabý, Pavla Šitková, 
Veronika Kožená, Daniel Šou-
kal, Natálie Večeřová, Matouš 
Klepač, Adam Boubal, Galina 
Audy, Teodora Koudelová, 
Ondřej Dohnal, Vojtěch Navrá-
til, Simona Kučerová, Lijana 
Masaitisová, Václav Klikar, 
František Hroch, Jana Videcká, 
Richard Hrnčíř, Eliška Vávro-
vá, Benjamín Strnad, Kristýna 
Juhasová, Tomáš Vejrosta, Petr 
Vejrosta, David Bradáč.

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
19. 1. přednáška Nové objevy v Tasově prof. Josef Unger, CSc.
26. 1. přednáška Život a dílo Františky Stránecké Jiří Severa
 2. 2. přednáška Svatojakubská cesta (fi lm, poslední část) Jiří Michlíček
 9. 2. přednáška  Alpy a Italské Dolomity Mgr. Tomáš Holzner
16. 2. přednáška Jasenice Libor Smejkal
23.2. přednáška Přezimující ptactvo Mgr. Oldřich Hnízdil
 2. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman

Středa 6. v 19.30 hodin
HALLOWEEN 2
Rodina je věčná.
Film Halloween 2 navazuje přesně v místě, kde končil jeho hit Halloween 
z roku 2007 a sleduje dohru vražedného řádění Michaela Myerse očima hr-
dinky Laurie Strode. Zlo má nový osud. Michael Myers se vrací v děsuplném 
pokračování remaku klasického hororu domů do ospalého Haddonfi eldu v Il-
linois, aby se postaral o jisté neuzavřené rodinné záležitosti. Myers, který za 
sebou zanechává stopu hrůzy, jakou dokáže zprostředkovat jen mistr hororu, 
jakým Zombie je, se nezastaví před ničím, dokud se mu nepodaří dokončit 
záležitosti, související s jeho pochmurnou minulostí. Město má ale nové 
hrdiny – pokud se jim podaří přežít dost dlouho na to, aby zastavili nezasta-
vitelného. Horor USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 18 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 101 minut
Pátek 8., sobota 9. v 19.30 hodin
2012
Varovali nás.
Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jas-
ným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje. Do dnešních dní 
stejnou věc objevili astrologové, numerologové odhalili vzory, které ji před-
povídají, geologové míní, že už k ní dávno mělo dojít, a dokonce ani vládní 
vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši 
planetu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počátku stáli právě Mayové, je 
nyní podrobně zaznamenané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. 
V roce 2012 zjistíme pravdu – varováni jsme byli.Režie Roland Emmerich. 
V hlavní roli J. Cusack, W. Harrelson, A. Peetová, T. Newtonová. Akční sci-
fi  drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 158 minut
Středa 13. v 18 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Připravte si talíře.
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném měs-
tě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se počasí mění třikrát 
denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy 
doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší – z nebe padá ovocná 
šťáva, když sněží – k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety. Hlavní 
postavou příběhu je Flint Lockwood, mladý vynálezce, který sní o vy-
tvoření něčeho, co zlepší život všem lidem na světě. Animovaný rodinný 
fi lm, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut
Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se ne-
nechat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, 
venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých 
poloh. A maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo 
v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak 
šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích? I o tom je 
mrazivá komedie Ireny Pavláskové. Hlavní linkou fi lmu je příběh Mar-
ty, jejích dvou dospívajících dcer – Majdy a Gábiny – a jejich postupně 
přicházejících a odcházejících „tatínků“.
Zatímco někteří „tatínkové“ se postupně snaží zvrátit kolo alespoň čes-
kých dějin, Marta a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto 
jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké 
politiky“ a velkých cílů se tak střetává, doplňuje a prolíná s každodenní 
životní realitou. A že v průběhu toho vznikají i veselé situace? Vždyť 
schopnost ironie a smysl pro humor byly v té době nezbytnou součástí 
každého balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a chuť žít a neselhat 
hlavně sám před sebou. Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti 
zaujme svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň rozveselí 
i dojme. V hlavní roli V. Cibulková, D. Marková, T. Voříšková, J. Dvořák, 
M. Etzler, J. Zadražil, O. Vetchý. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 119 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
3 SEZONY V PEKLE
Dokud sníš, nejseš mrtvej!
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a neko-
nečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému 
provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na 
nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným 
okamžikem, obdivem ke krásným ženám. Život se zdá být báječný, pokud 
ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku 
fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně 
do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akční život plný 
inspirujících erotických her, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale 
i dramatických politických změn prožívají čerství milenci naplno. Žijí 
svou velkou milostnou romanci. Komu by se v téhle chvíli chtělo třeba do 
armády, která na Ivana kývá prstem. Komunistický režim začíná ukazovat 
i svou represivní tvář. Ivan a Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické 
plány do budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a plánují útěk do Paříže. 
Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně… Režie Tomáš Mašín.
Hrají K. Hádek, M. Ruppert, T. Pauhofová, K. Gruszkaová, M. Huba, 
J. Kraus. Milostná romance ČR, SR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Sobota 23. v 19.30 hodin
PAMĚTNICE
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ SRAZ ZAČÍNÁ
Režie Vlado Štancel. Poetická komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut

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

KINO JUPITER CLUB – LEDEN DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Středa 13. ledna 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém man-
želském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně moudrým 
příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti, či o moudrém bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá na malé scéně loutková divadla, 
a to v sobotu 9. a 23. ledna 2010 od 15 hodin s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005,
program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpoz-
ději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Dne 29. prosince oslavili 50 let společného života
Jarmila a Vincenc Záviškovi.

Do dalších let jim hodně zdraví a spokojenosti přejí
Irena a Vincenc s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým, kteří se přišli rozloučit 
dne 15. prosince 2009 a doprovodit na poslední cestě pana
Josefa Procházky
ze Lhotek.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Vzpomínka

Poděkování

Dne 30. 12. 2009 jsme vzpomněli 
9. výročí úmrtí pana 
Antonína Štěpánka.

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami. 

Děkuji rodičům, především maminkám, za hojnou účast na Vánočním 
tvoření na ZŠ Křižanov, které uspořádaly děti z výtvarného kroužku 
prvního stupně. Pro maminky, které si mohly, kromě ubrouskové tech-
niky, vytváření andělíčků, vyzkoušet i drátkování, měly děti přichystané 
občerstvení a překvapení v podobě manikérských služeb Natálky Veselské 
ze 3. třídy. Maminky byly velice šikovné a děkuji jim, že si dokázaly najít 
v předvánočním shonu čas strávit se svými dětmi příjemné odpoledne. 
Budu se společně s dětmi těšit na další spolupráci.      Pavlína Němcová

Tímto bych ráda poděkovala učitelkám a dětem z Mateřské školy na 
ul. Mírová za krásnou besídku, kterou v předvánočním čase společně 
připravily. Příjemná atmosféra, která provázela celou besídku, byla tím 
nejlepším pohlazením na duši v předvánočním shonu.   Pavlína Němcová

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení divadel-
ní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 6. ledna 2010 od 19 hodin

Arthur Miller
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. 
Prosíme přijďte včas!
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předkapela ARBOK
16. ledna 2010 od 20.00, Martinice

Výroční členská schůze Svazu postižených 
civi l izačními chorobami (SPCCH)
se bude konat ve čtvrtek 14. 1. 2010 ve 14.30 hodin na náměstí ve 
velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit 
členské příspěvky na rok 2010 a přihlásit se na rekondiční pobyty.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2009 ani na výroční 
členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

16. 1. Třebíč 8. ples Bagru

Opět je v prodeji knížka Papírové lodičky od Karly Pokorné. Můžete si 
ji zakoupit v Informační centru Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.
Tel.: 566 781 047, 566 781 046.

Třebíčská skupina BAGR se 
v letošní nejznámější a nejmaso-
vější hudební anketě Český slavík 
2009 rozhodně neztratila, když 
obsadila 27. místo a za sebou zane-
chala takové kapely jako Wohnout, 
Škwor, Ready Kirken, Kamelot, 
Žlutý pes, Tata Bojs… Pro kapelu je 
to historicky největší úspěch, zvlášť 
když se málem stala i Skokanem 

Bagr úspěšný v Českém slavíku 2009
roku. V této kategorii poskočila 
o 47 míst, což v každém z minulých 
ročníků stačilo s přehledem na ví-
tězství. Letos si však toto ocenění 
odnesla skupina Nightwork. Se 
svými příznivci se BAGR letos 
potká 16. ledna v Třebíči na již 
tradičním plese.

Karel Ošmera,
manažer skupiny

Starosta města Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 16. ledna 2010 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š. (velký sál) 
a Martin Karásek (výstavní síň)

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit
v informačním centru na Městském úřadu ve Velkém Meziříčí 

v pracovní dny od 6. 1. 2010 v době od 8 do 15 hodin.
Ing. František Bradáč

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají
dne 22. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 17 hodin)
dne 23. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 19 hodin) na 
závěrečné ukončení kurzů tance 
a společenského chování. Hra-
je taneční skupina M.E.Š., re-
produkovaná hudba, DJ BOND. 
Účastníci tanečního kurzu mají 
vstup zdarma. Prodej vstupenek 
a místenek od 4. ledna 2010, 
kancelář program. oddělení v pra-
covní dny od 8 do 16 hodin. 
Tel. 566 782 004, 566 782 005.
Vstupné: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Pátek 8. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, DJ BOND
Sobota 16. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., MIDI MARTIN
Sobota 30. 1. SPORTOVNÍ PLES Hudba KOZÉNKA BAND
Prodej vstupenek v Jupiter clubu od 4. 1. 2010 na prog. oddělení, tel.: 566 782 004, 566 782 005
Sobota 6. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE, KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX
Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. Změna vyhrazena!

který se koná 30. ledna 2010 v Jupiter clubu.
K poslechu a tanci hraje Kozénka band. Bohatá tombola. 

FC Velké Meziříčí vás zve na

Mgr. Vlastislav Káňa
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí uvádějí výstavu fotografií

Netopýři, žáby, hadi
a jiná havěť.
Výstava potrvá do 19. ledna 2010
v prostorách Městské knihovny, otevřeno vždy v provozní době.

Zdravím. Po delší odmlce se opět hlásíme s dalšími informacemi o nad-
cházející akci. Zároveň musím také podotknout, že toto bude poslední 
hip hop akce v Rock depu! Z různých důvodů další akce v tomto klubu 
už nebudou. Končí jedna dlouhá éra, a tak se chceme rozloučit stylově. 
A proto přijede freestylová legenda z Brna Tafrob, kterému bude krýt 
záda profl áklý klubový DJ Maztah. Člen legendárních Illuzionist, který 
nedávno vydal své druhé album s názvem Sup. Bude to první a zatím 
jediný koncert na Vysočině k této desce. Jako support vystoupí domácí 
a nejpovolanější YaknowCheck a jemu bude záda krýt Teo. Přijedou 
Mystic Rules ze Ždáru nad Sázavou a předvedou tvrdou podívanou. Bude 
freestyle a beatbox v podání Legy a MCBeatUp z Bystřice. Bude video-
projekce, po koncertech nekončíme. Pojede party až do rána. Těš se na hip 
hop a rnb set v podání YaknowChecka, Servra a Pytriho. Přijď se rozloučit 
s tímto druhem mejdanů. Podpoř to a budou další a větší akce. Kontroluj 
www.myspace.com/yaknowcheck a www.podlampou.e-blog.cz.

Miloš Přikryl

SKI klub Velké Meziříčí 
pořádá 16. 1.

se skupinou Kozénka band
od 16. hodin, od 12. hodin 
ukázka domácí zabíjačky 

i s ochutnávkou produktů za 
doprovodu živé hudby.
Ski areál Fajtův kopec

Ohlédnutí za tradičním vánočním koncertem připomíná sváteční at-
mosféru dnů teprve nedávno minulých. Akce proběhla krátce před, dnes 
již loňskými, Vánoci – 20. prosince 2009. Členové místních uměleckých 
souborů a jednotlivci pod režijním vedením Milana Dufka zahráli, zazpí-
vali i zarecitovali v zaplněném velkém sále Jupiter clubu. Drtivá většina 
účinkujících byla z řad dětí všech věkových kategorií. Role průvodců 
koncertem se ujali recitátoři z literárně-dramatického kroužku ZUŠ pod 
vedením Ley Fučíkové. Ti uváděli jednotlivá vystoupení, v nichž se vy-
střídali zpěváci a zpěvačky ze sborů Sluníčko a Harmonie, které vedou 
Andrea Svobodová s Olgou Komárkovou. V jejich repertoáru se vedle 
tradičních koled a lidových písní objevily i latinský kánon Jubilate Deo, 
či Zvon od sourozenců Ulrychových. Pěvecký sbor Slunko vedený Janou 
Urbanovou přidal další koledy, ale také píseň Pie Jesu. Sólového vstupu se 
zhostila zpěvem americké lidové vánoční Oh Holly Night Iveta Špačková 
za klavírního doprovodu Vojtěcha Slabého. Podobným vstupem, ovšem 
s recitací Miloslavy Slavíkové a s klavírním doprovodem Rudolfa Pitlíka, 
byl melodram Štědrý večer od K. J. Erbena s hudbou Zdeňka Fibicha. Ale 
to už běžela druhá půle koncertu, která patřila také vystoupení Sextetu 
6 tet. Ten sáhl mimo jiné do repertoáru Hany a Petra Ulrychových pro 
Starej betlém, či Pavlíny Jíšové pro píseň Dojdu až k bráně bran. Do fi nále 
koncert dovedla základní umělecká škola, ať již její dechový soubor nebo 
orchestr a sbor pod taktovkou Martina Karáska. Směsice jejich koled také 
spolu se skladbou Time To Say Goodbye známé v podání A. Bocelliho 
a S. Brightman slavnostní akci završila.                  Martina Strnadová

Pro všechny účinkující, jejich rodiny či také pro ty, kteří na 
akci chyběli a nyní toho litují, je k dispozici i záznam kon-
certu na DVD. To si můžete objednat v papírnictví v Domusu 
a druhý den vyzvednout za cenu 200 korun.                 -mrs-

Více fotek ve fotogalerii na www.velkomeziricsko.cz

Pěvecký sbor Slunko.                                        Foto: Martina Strnadová

Pěvecký sbor Harmonie.                                  Foto: Martina Strnadová

Sbor Sluníčko a moderátorka z dramatického kroužku ZUŠ.
 Foto: Martina Strnadová

Pěvecký sbor ZUŠ.                                           Foto: Martina Strnadová

Dechový soubor ZUŠ.                                       Foto: Martina Strnadová
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Muži dohrávku nezvládli
Krajská jednička mužů má letos 
obdobné hrací schéma jako repub-
likové soutěže. Hraje se ve dvou 
skupinách regionálně sestavených 
systémem každý s každým doma 
a venku. Po této základní části 
mužstva na prvních třech pozicích 
postupují do bojů o titul krajského 
přeborníka, zbývající celky budou 
hrát ve druhé skupině o umístění.
Naši muži měli v sobotu na progra-
mu dohrávku odloženého dvojzá-
pasu třetího kola na půdě přímého 
konkurenta o třetí příčku, Nového 
Veselí. S tímto celkem měli stejně 
bodů, ale horší poměr setů. Ke 
kýženému cíli, postupu do fi nálové 
skupiny tak vedla pouze jedna ces-
ta. Dvě, jakákoliv vítězství.
Sokol Nové Veselí – Sp. Velké 
Meziříčí 1:3 (23, – 22, – 17, – 27) 
a 3:1 (-18, 22, 16, 12)
Muži odcestovali do Nového Ve-
selí téměř v nejsilnější sestavě, na 

pomoc si vzali i nejzkušenějšího 
juniora, Zdeňka Málka. Jejich mise 
se však nevydařila, po prvním 
vítězství a vyhraném prvním setu 
druhého zápasu se vývoj zlomil 
ve prospěch domácích, kteří si tak 
vybojovali třetí příčku pro sebe.
Petr Vašíček zhodnotil druhý zápas 
lakonicky: „Po prvním vyhraném 
setu odešli oba střeďáci, smečaři 
útočili na dvojbloky a přestalo se 
dařit. Postup do trojky jsme ale 
promarnili už dříve.“
Sestava Velkého Meziříčí: Vašíček, 
Málek, Homola J. a T., Trojan, Ho-
lík, Novotný, Plachetský, Hybášek 
S., M. a R.
Závěrečná tabulka KP-1A mužů:
1. Žďár n. S. 20 17 3 55:22 1815:1579 37
2. Třebíč 20 14 5 45:28 1663:1522 34
3. Nové Veselí 20 10 10 41:38 1752:1751 30
4. Velké Meziříčí 20 10 10 39:43 1805:1811 30
5. Přibyslav 20 7 13 33:47 1662:1815 27
6. Bystřice n. P. 20 2 18 21:56 1546:1765 22

-kon-

ŠACHY LYŽOVÁNÍ ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Krajský přebor družstev

5. kolo
Spartak Velké Meziříčí A – Sklár-
ny Bohemia Světlá nad Sázavou 
A 2,5:5,5
Za domácí tým nastoupili Mrazík 1 
b. – ing. Nedoma (C), Bárta a Paul 
po 0,5 b. – Kopr, Mgr. Mejzlík, Jan 
a Janák Jos. 0 b.
Našim se zápas hrubě nepovedl. 
Někteří z nich, kteří ve své partii 
původně měli materiální převa-
hu, získanou kvalitu navíc anebo 
prostě lepší pozici, nakonec přesto 
prohráli, což je dost tristní. Přitom 
Světlá n. Sáz. určitě není týmem, 
který by takříkajíc neměl být k po-
ražení. Omluvou není ani to, že 
vinou úrazu z lesní brigády chyběla 
jedna z klíčových opor domácího 
Spartaku, Milan Čtveráček.
Turnaj v Hodonicích u Znojma

V sobotu 2. ledna si naši hráči vyjeli 
na Znojemsko, aby se zúčastnili 
tamního tradičního a velmi oblíbe-
ného zimního turnaje. Do šachové 
obce Hodonice, která je takřka 
srostlá s Tasovicemi, ostatně putují 
vždy po půlroce – koncem června 
a pak koncem prosince či v počát-
ku ledna. Zimní klání v místním 
kulturním domě se koná jako 
Memoriál Rostislava Obrdlíka a je 
organizováno podle švýcarského 

systému nasazování na 7 kol/2×15 
minut na partii. Pro účastníky je 
přichystáno občerstvení v restau-
raci Saigon II, pro ty úspěšné pak 
i fi nanční + věcné ceny.

Konečné pořadí nejlepších:
1. David Holemář ŠK Brno – Bys-

trc 6,5 b./30,0/22,0
2. Jan Dočekal SPgŠ Znojmo 

6 b./32,0/23,5
3. Josef Kratochvíl VM – Caissa 

Třebíč 6 b./32,0/22,5
4. Jan Píše Lokomotiva Brno 

5,5 b./30,0/22,0
5. Zdeněk Kavan TJ Znojmo 

5 b./35,5/25,0
Umístění dalších hráčů z VM 

a okolí:
14. T. Mrazík 5 b. – 22. V. Krato-
chvíl 4 b. – 23. M. Čtveráček 4 b. 
– 35. J. Dvořák (Měřín) 3,5 b. – 43. 
V. Pařil 3 b. – 46. D. Dvořák (Měřín) 
3 b. – 62. B. Kraval 2 b. atd.

Přebor Velkého Meziříčí 
2009/2010

Průběžná bilance místní ligy jed-
notlivců k 6. lednu 2010:
T. Mrazík 6,5 b. – S. Kopr (Ruda) 
5 b. – M. Čtveráček, V. Kratochvíl 
a V. Pařil po 4,5 b. – Mgr. Z. Mejzlík 
4 b. – J. Jan a ing. M. Nedoma po 
3 b. – R. Handa a J. Urbánek po 
2,5 b. – M. Dočkal 1,5 b. – J. Dvořák 
(Měřín) 0,5 b. – A. Dohnalík. 0 b.
Soutěž bude pokračovat až do 
11. února.                                 -vp-

XIII. ročník Vánoční laťky
Již tradičně v předvánočním čase 
učitelé tělesné výchovy Základní 
školy Oslavická VM ve spolupráci 
s Okresní radou Asociace školních 
sportovních klubů České repub-
liky pořádají atletickou soutěž ve 
skoku vysokém. Celkově patnáct 
dívek a dvacet chlapců osmých až 
devátých tříd poměřilo svoje sko-
kanské schopnosti. Letošní účast 
na celookresní sportovní akci byla 
hodně poznamenaná chřipkovým 
onemocněním, díky němuž se 
účastnili pouze soutěžící čtyř vel-
komeziříčských škol. V kategorii 
dívek rozhodla o zlatém ocenění 
Erika Štefková, která jako jediná 
úspěšným třetím pokusem zdolala 
laťku ve výšce 139 cm. Stříbrnou 
medaili si za výkon 136 cm odnesla 
Iva Závišková, bronzové ocenění 
za shodný výkon 136 cm, ovšem 
s větším počtem neplatných pokusů 
v soutěži, získala Karolína Novot-
ná. Kategorii chlapců poměrně 
suverénně opanoval horký favorit 
Martin Bouček, kterému „stačilo“ 
166 cm na vítězství. Stříbrnou 
příčku obsadil Petr Horák za vý-
kon 163 cm, bronzovou medaili za 
160 cm převzal z rukou ředitelky 
ZŠ Oslavická Mgr. Dagmary Suché 
Ladislav Vafek. Medaile a poháry 
nejlepším jednotlivcům obou kate-
gorií věnovalo ředitelství ZŠ Osla-
vická VM a OR AŠSK ČR.

Kategorie dívky:
1. Štefková Erika 139 cm ZŠ Školní 
VM; 2. Závišková Iva 136 cm Gym-
názium VM; 3. Novotná Karolína 
136 cm ZŠ Oslavická VM; 4. Mar-
ková Marie 130 cm ZŠ Školní VM; 

5. Sittová Adéla 130 cm ZŠ Školní 
VM; 6. Vrábelová Kristýna 130 cm 
ZŠ Oslavická VM; 7. Nováková 
Adéla 124 cm ZŠ Oslavická VM; 
8. Staňková Olga 124 cm ZŠ Školní 
VM; 9. Tsema Olena 124 cm ZŠ 
Sokolovská VM; 10. Kožená Lenka 
121 cm ZŠ Sokolovská VM; 11. Maš-
terová Šárka 121 cm ZŠ Školní 
VM; 12. Mičková Kateřina 121 cm 
ZŠ Školní VM; 13. Vidláková Ni-
kola 118 cm ZŠ Oslavická VM; 14.–
15. Dvořáková Karolína 115 cm ZŠ 
Oslavická VM; 14.–15. Smejkalová 
Gabriela 115 cm ZŠ Oslavická VM

Kategorie chlapci:
1. Bouček Martin 166 cm ZŠ Osla-
vická VM; 2. Horák Petr 163 cm 
ZŠ Školní VM; 3. Vafek Ladislav 
160 cm ZŠ Oslavická VM; 4. Hav-
líček Jakub 160 cm ZŠ Oslavická 
VM; 5. Komínek Adam 154 cm 
ZŠ Oslavická VM; 6. Bárta Ladislav 
151 cm ZŠ Oslavická VM; 7. Kyus 
Michal 148 cm ZŠ Oslavická VM; 
8. Polášek Ondřej 145 cm ZŠ Osla-
vická VM; 9. Uchytil Jan 142 cm 
ZŠ Sokolovská VM; 10. Mann To-
máš 142 cm ZŠ Školní VM; 11. Ho-
lubář František 142 cm ZŠ Školní 
VM; 12.–13. Chovan Pavel 139 cm 
ZŠ Sokolovská VM; 12.–13. Mátl 
Adam 139 cm ZŠ Sokolovská VM; 
14. Chlubna Marek 139 cm ZŠ So-
kolovská VM; 15. Vlach Radim 
139 cm ZŠ Školní VM; 16. Veselý 
Martin 139 cm ZŠ Sokolovská VM; 
17. Smejkal Vojtěch 136 cm ZŠ So-
kolovská VM; 18. Kvasnička Petr 
133 cm ZŠ Školní VM; 19. Tlapák 
Stanislav 130 cm ZŠ Školní VM; 
20. Rous Lukáš 0 cm ZŠ Školní 
VM                               -záv-

Mladší žáci:
HC Břeclav – HHK VM 7:7 (3:3, 
2:3, 2:1)
Branky: 3 Tlapák, 3 Strnad, Tichý. 
Asistence: 3 Strnad, 3 Tlapák. 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Bezák, Kampas F., Šilpoch – Str-
nad, Tlapák, Tichý – Bernat, Slabý, 
Juráček – Kapusta. Vyloučení: 3:3. 
Využití: 1:2. Zásahy brankářů: 
13:18. Diváků: 60.

Starší žáci:
HC Břeclav – HHK VM 4:5 (2:3, 
2:0, 0:2)
Branky: 2 Štěpánek L., Kampas 
M., Kampas J., Kejda. Asistence: 2 
Novotný, Lainka, Kejda, Štěpánek, 
Kučera. Sestava HHK: Vitešník – 
Fiala, Novotný, Sladký, Kučera, 
Štěpánek, Lainka, Kejda, Burian, 
Kampas J., Marešová, Crha, Kam-
pas M., Smejkal. Diváků: 60

-hhk-
Krajská liga starších žáků

 1. Znojemští orli 9 9 0 0 79:30 18
 2. Technika Brno 9 6 1 2 55:28 13
 3. HC Uherský Ostroh 10 5 2 3 48:40 12
 4. HC Uherský Brod 8 5 1 2 37:27 11
 5. HC Horní Benešov 9 5 0 4 45:41 10
 6. HC Břeclav 9 4 1 4 44:33 9
 7. HHK Velké Meziříčí 9 3 1 5 30:37 7
 8. Tigers Wien 8 2 2 4 29:46 6
 9. Boskovice 10 2 0 8 43:66 4
10. Český Těšín 9 0 0 9 26:88 0

Krajská liga mladších žáků
 1. MBK Vyškov A 11 11 0 0 134:21 22
 2. Znojemští orli 10 9 0 1 124:30 18
 3. SK Minerva Boskovice 9 6 2 1 68:41 14
 4. HHK Velké Meziříčí 10 5 3 2 61:41 13
 5. HC Kroměříž 10 4 1 5 69:55 9
 6. HC Břeclav 11 4 1 6 50:98 9
 7. HC Šternberk 10 3 2 5 38:54 8
 8. HC Uherský Ostroh 8 3 0 5 48:45 6
 9. MBK Vyškov B 9 3 0 6 32:57 6
10. Technika B 10 2 1 7 15:83 5
11. Technika A 10 0 0 10 10:83 0
V pondělí 28. 12. 2009 se zúčast-
nili mladší žáci Memoriálu Josefa 
Boháče v Chotěboři. Soupeři jim 
byly týmy z Pardubického kraje. 
Postupně nastoupili naši hráči proti 
Sršňům z Kutné Hory, HC Chotěbo-
ři a HC Chrudimi. Utkání se hráli 
na 2 × 20 minut čistého času. Trenér 
Zavadil měl k dispozici kompletní 

mužstvo doplněné o hráče 4. třídy 
HHK.
Sršni Kutná Hora – HHK VM 
2:11 (0:6, 2:5)
Branky: 6 Strnad, 3 Tlapák, Slabý, 
Kapusta. Asistence: 2 Tlapák, 2 Str-
nad, Úlovec, Tichý. Sestava HHK: 
Juda J. (21.Vitešník) – Smažil, Be-
zák, Kampas F., Šilpoch, Dundálek 
– Strnad, Tlapák, Tichý – Slabý, 
Juráček, Mynář – Úlovec, Kapusta. 
Vyloučení: 0:2. Bez využití.
Zásahy brankářů: 22:11. Diváků: 
50.
HHK VM – HC Chotěboř 1:2 
(0:1, 1:1)
Branka: Tlapák. Bez asistence. 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Bezák, Kampas F., Šilpoch, Dundá-
lek – Strnad, Tlapák, Tichý – Slabý, 
Juráček, Mynář – Úlovec, Kapusta. 
Vyloučení: 4:3. Bez využití. Zásahy 
brankářů: 11:17. Diváků: 50.
HC Chrudim – HHK VM 1:4 
(0:3, 1:1)
Branky: 2 Tichý, Strnad, Tlapák. 
Asistence: 2 Strnad, Kampas F., 
Tlapák. Sestava HHK: Juda J. – 
Smažil, Bezák, Kampas F., Šilpoch, 
Dundálek – Strnad, Tlapák, Tichý 
– Slabý, Juráček, Mynář – Úlovec, 
Kapusta. Vyloučení: 2:5. Využití: 
1:0. V oslabení: 0:1. Zásahy bran-
kářů: 27:11. Diváků: 50.

Tabulka turnaje:
1. HC Chotěboř
2. HHK Velké Meziříčí
3. HC Chrudim
4. Sršni Kutná Hora

Individuální ocenění:
Hráč HHK Velké Meziříčí Milan 
Strnad získal cenu pro nejlepšího 
střelce turnaje.

Program na tento týden:
Sobota 9. 1. 2010
HHK mladší žáci – VSK Technika 
Brno B, utkání začíná v 14.30 hodin 
(ZS Velké Meziříčí)
Neděle 10. 1. 2010
HC Uherský Ostroh – HHK mladší 
žáci, utkání začíná v 10.00 hodin 
(ZS Uherský Ostroh)
HC Uherský Ostroh – HHK starší 
žáci, utkání začíná v 12.00 hodin 
(ZS Uherský Ostroh)                  -hhk-

Sportovní hala TJ Sokol Velké Meziříčí za Světlou

Patřil k nejvýznamnějším předsta-
vitelům velkomeziříčské házené. 
Narodil se 31. prosince 1908 v ro-
dině lékaře, jako čtvrtý, nejmladší 
chlapec. Protože jeho tři bratři už 
byli na studiích, přál si jeho otec, 
aby si co nejdříve sám vydělával. 
Poslal ho tedy na studie na Učitel-
ský ústav na Poříčí v Brně.
Jeho učitel tělesné výchovy ho za-
vedl na Moravskou Slávii, kde pod 
vedením trenéra pana Vykoupila 
trénoval 4,5 roku. Reprezentoval 
Moravskou Slávii v atletických 
disciplínách. Běhal krátké tratě 
a skákal do dálky. Kromě sportu 

byly jeho zálibami i hra na klavír 
a zpěv. Bohužel, nebo spíše bohu-
dík, vždy zvítězil sport. Po studiích 
v roce 1928 nastoupil na své první 
místo učitele v Ořechově. Pro svoji 
rebelantskou povahu byl neustále 
překládán z místa na místo. Jeho 
druhým působištěm byla škola ve 
Velké Bíteši. V době „heydrichiá-
dy“ učil v měřínské škole. Později 
byl přeložen do Velkého Meziříčí, 
odtud do Lhotek, kam se přestěho-
val s manželkou, synem a dcerou. 
V roce 1945 učil v Mostištích. Po 
válce se opět vrátil do Velkého 
Meziříčí, kde učil až do roku 1968. 
Společně s manželkou pak vychoval 
dvě dcery a dva syny.
Po roce 1968 už jako důchodce 
vyučoval na základní škole ve 
Velkém Meziříčí. Téměř celý svůj 
život se věnoval házené. V letech 
1931–1932 začal sám aktivně hrát 
národní házenou za SK Velké Me-
ziříčí. V roce 1934 se stal trenérem 
velkomeziříčských žen a trénování 
se věnoval až do roku 1978, kdy mu 
bylo obdivuhodných 70 let. Měl 
velký podíl na vybudování hřiště 
v Rudolfově parku. Celý svůj život 
zasvětil práci s dětmi a mládeží. Za 
svoji práci byl odměněn řadou ve-
řejných uznání. Mezi jinými to byla 
i medaile dr. Miroslava Tyrše.
Zemřel 3. června 2004 ve věku 
nedožitých 96 let.
Čest jeho památce.               

Za TJ Sokol Vincenc Záviška

Předvánoční školní lyžování
Když rodiče žáků 3. ročníku Zá-
kladní školy Velká Bíteš, kteří při-
hlásili své děti počátkem školního 
roku na lyžařský kurz, dostali ve 
čtvrtek 10. prosince 2009 písemné 
sdělení ředitele školy, že za 6 dnů 
budou jejich děti lyžovat na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí, považo-
vali to někteří z nich za žert.
Poslední dny a týdny byly totiž 
překonávány kladné teplotní re-
kordy, počasí typicky podzimní 
bez známek nějakého ochlazení. 
Vsadili jsme však na střednědobou 
předpověď vývoje počasí, která 
předpokládala v následující dekádě 
výrazné ochlazení, což by ovšem 
bez těsné a vstřícné spolupráce se 
Ski klubem Velké Meziříčí samo 
o sobě nestačilo. Vyplatilo se. 
Středa 16. prosince, 31 žáků s pěti 
instruktory a jednou vychovatelkou 
vystupují na již několik dnů zasně-
žovaném „Fajťáku“. Během hodiny, 
kdy se všichni přemisťujeme na 
sjezdovku, začíná sněhovým dělům 

pomáhat příroda. Sněží do příštího 
dne, který nám nabízí takřka ideál-
ní podmínky pro výcvik.
Několik pozitivních postřehů: vý-
borné sněhové podmínky, bezvadná 
strava a ubytování, vstřícný přístup 
provozovatele skiareálu, manažera 
Jiřího Pálky a jeho spolupracovní-
ků, zapálení dětí pro tuto bohulibou 
pohybovou aktivitu, spokojenost 
jejich i rodičů.
Přestože náš region je podhorského 
charakteru, patříme mezi několik 
málo škol v republice, které usku-
tečnily lyžařský kurz už v předvá-
nočním čase.
Opět jsme se přesvědčili, že na 
Fajtově kopci byli a jsou lidé, kteří 
pro sjezdové lyžování dokáží obě-
tovat a umí udělat velmi mnoho. 
Další čtyři kurzy, které zde bude ZŠ 
Velká Bíteš v průběhu ledna a února 
realizovat, jsou důkazem toho, že si 
činnosti meziříčských lyžařů velice 
považujeme.
Za všechny účastníky
Mgr. Dalibor Kolář, vedoucí kurzu

Dne 18. 12. 2009 se uskutečnil Vá-
noční turnaj ve stolním tenise o žá-
kovského přeborníka města Velké 
Meziříčí. Turnaj byl pro registro-
vané i neregistrované žáky škol 
z Velkého Meziříčí a okolí. Této 
akce se účastnilo celkem 46 dětí.

Dvouhra do 5. třídy:
1. Starý Josef ZŠ Bory
2. Sýkora Jan III. ZŠ VM
3. Hekrdla Pavel III. ZŠ VM

Dvouhra do 7. třídy:
1. Kotačková Kristýna ZŠ Bory
2. Jůda Pavel ZŠ Měřín
3. Liška Patrik I. ZŠ VM

Dvouhra do 9. třídy:
1. Zelený David I. ZŠ VM
2. Holubář František III. ZŠ VM
3. Zmrhal Vladimír ZŠ Bory
Soutěž byla postavená na profesi-
onální organizaci, kterou zabez-
pečili: oddíl ST Velké Meziříčí, 
mediální partner týdeník Velko-
meziříčsko, Střední škola řemesel 
a služeb, hodnotné ceny a poháry 
pro prvních pět dodala Pojišťovna 
České spořitelny a to vše zorgani-
zoval GlobalFin nezávislé fi nanční 
poradenství, s. r. o. Všem patří 
velké uznání a poděkování.   -hub- 

sobota 9. ledna 2010 9–16 hodin

Na Nový rok se letos dožil význam-
ného životního jubilea, a to 50 let 
pan Ladislav Němec. Na fotba-
lových hřištích 
se pohyboval už 
od žákovských 
let. Po začátcích 
v Uhřínově hrál 
za žáky, dorost 
a muže ve Vel-
kém Meziř íčí. 
Po návratu z vo-
jenské základní 
služby odešel 
h r á t  k r a j s k ý 
přebor do Slavie 
Třebíč. V letech 
1983–1988 se 
v rací  do ma-
teřského klubu 
a v roce 1986 jako kapitán A týmu 
mužů převzal putovní pohár za 
1. historické vítězství v krajském 
poháru ČMFS. V roce 1993 po 
pěti sezonách strávených ve Velké 

Bíteši zakončuje svoji hráčskou 
kariéru a opět se vrací do Velmezu 
a začíná s trénováním příprav-

ky, žáků a také 
dorostenců. 
Později neodo-
lal ani nabídce 
trénovat A tým 
mužů ve Velké 
Bíteši. Přesto-
že si již podal 
r uku s Abra-
hámem, tak si 
s chutí jde kdy-
koli zahrát a má 
radost nejen ze 
hry svých dvou 
synů, ale jako 
věrný fanoušek 
Velmezu také 

z výsledků všech jeho týmů.

Vše nej… do dalších let přejí ne-
jen spoluhráči, kamarádi, ale také 

výbor FC Velké Meziříčí.

Dne 30. 12. 2009 jsme uspořádali 
oddílový turnaj ve stolním tenisu. 
Zúčastnilo se celkem 20 hráčů. Prv-
ní místo obsadil Klíma Petr a vy-
střídal loňského vítěze Buka Radka.

Výsledky:
1. Klíma Petr, 2. Klíma Tomáš, 
3. Kampas Jan, 4. Řikovský Aleš
V sobotu 2. 1. 2010 jsme pořádali 
každoroční turnaj o putovní pohár 
přeborníka města Velké Meziříčí. 
Účast byla hojná, přijelo kolem 70 
hráčů z celé České republiky. Kva-
lita turnaje byla na vysoké úrovni. 
Hlavní soutěž vyhrál Kanta Fran-
tišek, který hraje v Hradci Králové 
extraligu.
Chceme poděkovat všem spon-
zorům, kteří přispěli do turnaje 

sponzorskými dary.
Výsledky:

Neomezeně (hlavní soutěž)
1. Kanta František (Hradec Králo-
vé), 2. Švec Jakub (Telč), 3. Budin-
ský Petr (Hlinsko)

Do OP 1:
1. Kos Jiř í (Znojmo), 2. Kozel 
Slavomír (Ostrov nad Oslavou), 
3. Bazala Jan (Oslavice)

Veteráni nad 45 let:
1. Vaněk Josef (Nové Město), 
2. Budinský Petr (Hlinsko), 3. Kozel 
Slavomír (Ostrov nad Oslavou)

Čtyřhra:
1. Palát Petr, Jírek Jan (Žďár nad Sá-
zavou), 2. Švec Jakub, Švec Radek 
(Telč), 3. Budinský Petr, Dalecký 
Petr (Hlinsko)                         -pk-

Eduard Klapal
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HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ

STOLNÍ TENIS
Kadeti budou hrát o záchranu

Kadetskému výběru Velkého Me-
ziř íčí, hrajícím pod hlavičkou 
Vysočiny, se z prvního turnaje 
extraligy kadetů ve Zlíně podařilo 
přivézt pouze jedno vítězství. Tento 
výsledek prakticky odsoudil náš 
celek k bojům o záchranu. Jedinou 
nadějí mohl být pouze mimořádně 
dobrý výsledek na druhém, domá-
cím turnaji. Od pátku do neděle 
v tělocvičně u kostela probíhaly 
těžké boje, v nichž favorité povět-
šinou potvrdili svoje kvality.
Náš celek bohužel nepřekročil svůj 
stín, podlehl hned v úvodním kraj-
ském derby celku Želetavy a v tu 
chvíli bylo zřejmé, že zázrak se 
konat nebude.
Velké Meziříčí – Želetava 1:3 (21, 
– 24, – 21, – 23)
Jak je patrné i z výsledků jednot-
livých setů, náš celek nesehrál 
se svěřenci želetavského kouče 
Janouška úplně beznadějný zápas, 
ujal se vedení, potom už však měli 
v koncovkách navrch želetavští 
hráči. Náš celek doplácel především 
na spoustu vlastních chyb, kterých 
se na druhou stranu soupeř dokázal 
vyvarovat a trpělivou hrou bodoval.
Ve druhém zápase náš celek odvedl 
slušný výkon a zvítězil.
Velké Meziříčí – Česká Třebová 
3:1 (18, 12, – 21, 20)
Herní kvalita byla v tomto utkání 
zcela na naší straně, první set si 
hráči zkomplikovali až za sta-
vu 23:12, kdy soupeři umožnili 
šňůru šesti bodů, po dalším jed-
noduchém setu se však soupeř 
oklepal, využil menší soustře-
děnosti na naší straně a snížil. 
Drama se však nakonec nekonalo.
V zápase s Ostravou náš celek roz-
hodně nebyl favoritem, po slibném 
začátku se nakonec radoval soupeř.
Velké Meziříčí – Ostrava 1:3 (23, 
– 23, – 14, – 17)
Ostravští hráči si vytvořili malý ná-
skok, který si udržovali do poloviny 
úvodního setu, potom se náš celek 
nenápadně dostal do vedení a zvládl 
i koncovku. Druhý set byl svým 
průběhem hodně podobný, náš celek 
se dokonce ujal vedení 21:20, potom 
však soupeř otočil až na 21:24 a na-
šim kadetům se již pouze podařilo 

odvrátit dva setboly. Škoda. Utkání 
se možná mohlo v případě vedení 
2:0 vyvíjet jinak. Ostravští se po vy-
hraném setu dostali do pohody a pak 
již měli vývoj pod kontrolou.
Posledním sobotním zápasem se 
stal souboj našich nadějí s průběžně 
druhým celkem tabulky. K vidění 
byl volejbal dobré úrovně, soupeř 
však v důležitých fázích zápasu 
dokázal bodovat.
Velké Meziříčí – Zlín 0:3 (–25, 
– 15, – 19)
Kadeti z Vysočiny vlétli na svého 
vysoce favorizovaného soupeře bez 
bázně a hned v úvodu si vytvořili 
luxusní náskok desíti bodů (11:1). 
Soupeř se jim však vzápětí revan-
šoval stejnou mincí a vyrovnal na 
11:11. Pak už se hrálo o každý bod, 
naše naděje si dokonce v závěru 
setu vybojovaly setbol. Výhodu 
však neproměnily a soupeř získal 
pevnou půdu pod nohama. V dal-
ších setech si již kontroloval vývoj. 
Přesto naši hráči předvedli asi 
nejlepší výkon na turnaji.
Posledním, nedělním zápasem 
našeho výběru i posledním zápa-
sem turnaje bylo utkání, které již 
nemohlo nic změnit na celkovém 
umístění ani jednoho z mužstev, 
přesto se hrál kvalitní volejbal. Sou-
peř, obhájce titulu mistra republiky, 
celkový vítěz skupiny a celek, který 
neztratil v součtu obou turnajů ani 
set, si tuto bilanci nenechal pokazit 
ani v tomto zápase.

Velké Meziříčí – Brno 0:3 (-23, 
– 17, – 21)
Volejbalisté z Vysočiny si posled-
ní zápas užívali, soupeři nedali 
zadarmo žádnou rozehru a udrželi 
vyrovnaný stav až do konce setu. 
Nakonec však byli brněnští borci 
o dva míče lepší. Druhý set vyzněl 
jednoznačně pro soupeře, ve třetím 
naši hráči zpočátku dokonce vedli, 
byla to však bohužel pouze epizoda, 
soupeř otočil na 12:20 a pak už se 
jenom dohrávalo.
Kadetům se nepodařilo získat exis-
tenční jistotu extraligové přísluš-
nosti i pro příští ročník v základní 
skupině, zlepšující se herní projev 
však dává naději, že by mohlo být 
v jejich silách vybojovat si ji ve 
druhé části. V té si to ve třech tur-
najích rozdají mužstva ze čtvrtých, 
pátých a šestých míst obou skupin, 
jmenovitě Hradec Králové, České 
Budějovice, Ústí n. L., Želetava, 
Velké Meziříčí a Česká Třebová.
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Uchytil, Kuchař, Huryta, Vyletěl, 
Švagr, Vinohradský, Neuwirth, 
Augusta, Duben

Tabulka EX-KTI,
skupina B po dvou turnajích:

1. SG Ludvíka Daňka Brno 10 10 0 30:0  756:513 20
2. Fatra Zlín 10 8 2 24:8  737:513 18
3. DHL Ostrava 10 6 4 20:13 724:649 16
4. Sokol Želetava 10 4 6 12:20 633:729 14
5. Sp. Velké Meziříčí 10 2 8 8:25 680:781 12
6. Sokol Česká Třebová 10 0 10 2:30 503:786 10

-kon-

Krajská liga mužů JM a Z
Muži HHK hráli s favoritem soutě-
že vyrovnanou partii.
HC Moravské Budějovice – HHK 
VM 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Branky a asistence: 26. Cakl (Prk-
na), 36. Oliva (Ščepka, Válek), 
39. Adamec (Topol), 49. Adamec 
(Ščepka), 60. Ščepka (Oliva) – 16. 
Novák (Hubl), 27. Krča (Stráňov-
ský), 38. Novák (Šerý). Sestava 
HC Moravské Budějovice: Ondrůj 
(Havlík) – Boudný, Dusík, Prkna, 
Vondráček, Raus, Válek – Topol, 
Ščepka, Oliva – Cakl, Langmann, 
Jaskula – Sobotka, Krčál, Adamec. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Pekárek) – Rosendorfský, Kočí, 
Šerý, Stráňovský, Musil – Hubl, 
Kozlík, Novák – Chlubna, Krča, 
Láznička – Štěpánek, Nedoma, Ja-
nák. Rozhodčí: Boháček – Vašíček, 
Linhart. Vyloučení: 6:9. Využití: 
3:1. Zásahy brankářů: 22:29. Di-
váci: 282.
V posledním utkání letošního 
roku sehrál HHK důstojnou partii 
s největším favoritem soutěže. 
Po vyrovnaném průběhu hry do-
mácí rozhodli až v poslední části 
a o výhru se museli strachovat až 
do samého závěru, když branku 
na 5:3 vstřelili v čase 59:59, kdy se 
naši pokoušeli o vyrovnání při hře 
bez brankáře.

Výsledky 13. kola: Kometa Úvoz 
– Boskovice 2:2, Kroměříž – Uher-
ský Brod 2:4, Vyškov – Uherské 
Hradiště 4:5, Velká Bíteš – Uherský 
Ostroh 3:5.                             -hhk-

Muži HHK v derby
s Velkou Bíteší nerozhodně.

HHK Velké Meziříčí – HC Spar-
tak Velká Bíteš 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
Branky: 22. Novák (Štěpánek, 
Stráňovský), 36. Krča (Láznička) 
– 31. Touška, 59. Zábojník (Drdla). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Pekárek) – Rosendorfský, Kočí, 
Stráňovský, Šerý, Musil, Štěpá-
nek – Troščák, Novák, Láznička, 
Krča, Chlubna, Simandl, Nedoma, 
Janák. Sestava HC Spartak Velká 
Bíteš: Chadim (Škoda) – Loužek, 
Košecký, Šváb, Sedláček, Benda, 
Zábojník, Pospíšil, Drdla, Foltýn, 
Lerch, Urbánek, Petrčka, Touška, 
Kožár, Hökl. Rozhodčí: Lerch, 
Kala, Černý. Vyloučení: 5:6, navíc 
Zábojník (VB) 10 min. OT. Využití: 
2:0. Diváci: 250. Zásahy brankářů: 
23:25.
Výsledky 14. kola: Uherský Ostroh 
– Vyškov 2:2, Uherské Hradiště – 
Kroměříž 5:4, Boskovice – Uherský 
Brod 3:5, Kometa Úvoz – Moravské 
Budějovice 4:3.
Program HHK na tento týden:
Sobota 9. 1. 2010 HC Kometa Úvoz 
– HHK Velké Meziříčí, utkání 
začíná v 17.00 hodin (ZS Brno 
– Úvoz)                                -hhk-

15. kolo
Extraliga

HC Bory – Březka – Stanoviště 4:5
Hájek, Březina, Bergr, Dvořák – 
Mazánek, Smutný, Třeštík, Burian 
Pa., Burian Pe.
Horní Heřmanice – SK Vídeň 2:6
Mejzlík J. 2 – Pospíšil 2, Vídeňský, 
Vávra, Studený, Nedoma
Eurobagging VM – SK Lavičky 
2:3
Prajsner, Přidal – Čech, Dvořák, 
Barák
Sanborn VM – NHÚ Balinka 
VM 4:0
Bajer F. 2, Lorenc, Sysel
SK Omega VB – Technické služby 
VM 3:0
Budín, Káňa, Dobrovolný

Extraliga
 1. Sanborn VM 14 13 1 0 118:34 27
 2. Březka – Stanoviště 13 8 3 2 74:37 19
 3. Technické služby VM 14 9 1 4 66:50 19
 4. SK Omega VB 13 8 0 5 52:39 16
 5. HC Bory 13 7 0 6 72:48 14
 6. Agromotor VM 13 7 0 6 68:68 14
 7. SK Vídeň 14 6 1 7 41:50 13
 8. SK Lavičky 14 6 0 8 41:69 12
 9. NHÚ Balinka VM 14 3 0 11 35:69 6
10. Eurobagging VM 14 3 0 11 36:91 6
11. Horní Heřmanice 14 2 0 12 53:101 4

1. liga
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 
4:3
Bartušek, Urbánek, Necid, Kuřátko 
– Sláma, Chlubna, Páral
Farma Měřín – SK Afcon Kunšo-
vec VM 3:4
Kocanda, Štoček J., Kašpar – Ha-
náček 2, Kadlec, Klouda
HC River VM – HC Benetice 2:1
Rous, Ondráček – Mikuláš
SPL Radostín n. O. – HC Piká-
rec 3:4
Pokorný, Váša, Mokrý – Odehnal, 
Hudec, Šumichrást 2
HCF Dráhy VM – SK Netín 1:4
Širhal – Dvořák 2, Širhal, Pod-
sedek

1. liga
 1. SK Netín 13 12 1 0 105:25 25
 2. SK Afcon Kunšovec VM 13 10 0 3 79:47 20
 3. HC Benetice 14 8 2 4 62:50 18
 4. HC Pikárec 14 7 1 6 58:48 15
 5. Farma Měřín 14 6 2 6 52:54 14
 6. HCF Dráhy VM 14 6 2 6 42:47 14
 7. Auto Dobrovolný VM 13 6 1 6 66:70 13
 8. SPLRadostín n. O. 14 6 0 8 50:62 12
 9. HC River VM 14 4 1 9 44:58 9
10. SK Stránecká Zhoř 14 3 0 11 50:97 6
11. HC Tasov 13 1 2 10 29:79 4

-fan-

Výsledky 6. ročníku lhoteckého 
přeboru – 25. 12. 2009
pořadí dvouhra (16 účastníků): 
1. Lavický, 2. Konečný, 3. Musil, 
4. Doubek, 5.-8. Hladík, Nevrtal 
T., Nevrtal Z., Večeřa; 9.-12. Kup-
ka V., Kupka M., Rössler, Dufek, 
13. – 16. Holubář P., Holubář F., 
Doležal, Marek
pořadí čtyřhra (8 dvojic): 1. Koneč-
ný, Musil; 2. Nevrtal Z., Nevrtal T.; 
3. Doubek, Hladík, 4. Doležal, La-
vický, 5.-8. Holubář F., Kupka M.; 
Rössler, Dufek; Holubář P., Kupka 
V.; Večeřa, Marek
Výsledky 20. ročníku vánoční-
ho turnaje neregistrovaných – 
27. 12. 2009
pořadí dvouhra (26 účastníků): 
1. Trojan Vítězslav (Lhotky); 
2. Böhm Luboš (Brno) 3. Nedoma 
Jan (Vídeň), 4. Krejčí Jaroslav 
(Bochovice), 5.–8. Jura D., Doležal, 
Schabský, Studený; 9.–12. Střecha, 
Skryja, Hnízdil, Caha; 13. Vodák, 
14. Drápela J., 15.–16. Šoukal, Peká-
rek 17.–20. Hladík, Pátek, Šitka, Jura 
Z. 21.–26. Nevrtalová, Bednář, Drá-
pela V., Marek, Lavický, Kadlec  -pl-

Okresní přebor 1
TK Autocolor Oslavice A – Nové 
Město B 16:2
Body: Bazala Milan 4,5, Bazala Jan 
4,5, Brabec Jaroslav 4,5, Klusáček 
Patrik 2,5

Okresní přebor 2
TK Autocolor Oslavice B – Ro-
večné B 9:9
Body: Brabec Jaroslav 4,5, Trutna 
Jaroslav 2,5, Klusáček Patrik 1,5

Leden 2010
So 9. 1. 12.30 – 14.00
Ne 10. 1. 13.45 – 15.15
So 16. 1. 13.45 – 15.15
Ne 17. 1. 13.45 – 15.15
So 23. 1. 13.45 – 15.15
Ne 24. 1. 12.45 – 14.15
Pá 29. 1. 10.00 – 11.30
So 30. 1. 13.45 – 15.15
Ne 31. 1. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč,
doprovod 10 Kč

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Tabulka po 14. kole.
 1. HC Uherské Hradiště 12 9 3 0 65:39 21
 2. HC Moravské Budějovice 12 8 2 2 72:31 18
 3. HC Uherský Brod 12 8 2 2 60:31 18
 4. Hokej Uherský Ostroh 12 5 4 3 39:31 14
 5. HC Kometa Úvoz 12 5 4 3 38:34 14
 6. SK Minerva Boskovice 12 5 3 4 45:47 13
 7. HC Spartak Velká Bíteš 12 3 1 8 36:60 7
 8. HK Kroměříž 12 3 1 7 30:56 7
 9. MBK Vyškov 12 1 3 8 34:60 5
10. HHK Velké Meziříčí 12 1 1 10 26:56 3
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0
HC Sokol Křižanov – HHK VM B 
3:3 (0:3, 2:0, 1:0), nedohráno
Rozhodčí: Kavina – Todorov, Po-
spíšil. Branky: 6. min. Veselý 
M. (Malý), 7. min. Komínek A. 
(Škrob), 19. min. Škrob (Komínek 
A.) – 30. Navrátil (Šlapal, Malec), 
38. Vondráček (Pelíšek), 48. Bradáč 
(Malec, Šlapal). Vyloučení: 14:4 
(navíc Veselý L. 10 min. nesport. 
chování – 2 tresty, Komínek D. 
10 min. a 5 plus OK, oba za nesp. 
chování):(navíc Peterka 5 plus OK 
za vražení na hrazení). Využití: 1:2. 
Sestavy – Křižanov: Nekvapil – 
Bílovský, Štěrba, Hrnčiřík, Smílek, 
Flora, Veselý J., Valdhaus, Mahel, 
Hudeček, Musil J., Veselý M., Malý, 
Škrob, Veselý L., Komínek A., 
Komínek D. Velké Meziříčí: Šeba 
(od 21. Štourač) – Peterka, Martinec 
– Trnka, Bradáč – Kudláček M., 
Invald – Zelníček – Šoukal, Šlapal, 
Malec – Šmejkal, Tůma, Navrátil – 
Pelíšek, Barák, Vondráček
Favorizovaní hosté nastoupili do 

utkání velmi vlažně a umožnili tím 
Křižanovu odehrát vyrovnanou 1. 
třetinu. Vyrovnanou ovšem jen ve 
hře. Když domácí dvěma slepenými 
góly z dorážek a dalším z přesi-
lovky získali tříbrankové vedení, 
nestačili se Meziříčští divit, jak se 
dá promrhat 20 min. zápasu.
A opět začaly brankové dostihy. Od 
druhé části si hráči HHK uvědomili, 
že se Křižanov sám neporazí a zatla-
čili jej před vlastní branku. O jejich 
velké převaze svědčí 27 střel na 
soupeřova gólmana, ale ten pustil 
za svá záda jenom dvě. Domácí se 
narůstajícímu tlaku bránili jen díky 
skvělému brankáři a dobře postave-
ným tyčím jeho svatyně.
Ve 3. třetině k tomu však začali přidá-
vat nedovolené zákroky, a tak jejich 
trestná nikdy moc nevystydla. Ale co 
vyloučení, to diskuze s rozhodčími. 
Utkání se tím neustále protahovalo, 
ale lídři Křižanova si odpočali a hos-
té se dostali z tempa. Podařilo se jim 
sice z přesilovky vyrovnat, chtěli 
ovšem víc. Na začátku poslední 
minuty zápasu po dalším vyloučení 
domácího hráče nabraly protesty 
takových rozměrů, že hlavnímu 
rozhodčímu nezbylo, než utkání 
předčasně ukončit. HHK tím ztratilo 
možnost dohrát v početní výhodě 
a vstřelit případně rozdílový gól.

Další výsledky 9. kola: 
Nedvědice – Šerkovice 5:5
Náměšť n. O. – V. Bíteš B 12:1

Mostiště – Řečice 9:3               -ht-
TJ Šerkovice – HHK VM B 5:10 
(3:4; 0:3; 2:3)
Branky: 8. min. Fligl M. (Fligl E.), 
9. min. Dufek (Prudký), 10. min. 
Chmelíček (Pokorný, Prudký), 
49. min. Pospíšil, 54. min. Fligl M. 
(Císař) – 2. min. Klapal (Malec), 
17. min. Kudláček M. (Šoukal, 
Šlapal), 18. min. Šmejkal, 19. min. 
Šoukal (Šlapal, Malec), 23. min. 
Chlubna, 34. min. Šlapal (Malec), 
40. min. Tůma (Chlubna, Navrátil), 
58. min. Malec (Vondráček), 58. 
min. Šlapal, 58. min. Navrátil (Von-
dráček, Šmejkal). Vyloučení: 1:7. 
Využití 2:0, v oslabení 0:1. Střely na 
branku: 36:37. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Komínek) – Kudláček M., 
Zelníček – Bradáč, Invald – Šoukal, 
Šlapal, Malec – Chlubna, Tůma, Na-
vrátil – Vondráček, Šmejkal, Vrána.
Zápas začal brankou hostí, po které 
měli ještě několik dalších vylože-
ných šancí. Získali tím pocit, že 
to půjde samo. Domácí je ovšem 
velice rychle probrali třemi slepe-
nými góly mezi osmou a desátou 
minutou. Poté se hra vyrovnala 
a šance se střídaly na obou stranách. 
Úspěšnější při jejich proměňování 
byli Meziříčští a získali opět jedno-
gólové vedení do konce třetiny.
Celá druhá část patřila hostům, 
kteří si udržovali herní převahu, 
Šerkovice do ničeho nepustili 
ani v přesilovkách a s přehledem 

navýšili skóre o další tři góly.
Do poslední třetiny nastoupili hráči 
Meziříčí se snahou vyvarovat se 
zásadních chyb a pohlídat si slibný 
náskok. To jim ovšem vydrželo jen 
do 49. minuty, kdy domácí z nevin-
né akce dali čtvrtý gól. Když o pět 
minut později v přesilovce snížili na 
rozdíl dvou branek, zdálo se, že by 
se mohl zápas ještě zdramatizovat. 
Šerkovice však v enormní snaze 
o vyrovnání zapomněli, že se musí 
hrát i dozadu. To se jim vymstilo 
v 58. minutě osmým gólem do jejich 
sítě, který je položil. V následných 
30 vteřinách dostali další dvě bran-
ky a bylo po zápase.
Hokejisté HHK získali povinné dva 
body hlavně zásluhou Šlapala, který 
tři góly dal a na další dva nahrál.
Musí se ale vyvarovat hluchých úse-
ků ve hře, protože už tuto sobotu ve 
Žďáře by na to mohli doplatit. Hrají 
tam s Řečicí od 19.00 hodin.
Ostatní výsledky: Křižanov – Ře-
čice 11:14, Mostiště – V. Bíteš B 6:2, 
Náměšť n. O. – V. Bítýška 7:3
Tabulka po polovině základní části:
1. Náměšť n. O. 9 8 1 0 73:26 17
2. Mostiště 9 8 0 1 52:34 16
3. Veverská Bítýška 9 5 1 3 45:34 11
4. Řečice 9 5 0 4 64:62 10
5. Velké Meziříčí B 8 4 0 4 44:30  8
6. Velká Bíteš B 9 4 0 5 42:51  8
7. Křižanov 8 1 1 6 43:55  3
8. Nedvědice 8 1 1 6 20:58  3
9. Šerkovice 9 0 2 7 31:64  2    -ht-

Mužstvo kadetů po domácím zápase se Zlínem: vlevo dole Josef Švagr, 
Petr Augusta, Patrik Vinohradský, Lukáš Duben; nahoře zleva Jiří 
Huryta, Jakub Neuwirth, Vojtěch Vyletěl, Matěj Uchytil, Jindřich Kuchař, 
Ondřej Minář a trenér Petr Vašíček.                  Foto: Jaroslav Konečný

Sportovní nadšenci, kteří nechtěli 
sobotu strávit uklízením, pečením 
cukroví a sledováním už mnohokrát 
viděných fi lmů, se 19. prosince 2009 
sešli v křižanovské sokolovně.
Právě zde se totiž už podruhé konal 
fl orbalový turnaj určený pro děti 
a mládež od 8 do 18 let pod tak-
tovkou členů Vodotrysku. Ve třech 
kategoriích se sešlo 10 družstev, 
z toho dvě byla dívčí. Všichni – ať 
už malí nebo velcí – hráli jako 
o život. Mnohdy v zápalu boje 
ani neslyšeli opakovaná pískání 
rozhodčích, jimiž byli Leoš Veselý, 
Roman Navrátil a Lukáš Šibor. Mezi 
jednotlivými zápasy se hráči i pa-
sivní příznivci sportu občerstvovali 
v baru Renča na druhou a bufetu. 
Zápolení družstev, plná adrenalinu 
a sportovního nadšení, trvala plné 
čtyři hodiny. Poté došlo na vyhla-
šování vítězů. Umístění na prv-

ních místech samozřejmě obdrželi 
medaile a sladké ceny jako dorty, 
zákusky a čokolády. Na závěr pro-
běhl naprosto spontánní exhibiční 
zápas mezi rozhodčími a družstvy 
nejstarší kategorie. Příjemně una-
veni sportovními zážitky jsme se 
všichni rozešli vstříc zimě a sněhu.
Turnaj byl podpořen v rámci spor-
tovního projektu Fondem Vysočiny. 
Děkujeme všem účastníkům a dou-
fáme, že se opět brzy shledáme.

Výsledky:
I. kategorie (8 – 12 let)
1. SK Dobrá Voda
2. Záškoláci
3. Kočky
II. kategorie (12 – 15 let)
1. FBI
2. A.m.a.t.é.ř.i. s.r.o.
3. HC nám se nechce
III. kategorie (15 – 18 let)
1. Mameluci
2. Gambáči
3. Nečumte                             -nag-


