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Připravila Simona Fňukalová

Autoklub Velké 
Meziříčí zve na 

přednášku
Pátek 9. 12. od 17 hodin na 
malé scéně Jupiter clubu.

Více na straně 5

Tasovský 
vánoční koncert
Sobota 10. 12. od 16.30 hodin 
v sokolovně.

Více na straně 5

Vánoční Stetson
Sobota 10. 12. od 20 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Koncert skupiny Stetson.

Více na straně 8

Jakub Pustina 
zazpívá v Netíně 

s Martou 
Reichelovou

Charitativní koncert operních 
zpěváků s klavírním dopro-
vodem, dále Pěveckého sboru 
z Netína a dalších se uskuteční 
v neděli 11. 12. od 17 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Netíně. Vstupné dob-
rovolné.

Vánoční trhy na 
náměstí

Město Velké Meziř íčí po-
řádá vánoční trhy v úterý 
13. 12. 2011. Náměstí bude 
celý den uzavřeno.

Výstava Vánoční 
kouzlení 

v Jupiter clubu
Od úterý 13. 12. do čtvrtka 
15. 12., vždy od 9 do 17 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Pořádají Český svaz žen, o. s., 
VM a Jupiter club, s. r. o., VM.
Podrobný program na straně 8

Den otevřených 
dveří

v e  č t v r t e k 
15. prosince 
2011 v době od 
8 do 16 hodin 
v prostorách Hotelové školy 
Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí. V rámci koná-
ní vánočních trhů (13. 12.) na 
náměstí ve Velkém Meziříčí 
se bude škola prezentovat v in-
formačním stánku pro zájemce 
o studium. Kromě informační-
ho servisu o škole a studiu bude 
připraveno pro návštěvníky 
také malé občerstvení.

Více na straně 4

Obyvatelé Velkého Meziříčí dis-
kutovali o městské zeleni a úpravě 
parčíku za branou. Na pravidelném 
čtvrtečním setkání se starostou 
společnost Greenberg holandského 
zahradního a krajinného architekta 
Sjoerda van den Berga představila 
občanům svůj návrh projektu na 
regeneraci městské zeleně. Na zá-
kladě fi nální verze projektu město 
požádá Státní fond životního pro-
středí o patnáct milionů korun na 
jeho realizaci. Následně architekt 
Petr Velička představil svůj návrh 
řešení parčíku za branou, který 
byl v minulosti náměstím svatého 
Šebestiána. Lidé mohli oba návr-
hy posoudit a vznést k nim svoje 
připomínky.

Nutno zdůraznit, že projekt re-
generace městské zeleně se zabývá 
pouze dřevinami a zelení na měst-
ských pozemcích. Navíc se musí 
držet daných kritérií a metodiky 
dotačního titulu. To vysvětluje, 
proč přítomní postrádali řešení 
některých oblastí ve městě, ač 
nejsou v dobrém stavu. Město je 
upravit nemůže, neboť mu jedno-
duše nepatří. Příkladem, na nějž 
se někteří také dotazovali, je třeba 
část neudržovaných pozemků na 
Paloukách apod. „Dotace také 
neumožňuje kácet stromy, které se 
nám čistě jenom nelíbí,“ upřesnila 
odborná konzultantka projektu 
Ladislava van den Berg. Veškeré 
úpravy proběhnou tak, aby byla 
zachována biodiverzita ve městě.

Někde zeleň chybí, 
jinde je jí mnoho

Projekt regenerace městské zele-
ně jeho tvůrci rozdělili podle lokalit 
– se vzrostlými stromy a s mladými 
výsadbami, bez celistvé výsadby 
a konečně ty s neperspektivní 

Lidé se seznámili s návrhy řešení zeleně i parčíku u brány. Líbily se jim

zelení. Každá z nich vyžaduje jiné 
řešení.

Lokality se vzrostlými stromy 
je nutno ošetřit a bezpečnostně 
zajistit. „Nejvhodnější ošetření je 
stromolezeckou technikou,“ popsa-
la Ladislava van den Berg. Mladé 
výsadby zase potřebují výchovný 
řez. Jeho správné provedení je 
podle odborníků velmi důležité, 
neboť zamezí problémům s dřevi-
nou v budoucnu. „Výchovný řez je 
v řádu stokorun, zatímco následné 
ošetření starých stromů v řádu ti-
sícikorun,“ podotkla konzultantka. 

Manželé van den Bergovi představili občanům projekt regenerace městské zeleně a návrh na úpravu parčíku 
u brány zase Petr Velička (uprostřed).                                                                         Foto: Martina Strnadová

Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko (MR VMB) 
zasedala 21. 11. 2011 v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. 
Valná hromada, kromě jiného, přijala usnesení, že členské obce mikro-
regionu nesouhlasí s chystaným zrušením Obvodního oddělení Policie 
ČR ve Velké Bíteši a jeho nahrazením služebnou policie. 

„Místopředseda mikroregionu Tomáš Kučera, místostarosta Velké 
Bíteše, přítomné seznámil s petiční akcí za zachování obvodního oddělení 
a požádal zástupce obcí a jejich prostřednictvím i obyvatele obcí, aby se 
k petici připojili,“ uvedla JUDr. Diana Kutnerová, manažerka MR VMB. 
Podle ní Kučera uvedl důvody, pro které by obvodní oddělení nebylo 
vhodné rušit. K nim se připojil i místostarosta města Velké Meziříčí 
Josef Komínek. Tato změna, kterou zřejmě reorganizace jednotlivých 
oddělení policie přinese, se neblaze dotkne obyvatel nejenom Bíteše, ale 
také Velkého Meziříčí. Pokud se sníží počet policistů v sousední Bíteši, 
budou muset vypomoci strážníci z našeho města. Podrobně jsme o pro-
blému informovali v minulém čísle (43/2011) týdeníku Velkomeziříčsko.

Pětatřicet vesnic přispělo na speciální přístroj
Josef Komínek tlumočil zástupcům obcí poděkování ředitelky Zá-

chranné zdravotnické služby (ZZS) Kraje Vysočina za zaslané fi nanční 

příspěvky, které umožnily nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž 
LUCAS 2. „Josef Komínek poděkoval všem obcím za projednání žádosti 
ZZS o fi nanční příspěvek, zvláště pak těm, které našly ve svém rozpočtu 
volné fi nanční prostředky. Na nákup přístroje přispělo 35 obcí částkou 
celkem 254 146 Kč,“ upřesnila manažerka mikroregionu konečný počet. 
Finanční dar zaslaly členské obce Měřín, Kozlov, Lavičky, Sklené nad 
Oslavou, Sviny, Stránecká Zhoř, Heřmanov, Horní Libochová, Horní Rad-
slavice, Jabloňov, Kadolec, Netín, Radňoves, Rousměrov, Ruda, Vidonín, 
Baliny, Milešín, Skřinářov, Jívoví, Velké Meziříčí, Uhřínov, Pikárec, 
Oslavička, Oslavice, Dobrá Voda, Vlkov, Dolní Heřmanice, Petráveč, 
Záblatí, Vídeň, Pavlínov, Ořechov, Tasov, Nová Ves. Podrobně i o tomto 
problému informoval týdeník Velkomeziříčsko v čísle 42 letošního roku.

Připr.: Iva Horká

Obce nesouhlasí s reorganizací oddělení policie

 PŮJČKY
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Ve středu 20. listopadu 2011 osla-
vila sté narozeniny Marie Antlová, 
obyvatelka bítešského domova 
důchodců. Již před rokem, v den 
oslavy svých devětadevadesátých 
narozenin, které slavila v domově, 
sdělila, že se těší, až ‚stovku‘ oslaví 
v obřadní síni bítešské radnice.

Její přání se vyplnilo a v dopro-
vodu rodiny a členek Sboru pro ob-
čanské záležitosti přišla do sálu, kde 
ji čekala blahopřání i dárky. Jako 
první blahopřál jubilantce bítešský 
starosta Milan Vlček, k němu se 
přidali významní hosté – z kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina Marie 
Nápravníková z odboru sociálních 
věcí, dále Jiřina Vojíková, vedoucí 
důchodového oddělení Okresní 
správy sociálního zabezpečení 
a Renata Grumlíková, zástupkyně 
ředitele OSSZ. Blahopřály i sestry 
z DD s doktorem Svatoplukem 
Horkem, ředitel KK Tomáš Jelí-
nek, rodina i dívenky z mateřské 
školy. Paní Antlová je stále dobře 
naladěná a ráda si i zazpívá, jak to 
dokázala za zvuků harmoniky Nadi 
Burianové a houslí Otto Hasoně při 
krátkém posezení s občerstvením. 
Už prý se těší na další oslavu.

Text a foto: Zora Krupičková 

Oslavila 
stovku

Vzrostlé stromy, které budou 
vyžadovat odborné ošetření, jsou 
například v ulicích U Světlé, Poříčí, 
Moráňská, Příkopy, Vrchovecká či 
v okolí Jordánku. Ladislava van den 
Berg ukázala snímky těch vhodně 
rostlých, ale i těch, které mají třeba 
enormně přetíženou korunu, již je 
nutno odlehčit, či chybějící terminál 
s tlakovým vidlením, které zase 
hrozí rozlomením stromu. Vesměs 
jde o lípy srdčité, které jsou podle 
konzultantky součástí vůbec těch 
nejhezčích stromořadí ve Velkém 
Meziříčí. Je tedy vhodné je zacho-

vat či případně doplnit. Z mladých 
výsadeb označila jako zdařilé ty 
kolem Penny marketu nebo v okolí 
základní školy Školní.

Lokality bez celistvé výsadby se 
zase vyskytují v některých sídlištích 
mezi bytovkami – v oblasti Čecho-
va, Generála Jaroše, ale také na Čer-
mákově, Mírové atd. Jsou nesourodé 
a neestetické. Někde vyrůstá změť 
dřevin o velké hustotě na malém 
místě a jinde zase zeleň zcela chybí. 
Tyto oblasti navrhují autoři projektu 
pročistit, prořezat a jinde vhodně 
dosadit. Ovšem jenom tam, kde to 

lze, neboť v některých místech ve 
městě výsadbu omezují inženýrské 
sítě. „Z oblasti Čechova a Generála 
Jaroše máme několik stížností,“ 
připomněl starosta Radovan Necid. 
Zjednodušeně řečeno, jedna část 
obyvatel chce kácet, další jsou proti. 
Zástupci obou skupin byli na setkání 
přítomni. Právě tato lokalita by se 
měla projednávat přímo s jejími 
obyvateli ještě jednou a podrobněji. 
„V případech, kde obyvatelé budou 
tvrdošíjně trvat na svém, se jim bu-
deme snažit vyjít vstříc, nehodláme 
jít proti nim natvrdo,“ podotkl ještě 
vedoucí odboru životního prostředí 
Jiří Zachar.

Jako lokality s neperspektivní 
zelení, která je proschlá, nefunkční, 
autoři projektu označili například 
ulice Hornoměstská, místo před 
ZŠ Sokolovská či na stejné ulici 
oblast před památníkem padlých 
pod gymnáziem a hlavně také areál 
nového hřbitova. I pro ně mají svoje 
návrhy řešení – někde kácení, jinde 
vhodnou dosadbu, kde to nejde, 
tak alespoň ošetření a záchranu 
poškozeného stromu. (Podrobně 
o návrzích řešení těchto míst jsme 
psali v čísle 42 týdeníku Velkome-
ziříčsko. – pozn. red.) Před ZŠ So-
kolovská by tak mělo vzniknout 
zázemí pro děti oddělené od hlavní 
rušné silnice. Památník padlých za-
růstá, je tedy vhodné jej zviditelnit 
a vytvořit reprezentativní, estetické 
místo. Nový hřbitov na Karlově 
čeká nejvíc zásahů – zejména pro-
bírka zeleně mezi hroby, obnova 
stromořadí kolem hlavních cest. 
Mimo jiné navrhují autoři projektu 
pokácet tújovou stěnu při vstupu na 
hřbitov, aby více vynikla smuteční 
aula a celý prostor se otevřel a stal 
se reprezentativním. 

(Pokračování na straně 5.)
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Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 13. prosince 2011 v 15 hodin v koncert-
ním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Žádost o prodej parc. č. 2065/10 – 140 m2 a parc. č. 2065/11 – 

103 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou
 4. Žádost o prodej části pozemku o výměře asi 20 m2 z parc. č. 

48/1 v k. ú. Mostiště – majetkové vypořádání
 5. Žádost o směnu a dokoupení části pozemku asi 160 m2 z parc. 

č. 793 k.ú. Lhotky
 6. Návrh na prodej stavebních míst 2. etapy Hliniště žadatelům
 7. Rozpočtová opatření:

I. návrh na rozdělení darů z rezervy na sport
II. dotace pro SDH Lhotky na úhradu provozních nákladů

 8. Městská knihovna VM – navýšení závazného ukazatele platů 
pro rok 2011

 9. Fond „Pronajatý majetek“ – úprava zásad tvorby a použití
10. Návrh rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2012
11. Smlouva o převzetí ceny za umístění v soutěži „My třídíme 

nejlépe“
12. Obecně závazná vyhláška – školské obvody
13. Diskuze, interpelace
14. Závěr         Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Zprávy z jednání Rady města ze 30. 11. 2011
1. Rada města schválila v působnosti valné hromady společnosti 

TSVM, s. r. o.,
* ceník prací a služeb společnosti Technické služby VM, s. r. o., 

platný od 1. 1. 2012
* prodej vozidla Renault Premium Haler, ZRJ 24-05, rok výroby 2000

2. Rada města schválila:
* smlouvy o nájmu hrobových míst
* zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3731 o výměře 389 m2 

v k. ú. Velké Meziříčí a doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit 
prodej tohoto pozemku Kraji Vysočina za cenu 50 Kč/m2

* zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře asi 14000 m2 z pozemků 
parc. č. 3800/16 a 3800/38 v lokalitě Hliniště, k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem údržby zeleně. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění 
bude Radě města předložen návrh podmínek výpůjčky

* pronájem nebytového prostoru v budově Náměstí 79/3, Velké Me-
ziříčí ve 4. NP o celkové ploše 58,76 m2

* rozpočtové opatření: zdroj 20 tis. Kč – § 3111 výměna oken a dveří 
MŠ Lhotky
rozdělení: 20 tis. Kč – § 3113 zateplení vstupu na půdu ZŠ Lhotky

* rozpočtové opatření: zdroj: 126 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 126 tis. Kč – § 2212 vypracování projektové dokumentace 
pro SP Úpravy přechodů pro chodce na komunikaci II/602

* rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 3 tis. Kč – § 2310 vypracování projektové dokumentace 
pro vodovodní přípojku k Areálu zdraví na ul. Sportovní

* rozpočtové opatření: zdroj: 23 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 23 tis. Kč – § 2321 dokrytí akce Zhotovení dešťových 
vpustí na ul. Nábřežní a K Novému světu

* rozpočtové opatření: zdroj: 170 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 170 tis. Kč – § 3392 dokumentace pro stavební povolení 
a výběr zhotovitele na stavbu víceúčelového sálu Jupiter clubu VM 
– změna dokumentace

* rozpočtové opatření: zdroj: 280 tis. Kč – § 2212 silnice – práce 
provedené TS
60 tis. Kč – § 3429 zájmová činnost – práce provedené TS
60 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení – práce provedené TS
Rozdělení: 70 tis. Kč – § 3412 péče o sportovní zařízení – práce 
provedené TS
160 tis. Kč – § 3632 pohřebnictví – práce provedené TS
170 tis. Kč – § 3727 prevence vzniku odpadů – práce provedené TS

* zveřejnění záměru pronájmu tří kanceláří ve 3. poschodí budovy 
městského úřadu – stará budova radnice – kanceláře č. 322 o výměře 
29,34 m2, kanceláře č. 324 o výměře 29,19 m2 a kanceláře č. 326 
o výměře 29,33 m2. Podmínky nájemní smlouvy budou předloženy 
ke schválení Radě města po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění

3. Rada města nesouhlasila:
* se záměrem odkoupení pozemku parc. č. 5623/27 o výměře 11 m2 

v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí od současných majitelů. Do-
poručila majitelům nabídnout pozemek Kraji Vysočina

4. Rada města odložila:
* zveřejnění záměru pronájmu části o výměře asi 4 000 m2 z pozemku 

parc. č. 3800/16 v Hliništích, k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení 
cvičiště pro psy

5 Rada města doporučila:
* Zastupitelstvu města odsouhlasit jednotlivým žadatelům prodej 

stavebních míst v Hliništích za podmínek, které byly schváleny 
usnesením ZM čís. 90/8/ZM/2011 ze dne 8. 11. 2011

* Zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky města Vel-
ké Meziříčí č. 4/2011, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Velké Meziříčí

* Zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké 
Meziříčí pro rok 2012

6. Rada města souhlasila:
s pronájmem nebytových prostor od 1. 12. 2011 v objektu kulturního 
domu ve Lhotkách č. p. 80 za účelem provozování pohostinství.
Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala na-
bídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku 
PO a udělila písemný souhlas s likvidací předmětného majetku těmto 
příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská – školní jídelna – 
115.593, – Kč, Základní umělecká škola Velké Meziříčí – 40.656,45 Kč

7. Rada města jmenovala
členy pro další funkční období do školských rad při základních školách

Ing. Radovan Necid, starosta

Splašky ani ropné látky ve Svět-
láčku nejsou. Zjistili to pracovníci 
České inspekce životního prostředí 
(ČIŽP), které o prověření kvality 
vody v rybníčku požádalo město 
Velké Meziříčí. Navíc i městský 
odbor výstavby provedl šetření 
v přilehlých nemovitostech, aby 
prověřil totéž, tedy zda ze žádného 
objektu k vypouštění nebezpečných 
látek do vody nedochází. I ten shle-
dal vše v pořádku – přilehlé domy 
jsou řádně napojeny na městskou 
kanalizaci.

Na možný problém se znečiště-
ním rybníčku poukázali občané. 
„Lidé si všimli a upozornili nás 
na to, že na hladině jsou skvrny 
podobné těm, jako když se ropná 
látka vylije do vody,“ popsal sta-
rosta Radovan Necid důvod, proč 
město objednalo kontrolu kvality 
vody. Podle odborníků na život-
ní prostředí tento stav zapříčilo 
zřejmě několik okolností – vody 
je málo, neprší, tedy chybí přítok 
a současně je v rybníčku napadané 
listí, které tleje. „Podle zjištění 
České inspekce životního prostředí 
fi lm na hladině vznikl rozkladem 
organických látek. Zjednodušeně 
řečeno ve vodě hnije velké množ-
ství listí,“ potvrdila Eva Křivská 
z odboru životního prostředí měst-

ského úřadu výsledek kontroly.
Z tohoto pohledu je tedy stav 

Světláčku v pořádku. Jedno dopo-
ručení však město od pracovníků 
ČIŽP dostalo. Rybníček potřebuje 
odbahnit. „Ale Světláček není 
města, je soukromého vlastníka,“ 
podotýká starosta s tím, že jeho 
majitelem je Alpa. Přislíbil však, 
že město bude s vlastníkem jednat 
a vejde s ním v součinnost při 
hledání f inančních prostředků 
k odbahnění rybníka. Podle starosty 

má vedení fi rmy pro věc pochopení 
a nechybí mu snaha pro nápravu 
něco udělat.

V oblasti mezi Záviškovou ulicí 
a školou Světlá však nejde jen 
o problém s kvalitou vody ve Svět-
láčku, ale hlavně také o celkovou 
úpravu údolí, které je zarostlé a ob-
jevují se tam černé skládky. „Lidé 
si často stěžují na to, jak vypadá 
okolí rybníku, ale současně tam 
mnozí další vyvážejí kdeco, dělají 
si z údolí smetiště,“ připomíná Ne-

cid s tím, že město tak dvakrát do 
roka vynakládá desetitisíce korun 
na úklid.

Stav lokality řešilo již i minulé 
vedení města a projekt na úpravu 
celého údolí je připraven. Počítá 
s likvidací části zeleně a vybu-
dováním parkovacích míst. A to 
tak, že odtok ze Světláčku má 
být zatrubněn, takže by pak pod 
hrází mohla vzniknout asi třicítka 
nových parkovacích míst a dalších 
zhruba osm míst v zatáčce ulice 
Záviškova. Náklady těchto úprav 
jsou vyčísleny na asi čtyři miliony 
korun. Starosta však připomíná, že 
předtím by muselo dojít ke změně 
územního plánu, a navíc jsou pro 
město prioritní jiné investice. 
„Třeba jen z pohledu parkování si 
za čtyři miliony korun dovedu před-
stavit spíš to, že bychom zvětšili 
parkoviště před hřbitovem, kde je 
kvůli pohřbům frekvence aut vyšší, 
než v místě, kde by parkování slou-
žilo hlavně pro hotelovou školu,“ 
zmiňuje starosta. Co je však podle 
něj v dané lokalitě určitě potřeba 
řešit, je parkování před zdravotním 
zařízením na Záviškově ulici, kde 
pacienti musejí parkovat v zatáčce 
přímo na ploše trávníku, neboť 
jinou možnost nemají.

Martina Strnadová
Lidem se nelíbila voda ve Světláčku, domnívali se, že tam někdo vypouští 
splašky.                                                              Foto: Martina Strnadová

Škodlivé látky v rybníčku nejsou, ale potřebuje odbahnit

Sbírka upozorňuje na nebezpečí
AIDS

Alarmující zjištění: údajně až polovina Čechů neví o tom, že jsou naka-
ženi virem HIV. A podle dostupných informací se jaksi v poslední době 
opomíná osvěta boje proti AIDS a prevenci prý podle odborníků (nejen) 
Češi zanedbávají a podceňují možná rizika nákazy virem HIV. Zdra-
votníci a další organizace proto neustávají ve svojí aktivitě a snaží se na 
nebezpečí nákazy tímto virem, jenž poškozuje imunitní systém hubením 
skupiny bílých krvinek, takže organizmus pomalu ztrácí obranyschopnost 
a je náchylný k infekčním a nádorovým nemocem, upozorňovat. Jednou 
z nich je osvětová a informační kampaň Červená stužka, která probíhá 
v rámci Světového dne boje proti AIDS a připadá na prvního prosince.

Základní škola Sokolovská Velké Meziříčí se již poněkolikáté do této 
akce zapojuje a i letos vyslala do ulic našeho města dvojice žáků starších 
patnácti let. Ti informovali kolemjdoucí občany o světovém dni boje 
proti AIDS a zároveň předávali informační materiály se základními 
údaji a odznak červené stužky, která je celosvětovým symbolem solida-
rity s infi kovanými virem HIV. Odznáček si lidé mohli koupit za dvacet 
korun. „Na akci se podílelo 8 žáků, bylo prodáno 77 odznaků, rozdáno 
125 letáků. Výtěžek sbírky prodejem předmětů by 1.540 Kč,“ upřesnila 
Radomíra Kučerová ze ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí.

Další informace jsou k dispozici na www.aids-pomoc.cz nebo na 
www.planovanirodiny.cz/clanky/cervena-stuzka.                      Iva Horká

Velkomeziříčští vybrali nejvíc
elektroodpadu a získali 40 tisíc Kč

Pomozte i vy v boji proti AIDS – s pokladničkou potištěnou tímto nápisem 
se lidé mohli setkat i v ulicích našeho města. Žáci ze základní školy na 
Sokolovské ulici zavítali také do redakce týdeníku Velkomeziříčsko, která 
akci podpořila.                                                             Foto: Iva Horká

Velké Meziř íčí letos uspělo 
v krajské soutěži měst a obcí My 
třídíme nejlépe. Nejlépe ze všech si 
vedlo ve zpětném odběru elektroza-
řízení, jako jsou zařízení informač-
ních technologií a telekomunikační 
zařízení, spotřebitelská zařízení 
a hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty. Vybralo v průměru 3,88 kg 
elektroodpadu na osobu za rok. Za 
toto vítězství v kategorii měst nad 
10 tisíc obyvatel doplňkové soutěže 
společnosti Asekol získalo 40 tisíc 
korun, které využije v odpadovém 
hospodářství města. 

V hlavní soutěži, která posuzo-
vala množství vytříděného odpadu 
a zároveň hodnotila zaplněnost 
sběrných nádob ve vztahu k objemu 
nádob a četnosti svozu, tedy tak 
zvanou efektivitu sledované ko-
modity, se Velké Meziříčí umístilo 
na pátém místě mezi městy nad 10 
tisíc obyvatel. A to po Havlíčkově 
Brodě na prvním, Novém Městě 
na Moravě na druhém, Jihlavě na 
třetím a Třebíči na čtvrtém místě. 
Šestý byl Humpolec, sedmý Žďár 
nad Sázavou a Pelhřimov osmý. 
Vítězství ve stejné soutěži, ale mezi 
menšími obcemi od dvou do deseti 
tisíc obyvatel získala Velká Bíteš.

Vedle hlavní probíhala ještě 
vedlejší soutěž, která sledovala 
poměr mezi množstvím vytřídě-

ných využitelných složek odpadu 
bez kovů a množstvím směsného 
komunálního odpadu za celé ob-
dobí soutěže. „V této soutěži se 
město Velké Meziříčí umístilo na 
druhém, bohužel již nevyhodnoco-
vaném místě, a to o pouhé tři body 
za Novým Městem na Moravě,“ 
informovala Zdislava Oplatková 
z odboru životního prostředí měst-
ského úřadu a dodala, že poděko-
vání proto náleží všem občanům 
města, kteří třídí odpad, neboť 
jak je vidět, má to smysl. A pro ty, 
kteří odpad dosud netřídí, může být 
tento hmotný výsledek pobídkou 
k tomu, aby s tím začali.

Soutěž My třídíme nejlépe 2011 
vyhlásil jako již každoročně Kraj 
Vysočina spolu s autorizovanou 
obalovou společností Eko-kom 
a dalšími společnostmi zabývající-
mi se zpětným odběrem elektroza-
řízení Asekol a Elektrowin. Jejím 
účelem je podpora zkvalitnění tří-
děného sběru odpadů pro všechny 
obce kraje, které jsou zapojeny do 
systému. Cílem je podnítit zájem 
veřejnosti i obcí o správné nakládá-
ní s odpady a zvýšit počet obyvatel 
v našem kraji, kteří své odpady pra-
videlně třídí. Realizátorem soutěže 
byla společnost Agentura Dobrý 
den z Pelhřimova.

Martina Strnadová

Zapálil úmyslně kontejner
Ve Velkém Meziříčí policisté zadokumentovali jednání neznámého 

pachatele, který ve městě úmyslně zapálil dva plastové kontejnery. 
K prvnímu zahoření došlo 4. prosince 2011 okolo půl druhé ráno. Na 
ulici Družstevní byl zapálen plastový kontejner na papír, kdy došlo k jeho 
celkovému zničení. Vzniklým požárem byl poškozen i sousední kontejner, 
který stál hned vedle. Druhý požár, který zcela zničil další kontejner na 
plasty, byl opět úmyslně založen na ulici Příkopy po druhé hodině. Městu 
Velké Meziříčí vznikla škoda převyšující 16.000 korun.

Podvedl obsluhu při směně peněz
Z přečinu podvodu je podezřelý neznámý pachatel, který 29. listopadu 

2011 chtěl v baru ve Velkém Meziříčí rozměnit bankovky v celkové výši 
5 000 korun. Policisté přijali oznámení před půl devátou večer. Obslu-
hující žena chtěla návštěvníkovi vyhovět. To ale netušila, že ji podvede 
a směnou připraví o celou vyměňovanou částku. Pachatel bude za své 
jednání potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Ukradl kola
Dosud neznámý pachatel se v období od 29. do 30. 11. 2011 vloupal do 

areálu společnosti ve Velké Bíteši po poškození oplocení. Zde demonto-
val u dvou nových nákladních vozidel ze zadních náprav kompletní kola 
společně s rezervou. Na odcizení deseti kol vznikla škoda ve výši nejméně 
150.000 korun.                                                                                  -PČR-
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Slovo hejtmana
Nastává předvánoční čas, kdy se těšíme na setkávání se širším kruhem ro-

diny a přátel, na sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl v křesťanském 
pojetí odedávna obdobím ztišení, přípravou na duchovní svátky. Dnes často 
místo zklidnění spíše znervózníme, stěžujeme si na předvánoční spěch, na 
nervozitu z blížících se Vánoc. Ale záleží jen na nás, jaké si toto krásné 
a neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme. Neměli bychom 
čekat až na těch pár dnů vlastních svátků, ale vychutnávat si už vlastní čas 
adventní. V tom zpomalení a zklidnění si najít čas na večerní popovídání 
si v kruhu nejbližších. Vnímat, že nejsou jen hodnoty tržní, neshánět drahé 
dárky, ale více myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy, na milá setkání.

Na konci roku se nevyhneme zamyšlení nad tím, co nás čeká. Příští rok 
jistě nebude snadný, vše signalizuje možné pokračování hospodářské krize 
a vláda provádí mnohdy nedomyšlené kroky, jež omezují i nenahraditelné 
výdaje. Například pokud ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně roz-
dělí v roce 2012 mezi kraje pouze zatím avizované částky, pak by pro příští 
rok na Vysočině chybělo až 100 milionů korun, a to by mohlo pro mnohé 
služby znamenat nemožnost jejich dalšího fungování. Stále se snažíme 
s kolegy ministerským úředníkům vysvětlit, že s tak malým balíkem peněz 
nemůžeme síť nutných sociálních služeb v regionech zajistit, ale zatím 
se nám nedostává sluchu. Menší peníze než potřebujeme, nám stát zatím 
slibuje i na zdravotnictví, školství, dopravu. To vše jsou oblasti, které máme 
v krajích částečně v naší zodpovědnosti, ale s nutným spolufi nancováním 
ze strany státu. A stát nám bez respektování reality a našeho stanoviska 
zkrátka pošle méně peněz – a bohužel kraj ani města a obce nemají jiné 
zdroje pro jejich doplnění. A nezbývá pak než jisté omezování všech těchto 
služeb, což je vždy bolestivé a přináší mnoho problémů.

Nechci ale končit poslední letošní článek pesimisticky. Když jezdím 
po městech a obcích Vysočiny, vidím, jaký obrovský kus práce se u nás 
zase za ten rok udělal. Mnoho zásluhy na tom mají starostové se svými 
týmy a především všichni občané našeho krásného kraje. Jistě zvládneme 
i ten další rok. I příroda nás učí, že ani v ní samotné není jen stálý růst, že 
taky někdy odpočívá nebo má i kritické chvíle a přitom funguje samoob-
novitelně již miliardy let. I když jí člověk dává někdy zatraceně zabrat.

Rád bych na závěr popřál všem občanům Vysočiny krásné Vánoce, 
hodně radosti, spokojenosti, zdraví a běžného lidského štěstí. Pěkně si 
tu sváteční pohodu s rodinami a přáteli užijte.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Vedení Nemocnice Nové Město 
na Moravě oznámilo, že ke konci 
letošního roku ukončí provoz Sana-
toria Buchtův kopec. Důvodem pro 
toto rozhodnutí, které bylo dlouho 
přehodnocováno, je restrukturali-
zace a optimalizace zdravotní péče, 
které byly jednou z podmínek léka-
řů ve výzvě Děkujeme, odcházíme!, 
ve druhé řadě stále klesající zájem 
klientů o pobyt a léčbu, což má vliv 
na navyšující se ztrátu provozu. 
Zdravotní pojišťovny nepřistoupily 
na návrh nemocnice o navýšení 
hodnoty ošetřovacího dne. Ztráta 
v hospodaření sanatoria byla v mi-
nulém roce vyšší než deset milionů 
korun.

Sanatorium Buchtův kopec za-
jišťovalo servis pro tři provozy 
s celkem 126 lůžky – léčebnu 
dlouhodobě nemocných, léčebnu 
respiračních nemocných a sociální 
lůžka. Pacienti z léčebny dlouhodo-
bě nemocných a pobytová sociální 
lůžka se stěhují do Nemocnice Nové 
Město na Moravě. Respirační ne-
moci budou i nadále léčené ve spe-
cializovaném zařízení v Humpolci.

Zatímco ještě v roce 2003 sanato-
rium na Buchtově kopci navštívilo 

1082 pacientů, v loňském roce zde 
byly hospitalizovány necelé čtyři 
stovky. Obložnost na plicních lůž-
kách byla pouze 40%. Zavedení 
regulačních poplatků bylo důvodem 
klesajícícho zájmu i o pobytová 
sociální lůžka, která měla od roku 
2007 kompenzovat pokles zájmu 
o lůžka respirační léčby.
Ředitelka Nemocnice Nové Měs-

to na Moravě Věra Palečková už 
v době diskuze o ukončení provozu 
deklarovala, že většina současných 
zaměstnanců Sanatoria najde uplat-
nění v Nemocnici Nové Město na 
Moravě.

„Areál na Buchtově kopci se 
stává zbytným krajským majetkem. 
Hledáme pro něj využití. Všechny 
varianty budoucího nakládání 
s touto nemovitostí jsou otevřené,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast majetku Li-
bor Joukl s tím, že do budoucna 
by byl provoz budovy s ohledem 
na potřebné opravy neudržitelný. 
Odhadované náklady na celkovou 
rekonstrukci objektu převyšují 
částku čtvrt miliardy korun.

Jitka Svatošová,
KrÚ Kraje Vysočina

Ti, kteří sledují naši folkovou 
scénu dlouhou dobu, jméno Pav-
lína Jíšová znají. Ostatním se 
mohla známá zpěvačka folkové 
hudby a příbuzných žánrů vrýt do 
paměti svým účinkováním s ne-
méně slavným Pavlem Žalmanem 
Lohonkou či Robertem Křesťanem 
z Druhé trávy. V poslední době pak 
třeba také díky pořadu Českého 
rozhlasu v Českých Budějovicích 
(106,4 MHz) v pravidelné hudební 
relaci Folková jíška Pavlíny Jíšové, 
kterou připravuje jako scénáristka 
a moderátorka. (Poslouchat ji 
můžete každou sobotu od 13.30 
a reprízu pak v úterý od 8 hodin 
nebo z archivu pořadu na internetu 
– pozn. aut.)

O Pavlíně Jíšové se ví, že se 
hudbě věnuje celý život, krom toho 
na Pedagogické fakultě v Českých 
Budějovicích vystudovala spolu 
s češtinou právě hudební výchovu. 
Výraznou jihočeskou osobností se 
stala především díky svému neza-
měnitelnému hlasu, který je možné 
slyšet na více než šedesáti albech, 
kde se objevila. Svých sólových 
pak na svém kontě má již téměř 
deset. Poslední s názvem To si piš 
pokřtila nedávno. Své písně, texty 
a hudbu představuje především ve 
své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, 
ve které se doprovází na akustickou 
kytaru. A tak se také představila 
velkomeziříčskému publiku mi-
nulou neděli večer, kdy vystoupila 
v Jupiter clubu. Doprovodil ji mul-
tiinstrumentalista Michael Vašíček 
(viz snímek), který s ní vystupuje 
od července letošního roku a nově 
získal také angažmá ve skupině 
Čechomor, a Petra Šany Šanclová 

Pavlína Jíšová přijela do Velkého Meziříčí s novou sestavou
(viz snímek). Tu mnozí mohli slyšet 
na nedávném koncertě v Černé, 
kde hrála s Naďou Urbánkovou 
a Lubošem Javůrkem z Bokomary. 
Jíšová tedy přijela do Velkého Me-
ziříčí s jinou sestavou, než se kterou 
natočila svoje poslední album. 
Proto také posluchači postrádali 
na jevišti její dceru Adélu. „Ona 
začíná hrát s Rangers, takže už se 
mnou nepřijela,“ odpověděla na náš 
dotaz jihočeská zpěvačka. Ta začala 
koncert písní Tanči, Marie, tanči, 
poté přidala pár starších písní, jednu 
– Někdo jiný než jsem já – kupříkla-
du z úplně prvního sólového alba 
z roku 1998. Výběr skladeb Jíšová 
směřovala k právě probíhajícímu 
času předvánočnímu, přičemž klad-
la také důraz na to nejdůležitější, co 
člověk v životě má – lásku, zdraví, 
rodinu a přátele. Písničku Láska je 
nádech proto uvedla slovy: „Jaro-
mír Nohavica říká, že je potřeba 
psát písně o lásce, protože jí je stále 
málo. A já si také myslím, že bytostí, 
které ji nemají a neustále ji hledají, 
je mezi námi dost.“ Nevynechala 
pochopitelně nové cédéčko, ale ani 
velmi povedenou skladbu Andělé 
jsou s námi, za niž sklidila neče-
kaný aplaus. K odlehčení přispěla 
lidovka Náš kocour si zlámal nohu, 
kterou zpěvačku kdysi naučila její 
maminka a ona ji hraje na výchov-
ných koncertech pro děti.

Zhruba v půli koncertu, jenž pro-
běhl bez přestávky a trval hodinu 
a půl, ponechala protagonistka na 
pódiu své dva kolegy, kteří spolu 
hrávali ve skupině Vlasty Redla 
a pak také natočili sólovou desku 
Petry Šanclové Ze země vah. Z ní 
pak zazněly dvě skladby.

Jihočeská zpěvačka Pavlína Jíšová vystoupila v kinosále Jupiter clubu 
minulou neděli.                                                                 Foto: Iva Horká

Sanatorium Buchtův kopec ukončí provoz

Barevná prodloužená uzavřela taneční
Letošní kurzy tanečních a společenského chování pro mládež ve vel-

komeziříčském Jupiter clubu skončily. Po celkem jedenácti pondělních 
lekcích a jednom plese v bílém je minulý pátek uzavřela barevná prodlou-
žená, společná pro všech více než sto sedmdesát účastníků z řad studentů 
gymnázia, hotelové školy a obchodní akademie, žáků střední školy ře-
mesel a služeb ale i ostatních zájemců. Pod vedením Vlasty Buryanové 
z brněnské Taneční školy Starlet mladé páry udělaly nejen v tanci velký 
pokrok, což ostatně na prodloužené předvedly třeba i v taneční soutěži. 
A jelikož se blíží Vánoce, účastníci kurzů odcházeli domů obtěžkáni 
dárky, které si mezi sebou vyměnili. Nezapomněli ani na svoji učitelku 
tance. Ta s překvapením přijala od gymnazistů obrovskou kytici šedesáti 
rudých růží. „Takovou kytku jsem opravdu ještě nikdy v životě nedostala,“ 
vyjádřila se potěšená Vlasta Buryanová (snímek vpravo).

Spokojení byli i její žáci. Vždyť mnohé z nich tanec tak na-
dchnul, že hodlají pokračovat hned v novém roce v tanečních pro 
pokročilé. Ty začnou 9. ledna a přihlásit se do nich může kdokoliv 
i z řad dospělých (více strana 8).        Text a foto: Martina Strnadová

Ve Velkém Meziř íčí Pavlína 
Jíšová již kdysi dávno vystoupi-
la, ale už si přesně nepamatuje, 
s jakou skupinou to bylo. Během 
svojí sólové kariéry tady ale hrála 
poprvé a věřme, že ne naposled. 
I její kolegové se do našeho města 
vracejí, pořádající Jupiter club 
ve svojí nabídce nezapomíná ani 
na tento menšinový žánr, a tak 
si díky tomu mohou přijít na své 
i jeho příznivci. Namátkou lze 

zmínit vystoupení Jaromíra No-
havici, Radůzy, Karla Plíhala, 
Pavla Lohonky, Nezmarů, Kame-
lotů s Romanem Horkým, Spirituál 
kvintetu, Věry Martinové, Pavla 
Bobka, bratrů Nedvědových či 
před časem Bokomary s Lubošem 
Javůrkem a Naďou Urbánkovou 
nebo dokonce Roberta Křesťana, 
který v současné době vystupuje 
víc v zahraničí než doma, a dalších.          

    Iva Horká

Více foto na
www.velkomeziricsko.cz/
fotogalerie
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

pravidelná shromáždění každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých 
lisoven, Moráňská 134/2, VM. Bližší info: www.ac-vm.cz, kontakt: Mgr. Fran-
tišek Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Patron
Každý člověk (asi) na tomto světě má jméno. Myslím to první, rodné 

nebo křestní, jak se mu také říká. Někteří mají v rodném listu i druhé 
jméno. Občas se to stává v České republice a v některých zemích (např. 
v Polsku) je to skoro pravidlo. A je jedno je-li to osoba pokřtěná. Někteří 
od narození mají ne jedno, ne dvě, ba ne i tři, ale několik jmen. Vzpo-
menu jenom našeho ministra zahraničí – Karl Johannes Nepomuk Josef 
Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von und zu Schwarzenberg. 
Otázkou je, proč má člověk jméno? Jestli jen pro účel občanskoprávní 
identifi kace každého jedince – jak to defi nuje encyklopedie? Pro katolíka 
je rodné jméno zpravidla křestním jménem. Jeho udělením při křtu se 
dítěti zároveň vybírá křestní patron, tedy světec, kterému se dle katolické 
víry přisuzuje přímluva u Boha a kterého život poskytuje věřícím dobrý 
příklad k následování.

Ale patrona, v tomto smyslu, může mít nejenom jednotlivý člověk, ale 
i skupina lidí, určitá území nebo místa.

Také každý katolický kostel může mít svého patrona. Možná někteří 
budou tvrdit, že bych měl vynechat slovo „může“ a napsat, že vždycky má. 
Není to tak vždycky. Nelze vždy ztotožňovat titul (patrocinium) kostela 
s určitým světcem. Znám kostely, např. Ducha Svatého, Božího Těla, 
dokonce Narození Páně. Prostě tyto kostely svého patrona – světce nemají.

Ale ten náš, zde ve Velkém Meziříčí svého světce – patrona má. A to 
světce, kterého zná celý svět a kterého si zrovna včera 6. prosince při-
pomínal. A měli bychom pamatovat, že patron kostela není patron zdi, 
střechy a lavic, ale především patron těch, kteří tento kostel pravidelně 
navštěvují, to je farníků – lidí tvořících farnost. Proto patron sv. Mikuláš 
pro nás farníky z Velkého Meziříčí je přímluvcem a jeho život má být 
příkladem pro nás pro všechny. Nechci opakovat životopis sv. Mikuláše 
z Myry, ale kdybychom měli krátce charakterizovat jeho život, tak bychom 
si asi všichni vzpomněli na DOBRO nebo DOBROTU chápanou jako 
vlídnost a laskavost. Tak ať je to ideál nás všech.    P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 7. do 11. 12. 2011
Středa 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 7.00 mše sv. – roráty za Jitku Fialovou, jejího manžela 
 Leoše, za Boží milost odpuštění, za dar biřmování, 
 za dar zdraví a za šťastnou hodinu smrti o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. Parajka
18.00 Oslavice mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 8. 12. slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu
 7.00 mše sv. za Marii Hortovou, manžela, syna, 
 snachu a zetě a za rodiče Smejkalovy a syna o. Parajka
 8.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
16.30 mše sv. za Josefa Procházku, rodiče a sourozence, 
 za živou a zemřelou přízeň a za duše v očistci o. Parajka
18.00 mše sv. za Marii Holánkovou, Anežky, 
 Nedvědovou a Muchovou a za duše v očistci o. Prajka
Pátek 9. 12.
 8.00 mše sv. za rodiče Bartuškovy a Josefa Bartuška o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. – roráty pro děti, za rodinu Smejkalovu
 a Polovu o. L. Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. Parajka
Sobota 10. 12.
 7.00 mše sv. za rodiče Charvátovy, Miladu
 Charvátovou, rodiče Dvořákovy, Josefa Doležala, 
 rodiče a duše v očistci o. Parajka
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče Teplých a jejich 
 předky, za zemřelé rodiče Kronovetrovy 
 a za duše v očistci o. Prajka
Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní
 7.30 mše sv. za Marii Smejkalovou, manžela a rodinu o. Prajka
 9.00 mše sv. za Pavla Melichara a Zdeňka Sobotku 
 s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
 pro celou rodinu Melicharovu a Sobotkovu  o. Prajka
10.30 mše sv. pro děti za rodiče Slabých, děti a duše 
 v očistci o. Parajka
18.00 mše sv. za rodiče Kryštofovy a zemřelé 
 příbuzné o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek nebudou 
úřední hodiny v kanceláři. V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace nej-
světější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. V sobotu v 19.00 bude vigilie 3. adventní neděle. Děkuji všem, 
kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za sbírku na TV Noe (36.500 Kč). 
V příštím roce ve dnech 23.–28. 7. 2012 pořádáme pouť do Polska a Litvy. 
Cena 5.000 Kč, mládež a děti 4.000 Kč. Program je ve vývěsce. Hlásit 
se můžete na faře v úředních hodinách. Záloha je 1.500 Kč. Prosíme 
zájemkyně, které by se chtěly účastnit modliteb matek, ať se přihlásí ve 
farní kanceláři.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Čtvrtek 8. 12. – slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00 Horní Bory mše sv.  o. L. Sz.
Pátek 9. 12.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv.  o. Parajka
Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní
 9.45 Horní Bory mše sv.  o. L. Sz.

-P.LSz-

Českobratrská církev evangelická
8. 12.: 15 hodin – náboženství pro děti

11. 12.: 9 hodin – bohoslužby (3. neděle adventní)
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz       -PJ-

Již sedmdesát let uplynulo od 
smrti významného křižanovského 
rodáka, vlastence a čestného člo-
věka, JUDr. Jaroslava Mezníka. 
Narodil se 4. dubna 1884 jako syn 
dlouholetého křižanovského učitele 
Jana Mezníka, který se v Křižanově 
účastnil kulturního i vlasteneckého 
dění.

Jaroslav vystudoval české gym-
názium v Brně a pokračoval studi-
em práv na Karlově univerzitě. Po 
studiích vstoupil do státní služby. 
Od vzniku samostatného Čes-
koslovenska působil dobrovolně 
na Slovensku, kde po odchodu 
maďarských vyšších úředníků jich 

byl nedostatek. Později přešel na 
Podkarpatskou Rus, kde se stal 
viceguvernérem. Po mnichovském 
diktátu odstoupil z funkce a zůstal 
řadovým úředníkem. Z Užhorodu 
se přestěhoval do Brna.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy 
a Morava se Jaroslav Mezník zapo-
jil do odbojové činnosti – spolupra-
coval s organizací Obrana národa. 
V květnu 1941 byl jmenován zem-
ským prezidentem země Moravsko-
slezské. Němci však brzy poznali, 
že není pokorným úředníkem, který 
si nechá všechno líbit. Ze všech sil 
se snažil zabránit germanizaci jemu 
podřízených úřadů.

Dne 7. listopadu 1941 byl zatčen 
a po týdenních brutálních výsleších 
v brněnských Kounicových kolejích 
zemřel 14. listopadu, když předstí-
ráním pokusu o útěk (otevřel okno 
a vyklonil se ven) vyprovokoval 
německého strážného ke střelbě.

Je pohřben na hřbitově v Kři-
žanově.  P ř i jeho poh řbu dne 
22. 11. 1941 byli na příkaz brněn-
ského gestapa v pohotovosti i vel-
komeziříčští četníci, kteří museli 
být připraveni na četnické stanici 
v Křižanově pro případ, že by došlo 
k nějakým nepokojům.

Jeho syn stejného jména, prof. 
PhDr. Jaroslav Mezník, byl vý-
znamným historikem.

-ripp-

JUDr. Jaroslav Mezník

Ceny chat klesly od roku 2008 
až o třetinu

Před třemi roky jsem v tomto týdeníku psal, že vlivem nastupující 
krize začínají mírně klesat tržní ceny rekreačních chat a chalup. Nyní 
se zdá, že rčení o Češích, že jsou národem chatařů, v posledních letech 
bere za své. Zájem je dnes jen o takové rekreační nemovitosti, které jsou 
celoročně obyvatelné nebo se mohou přestavět na trvalé rodinné bydle-
ní. Navíc nemovitost musí být maximálně do třiceti kilometrů od větší 
městské aglomerace a přístup k ní musí být celoroční. Nejvyšší cenu si 
drží taková stavení, která leží v lokalitách určených územním plánem na 
zástavbu rodinnými domy. V takovém případě řada lidí kupuje chalupu jen 
kvůli pozemku. Starý dům pak zboří a postaví si na jeho základech nový. 
Pokud ovšem někdo přece jen hledá chatu na letní sezonu a nechce se mu 
investovat stovky tisíc do chaty nebo chalupy (na tyto nemovitosti banky 
zpravidla nepůjčují), má ještě možnost si ji na několik roků pronajmout, 
což se nyní dostává do módy. Jediným druhem nemovitostí, jejichž cena 
stále roste, jsou stavební pozemky.    Ing. Bořivoj Pejchal, realitní makléř

Ve dnech 3. – 7. 10. 2011 se v rám-
ci strojírenského veletrhu MSV 2011 
v Brně konala soutěž mladých stroja-
řů v programování CNC obráběcích 
strojů, kterou pořádal Svaz strojíren-
ské technologie ve spolupráci s fi r-
mami Heidenhain, Siemens a Fanuc. 
Soutěže se zúčastnilo 32 středních 
odborných škol z celé České repub-
liky. Střední odbornou školu Jana 
Tiraye Velká Bíteš reprezentovali 
studenti 3. ročníku maturitního 
oboru mechanik seřizovač Lukáš 
Hotárek a Zdeněk Kopečný (sekce 
Heidenhain), Lukáš Lunda a Dušan 
Němec (sekce Siemens). Na soutěž 

Úspěchy žáků SOŠ na strojírenském
veletrhu v Brně

se studenti připravovali na CNC ob-
ráběcích strojích v prostorách SOŠ 
Jana Tiraye pod vedením učitele ing. 
Miloslava Forejta.

Studenti se soutěže zúčastnili 
4. 10. v dopoledním bloku. V sekci 
Siemens se na pěkném 2. místě 
umístili Lukáš Lunda a Dušan Ně-
mec a v sekci Heidenhain obsadil 
Lukáš Hotárek 3. místo.

Děkujeme žákům za výbornou 
reprezentaci školy a zároveň doufá-
me, že v tomto úspěchu budou po-
kračovat i další studenti naší školy.

Ing. Miloslav Forejt, 
učitel odborného výcviku

Žáci základní školy ve Lhotkách 
byli oceněni Krajem Vysočina

„Podpora předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek 
odpadů je nedílnou součástí připravovaného integrovaného systému 
nakládání s odpady v Kraji Vysočina,“ zdůraznil 14. 11. radní kraje pro 
životní prostředí Zdeněk Ryšavý při předávání šeku žákům základní školy 
ve Lhotkách ve výši 5 tis. Kč za jarní sběr elektrozařízení.

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy, foto: archiv ZŠ Lhotky

Dne 24. listopadu 2011 jsme se 
zúčastnily soutěže Czech Carving 
Cup Ostrava 2011. Celková účast 
byla menší než minulý rok, ale na 
kvalitě výrobků to nebylo znát. 

My, tedy Dagmar Fialová, Martina 
Němcová a Lucie Martincová, 
jsme soutěžily celkem ve třech 
kategoriích.

V kategorii A jsme vyřezávaly 
dýni v limitu tří hodin přímo na 
místě. Kategorie B byla předem 

připravená kompozice z dýně. V ka-
tegorii C s předem vyřezanou ha-
lloweenskou dýní soutěžila Martina 
Němcová. Ze soutěže si přivezla 
Dagmar Fialová stříbrnou medaili 

z kategorie A.
Komise byla tento 

rok přísnější v bodo-
vání, protože dbá na 
to, aby carving získal 
ještě více na kvalitě 
a prestižnosti. Ani 
letos nechyběli sou-
těžící ze Slovenska 
a z Polska.

I přes to, že máme 
jen jednu medaili, to 
byl další zajímavý 

zážitek a pro nás velké ponaučení 
pro další soutěže. Těm, kteří chtějí 
také zkusit soutěžit, vzkazuji: „Ne-
bojte se, i pro vás je tu kategorie 
D. To je pro ty, co nikdy předtím 
na soutěži nevyřezávali.Tak jsme 
také začínaly.“       Dagmar Fialová

Czech carving cup Ostrava 2011

Vánoce v Oslavici
V naší obci byl při příležitosti první adventní neděle rozsvícen vá-

noční strom. Děti ze zdejší základní školy si pod vedením paní učitelek 
připravily pásmo písniček a básniček s vánoční tematikou. Žáci také měli 
na starost s pomocí pana starosty rozsvícení již zmíněného stromu. Pro 
všechny byl na zahřátí připraven horký nápoj a malé občerstvení. Bylo 
to pěkné zpříjemnění začínajících vánočních svátků.

Oslavické sokolky, hasiči a zastupitelé obce
Naši studenti, zleva Dušan Němec a Lunda Lukáš. 

Foto: archiv SOŠ Jana Tiraye

Dagmar Fialová, Lucie Martincová, Martina Němcová z Hotelové školy 
Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.    Foto: archiv HŠ a OA VM

Vánoční město
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí 
připravuje pro zájemce o studium – ale nejen pro 
ně – informační stánek.
V rámci konání vánočních trhů, které se konají 
v úterý 13. prosince na náměstí ve Velkém Me-
ziříčí, vám představíme naši školu a společně si 
připomeneme, že již 110 let je „Světlá“ nedílnou součástí města.
U stánku vás pozveme na malé občerstvení. Čaj nebo káva vás 
jistě zahřejí a zdobené perníčky, muffi ny či plněné rohlíčky, které 
upekly naše žákyně, vytvoří tu pravou vánoční atmosféru. Anebo 
přijďte jen tak! Prohlédnete si fotografi e, které ukazují naši školu 
a gastronomické dovednosti našich žáků.
Rádi odpovíme na všechny vaše dotazy. Abychom na nic podstatného 
nezapomněli, dostanete i letáček s těmi nejdůležitějšími informacemi 
o škole.                       Těší se na vás žáci HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí.
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Nesa – denní stacionář vás srdečně zve na

Pondělí 12. 12. 2011, 9–17 hodin, Nesa – denní stacionář, Čechova 
1660/30, Velké Meziříčí. Doprovodný program: 9–11 hodin mini-
koncert scholy Pozdní sběr, po celý den: čerstvě napečené cukroví 
a voňavý punč.                                                                                -lš-

taneční zábava
v Dobré Vodě
10. 12. ve 20 hodin

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.
velmez@charita.cz, www.zdar.charita.cz
vás srdečně zve na
přednášku s Mgr. Lubošem Novotným
na téma
Jak spolu doma mluvíme
a komunikační dovednosti, přenosy z mládí. 
V pondělí 12. 12. 2011 v 16 hodin.
Přednáška je určena pro každého, koho toto téma zajímá (nejen pro 
maminky s dětmi). Prosíme, přijďte včas, ať svým příchodem nerušíte 
ostatní účastníky. Pro děti bude otevřená herna.                             -zd-

10. 12. 2011, 9–13 hodin
laser, lymfodrenáž, MESOB T. X.
více na www.obchodyvm.cz, tel.: 776 020 207

ADVENT A VÁNOCE 2011
v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
Darujte hračku: 11. a 18. prosince při bohoslužbách budeme vybírat 
hračky, které udělají radost dětem z mateřského centra Bítešáček.
Vánoční jarmark: Nakupte ručně vyráběné vánoční dárky a přispějte 
na dobrou věc. 11. prosince po bohoslužbách v 8.00 a 9.30.
Živý betlém: v neděli 18. prosince v 14.30 u kostela.
Zpovědní den farnosti: 21. prosince od 18.00 do 20.30.
Koncert skupiny Déjà vu: ve čtvrtek 22. prosince v 18.00. Vícehlasé 
folkové písně za doprovodu kytar a baskytary.
Betlémské světlo bude v kostele od pátku 23. prosince od 10.00.
Štědrovečerní bohoslužby - 24. prosince bohoslužba pro rodiny s dětmi 
v 16.00. Půlnoční mše sv. ve 24.00. Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 
a 9.30 slavnostní mše svaté.
Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté 
s doprovodem Houslové muziky Bítešanu. Následují ve 14:30 koledy 
dětí a svátostné požehnání.
Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 poslední mše svatá v roce, 
ve 23.45 bude adorace v kostele a naše zvony nás o půlnoci vyprovodí 
do nového roku.
Nový rok - Slavnost Matky Boží 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv..
Okolo Tří králů po městě chodí koledníci po Tříkrálové sbírce.
Novoroční koncert Tišnovského komorního orchestru. 8. ledna v 16.00.

www.velkabites.farnost.cz

10. prosince 2011 – sokolovna Tasov
Účinkující:

Vendula Příhodová & spolužáci
studenti muzikálového herectví JAMU

za doprovodu Dada tria
16.30 hodin – program ve dvoře
17.00 hodin – odpolední koncert
19.00 hodin – program ve dvoře
19.30 hodin – večerní koncert

Předprodej vstupenek v cukrárně Jiřina Tasov a Music data 
ve Velkém Meziříčí. Cena místenky je 100 Kč.

Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve spolupráci s OÚ Tasov.
Mediální partner – týdeník Velkomeziříčsko.

Tasovský vánoční koncert

Chcete se zbavit vrásek
a nedůvěřujete dosavadním metodám?

MESO B.T.X. je revoluční ošetření. Vyhlazuje vrásky a výrazové 
linie. Bezbolestně, bez injekcí a bez vedlejších účinků zbavuje vrásek 
v obličeji. Ošetření spočívá v metodě vpravování účinných látek (kyseliny 
hyaluronové, kolagenu aj přirozených součástí zdravé kůže) za použití 
elektroporace do pokožky. Metoda přišla z Francie a je vyzkoušená 
a uznávaná na celém světě. 
Velké Meziříčí, Studio DANA, Novosady 109 (nad Dárky Nedoma) tel. č. 
776 020 207. Je možné zakoupit i dárkový poukaz.                                    -pi-

OBEC RUDA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT DO KULTURNÍHO DOMU

NA

NEDĚLE 11. 12. 2011, 14–17 h
NEDĚLE 18. 12. 2011, 10–15 h
NEDĚLE 25. 12. 2011, 13–17 h
PONDĚLÍ 26. 12. 2011, 10–14 h

nejen betlémů, ale také vánočních
vazeb, svícnů, výšivek atp.

Autoklub Velké Meziříčí
zve příznivce motoristických závodů konaných naším autoklu-
bem v uplynulých letech na

spojenou s promítáním autentických záběrů.
Koná se v pátek 9. 12. 2011 v 17 hodin na malé scéně JC. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

ZO Českého svazu včelařů Velká Bíteš pořádá od čtvrtka 8. 12. do 
úterý 13. 12. 2011 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5.

Přístupna vždy od 9 do 17 hodin.
Včely v proskleném úlu ♥ včelařské pomůcky ♥ medové pečivo ♥ me-
dovina v několika druzích ♥ svíčky z včelího vosku ♥ výrobky z včelích 
produktů ♥ 15º medové pivo ♥ květový, medovicový a pastový med.

který se uskuteční 25. prosince 2011 v sále hasičské zbrojnice. 
Hraje skupina Maraton. Začátek ve 20 hodin. Občerstvení a to-
čené pivo zajištěny. Předprodej vstupenek: 13., 16. a 20. 12., 
od 13 do 15 h v hasičské zbrojnici.          Srdečně zvou pořadatelé

Rozsvěcování vánočního stromu 
v Dobré Vodě
se uskuteční 16. 12. 2011 v 17 hodin u místní kaple.
Po krátkém programu a občerstvení v kapli vystoupí
skupina KusPoKon z Velkého Meziříčí.               -md-

Lidé se seznámili s návrhy
řešení zeleně i parčíku u brány…
(Pokračování ze strany 1.) Ale 
právě túje většině př ítomných 
občanů nevadily, ba naopak by se 
s nimi neradi loučili. Jiní však po 
prohlídce nového návrhu uznali, že 
i bez nich by prostor vypadal dobře.

Poté se diskutovalo ještě i o dal-
ších částech města, které van den 
Bergovi v prezentaci nezmínili. 
Některým lidem se nelíbí holý pro-
stor sídliště na Hliništích. Tam však 
bohužel právě inženýrské sítě roz-
sáhlou výsadbu nedovolují. V sou-
vislosti s tím, že dnešním trendem 
je výsadba spíš listnatých stromů, 
poukázala jedna z přítomných na 
ptactvo, které hnízdí zejména přes 
zimu na jehličnanech. „My nenavr-
hujeme plošné kácení jehličnanů,“ 
ubezpečila Ladislava van den Berg 
a dodala, že mnohé z nich hodlají 
zachovat, neboť právě v zimě jsou 
jedinými dřevinami, které se mezi 
domy zelenají. Spíš nové výsadby 
se budou týkat listnáčů a nikoliv 
jehličnanů.
Parčíku u brány by 

měl být vrácen 
původní smysl

Dalším bodem programu setkání 
se starostou byla prezentace návr-
hu úpravy parčíku u brány, před 

hradbami. Petr Velička představil 
svůj pohled na věc s tím, že by 
chtěl tomuto prostoru vrátit jeho 
původní význam a dal vyniknout 
soutoku řek, neboť právě z něj vze-
šel i název našeho města – Meziříčí. 
Dnes místo nereprezentuje, ale 
slouží jen jako průchozí. Dřív bylo 
coby náměstí svatého Šebestiána 
i s jeho sochou zcela jasně defi no-
váno. A to by se mohlo změnit. Petr 
Velička navrhuje odkrýt pohled 
na hradby a baštu, nad soutokem 
řek vystavět dřevěné molo a místo 
tak víc přiblížit lidem, zachovat 
zábradlí kolem řeky jako původní 
prvek této oblasti, a také vrátit bý-
valému náměstí oválný tvar i sochu 
sv. Šebestiána v centru. Vše musí 
být v souladu s připravovanou vý-
stavbou protipovodňových opatření 
a také se stavbou mostu přes řeku na 
Ostrůvek, kde má být v budoucnu 
křižovatka s kruhovým objezdem 
do areálu bývalého Svitu za řekou.

Prezentace návrhu úprav měst-
ské zeleně, ale i parčíku u brány 
budou v nejbližší době ke zhlédnutí 
i na webových stránkách města 
www.mestovm.cz, případně i s po-
drobnostmi na odboru životního 
prostředí městského úřadu.

Martina Strnadová

Občané projevili zájem o městskou zeleň i budoucí vzhled bývalého 
náměstí sv. Šebestiana.                                      Foto: Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Ples města,
který se koná v sobotu 14. ledna 2012 v Jupiter clubu.

Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Na šikmé ploše – velký sál

a Emanuel Míšek – koncertní sál.
Zahájení plesu ve 20 hodin. Vstupenky s místenkou je možno za-

koupit v informačním centru na Městském úřadu ve Velkém Mezi-
říčí od 7. 12. 2011 v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 

zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici

Pracovníka odboru výstavby
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 

do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

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

● vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo vyšší odborné 
vzdělání stavební směru,

● velmi dobrá znalost práce na PC podmínkou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● komunikativnost, časová fl exibilita
● znalost cizího jazyka výhodou,

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 23. 12. 2011 
do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí

k rukám tajemníka MěÚ ing. M. Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.
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Zdenky Vorlové,
Velké Meziříčí
tel.: 604 103 997
Nevíte čím překvapit pod stro-
mečkem?
Nabízíme vám dárkové pouka-
zy v jakékoliv částce: lze s nimi 
dobít kredit, zakoupit sportovní 
vybavení nebo sportovní oble-
čení na squashi.
www.squashvm.cz

Ke každé objednávce plošné inzerce do 21. 12. 2011 v týdeníku Velkomeziříčsko 
nabízíme novoroční blahopřání ve velikosti objednaného inzerátu ZDARMA.
Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na tel. číslech redakce: 566 782 009, 
739 100 979, či zašlete požadavek na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

PF 2
012

ko
PF 2

0122020

Nabízí:
portské víno červené, 
bílé, růžové i dárkové balení 
vhodné jako vánoční dárek.

www.buffalovm.cz

Radnická 6, Velké Meziříčí,
tel.: 566 520 399, 604 245 017

Ne linka 900…
Spolupracuji s jedním věřitelem.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.

PŘENECHÁM
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ 

VE VEL. MEZIŘÍČÍ.
Tel.: 608 889 888.

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2, 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PŘIJÍMÁ
OBJEDNÁVKY

NA

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

spotřební družstvo
Velké Meziříčí

Kokos strouhaný 200 g prodejní cena 13,90 Kč
Datle 200 g prodejní cena 18,20 Kč
Švestky sušené 150 g prodejní cena 11,30 Kč
Mince síťka 100 g prodejní cena 16,40 Kč

Platnost cen 7. 12–20. 12. 2011

Společnost AGRO-Měřín,
obchodní společnost, s. r. o.
vás zve od 14. prosince 2011 k nákupu
do nové podnikové prodejny potravin v prostorách 
společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.
Nabízíme českou produkci
► masa a masných výrobků
► mlékárenských výrobků
► zeleninových salátů, ovocných knedlíků
  a výrobků  z brambor
► vín společnosti Nové vinařství, a. s.
  a dalších produktů

Pro každého zákazníka, který u nás v den otevření
uskuteční nákup nad 200 Kč, bude připravena 
pozornost.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost cen 7. 12–20. 12. 2011

 – Dagmar Pospíšilová, ve spolupráci s fi rmou

Kokos strouhaný 200 g prodejní cena 13,90 Kč
Kandovaná kůra citrusů 100 g prodejní cena 11,70 Kč
Kandované třešně 100 g prodejní cena 24, – Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí

přijme pracovníka profese:

OBSLUHA ZEMNÍHO STROJE JCB 3CX
Nástup: leden – únor 2012

Požadujeme: praxe podmínkou
Kontakt: tel. 777 567 060

Zubní pohotovost
So 10. 12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., tel.: 
566 628 712. Ne 11. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel.: 
732 642 160. Ordinační doba: 9.00–12.00 h. Před vyhledáním stomat. 
pohotovosti je nutné tel. ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Více info na: http://www.nnm.cz

servis tel.: 602 753 049, 
prodejna: 566 523 096
Servis, prodej a montáž:
■ chladniček
 a mrazniček
■ klimatizace
■ gastro zařízení
■ tepelná čerpadla
■ chlazení piva a nápojů

Možnost zakoupení
dárkových poukazů.
► VÁNOČNÍ SLEVY ◄

ECO Velké Meziříčí
VÝUKA JAZYKŮ

skupinová a individuální
■ angličtina
■ němčina
■ ruština
■ španělština
■ italština
■ francouzština
Zahájení LEDEN/ÚNOR 2012
Rozpis hodin vám zašleme na vyžádání.

Kontakt: p. Procházková, 
tel. 602 325 108.

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

DÁRKOVÉ
POUKAZY

Dům zdraví Velké Meziříčí
Tel.: 728 382 202

Volejte: 777 327 003.

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Nabízíme prodej dárkových poukázek na odběr 
zboží po celý rok 2012. Lze zakoupit rostlinný 
materiál, keramiku, krmítka a budky pro ptáky.
Poukázkou lze i přispět vašim blízkým na 
grafický návrh zahrady.
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Prodám

■ Mazdu 323 F, r. v. 1992, najeto 
188 tis. km, střešní okno, zimní 
pneu. STK do 11/2013. Cena doho-
dou. Tel.: 736 665 527.
■ Značkový vysavač Zelmer 
919 SP na mokré i suché vysávání. 
Velmi málo používaný – nevyužiji. 
Původní cena 8.000 Kč, nová cena 
5.900 Kč. Tel.: 605 255 682.
■ Garážová vrata stahovací, 
bílá. Rozměr 450×225 cm. Cena 
15.000 Kč. Tel.: 608 889 888.
■ Mlecí kameny do šrotovníku, 
průměr 30 cm, š. 10 cm, nevyba-
lené. Cena dohodou. Dále prodám 
škopek na maso, masivní, za sym-
bolickou cenu. Tel.: 566 520 048, 
721 833 829.
■  K a m na z n .  Pe t r y.  Tel . : 
605 318 073.
■  Prase, váha 140 kg ,  cena 
29 Kč/kg. Tel.: 604 894 701.
■ Kojenecké věci (0-3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Mazdu Xedos 9 2,5m r. v. 1996, 
plná výbava v kůži, natáčecí zadní 
náprava. Ve výborném stavu, stále 
v provozu. Najeto 163 000 km. Tel.: 
606 157 522.
■ Vánoční stromky – borovi-
ce a smrk. Velký výběr. Tel.: 
604 580 899.
■ Škodu Felicii 1,3 GLxi, r. v. 
1999, nový model, nová STK na 2 
roky, rádio na CD, mlhovky, airbag 
řidiče, nové zadní dveře, aboslutně 
bez koroze. Tel.: 603 212 183.
■ Fiat Marea, prodám veškeré 
náhradní díly na tento vůz. Tel.: 
608 034 567.
Koupím
■ Vyjetý olej a olej z fritéz. Tel.: 
732 411 587.
■ Motor na Trabant s převo-
dovkou. Provozuschopný. Tel.: 
775 069 810.
■ Běžky s vázáním 160–170 cm 
a boty vel. 39-40. Tel.: 737 365 033.
■ Hoblovku, dlabačku a spodní 
frézku. Tel.: 733 502 674.
■ Knihy truhlářské, tesařské 
a řezbářské. Tel.: 733 502 674.
■ Sběratel koupí obrazy od au-
torů: Blažíček, Jambor, Lacina, 
Ullmann, Kavan, Kalvoda i jiné 
význačné krajináře. Koupím i celé 
sbírky. Prosím nabídněte. Tel: 
777 757 500.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
ul. Krškova, cihlový, lodžie, sklep, 
4. NP. Volejte 604 904 866, nejsem 
RK. Zn.: Nejvyšší nabídka.

■ Prodám byt 4+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí na 
ulici Čechova. 2. patro, dům po re-
konstrukci, zateplení Zelená úspo-
rám, nová plastová okna, soukromé 
plynové vytápění společné pro 
8 bytů, 2 sklepy. Tel.: 603 263 657.
■ Koupím menší zahradu na Faj-
tově kopci VM. Tel.: 732 376 342.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, v klidné lokalitě. Tel.: 
737 390 783.
■ Prodám dvoupatrový rodinný 
dům se zahradou na okraji města 
Velkého Meziříčí. Cena dohodou. 
RK – nevolat! Tel.: 737 184 052.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■  P ronajmu by t  1+1 ,  ve l -
ké místnost i, v Měř íně.  Tel.: 
608 672 951.
■ Pronajmu zařízenou garsonku 
ve Velké Bíteši, ulice Jihlavská. 
Tel.: 739 212 902.
■ Hledáme pronájem 1-2 míst-
ností za účelem výuky jazyků 
ve Velkém Meziříčí. Kontakt: 
info@jshonzik.cz, tel.: 774 994 754.
■ Pronajmu částečně zařízený, 
velice pěkný cihlový byt 1+1 (56 m2) 
v přízemí bytového domu v blízkos-
ti centra Velkého Meziříčí. Nájem 
5.000 Kč + inkaso. Tel.: 608 544 345.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Byt se nachází ve 2. patře. 
Jde o zděný byt s krásným výhledem 
na město na ulici Bezručova. Cena 
6.000 Kč + inkaso. Tel.: 723 960 291.
■ Pronajmu byt 3+1 nebo samo-
statné pokoje pro studenty. Cena 
dohodou. Tel.: 606 188 687.
Daruji
■ Kočičku – odrostlou, dvouba-
revnou. Tel.: 725 892 606.
■ Kolo dámské, zachovalé. Tel.: 
566 520 048, 721 833 829.
■ Milé kotě – kočičku. Tel.: 
737 365 033.
Seznámení
■ 44/186, skoro rozvedený, hledá 
věrnou, upřímnou ženu, kama-
rádku pro hezký, trvalý vztah, 
která má ráda život na vesnici. Tel.: 
603 775 105.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Prodáme větší počet dvojitých 
oken v kovovém rámu (okenní 
křídla). Rozměry 1 070 × 600 mm 
– 50 ks, 1 070 × 1 660 mm – 59 ks. 
Cena dohodou. Tel.: 608 666 320.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 
přijme pracovníka/pracovnici pro nově vznikající pozici:

ASISTENT/KA ŘEDITELE
Požadujeme:

• min. SŠ vzdělání
• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
• dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
• předchozí praxe v oblasti administrativy
• velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
• příjemné vystupování, spolehlivost
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Náplň práce:
• práce na poloviční úvazek, vhodné pro maminky na MD/RD
• organizační a administrativní podpora ředitele
• organizace a sjednávání schůzek
• komunikace s obchodními partnery a úřady

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Blahopřání

Poděkování

Vzpomínka

KINO JUPITER – PROSINEC 

Přednášky Vlastivědné a genealogické 
společnosti, o. s., při Jupiter clubu VM

Úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – PROSINEC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
13. 12. přednáška Živý betlém Měřín (záznam z r. 2010) Mgr. Oldřich Hnízdil
27. 12. přednáška Co mě zaujalo ve Finsku PharmDr. Petr Doležel

Středa 7. v 19.30 hodin
DLUH
Každé tajemství něco stojí!
V hl. roli H. Mirren, T. Wilkinson, C. Hinds, S. Worthington, M. Csokas, 
J. Chastain. Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 112 minut
Čtvrtek 8. v 19 hodin
Filmový klub
MELANCHOLIA
Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa. Nový fi lm Melancholia 
dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou sester, 
z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Svatební veselí 
zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza slunce 
a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka. Původní znění, české titulky. 
Sci-fi  thriller Švédska, Francie, Německa. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 130 minut
Pátek 16. v 19.30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
V hlavní roli J. Timberlake a Mila Kunis. Komedie USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 109 minut
Sobota 17. v 19.30 hodin
ALOIS NEBEL
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh, k jehož realizaci použil 
režisér T. Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping, unikátní tech-
nologii kombinující kreslený a hraný fi lm. V hl. roli M. Krobot, M. Ludví-
ková, L. Noha, K. Roden, D. Švehlík. Režie: T. Luňák. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 87 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
JOHNNY EGLISH SE VRACÍ
Vstupné: 76, 78 Kč 137 minut

V letošním roce je VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
již potřetí v Jupiter clubu. Všichni, kteří chtějí udě-
lat radost nejenom sobě a svým blízkým, mohou 
navštívit programové oddělení v Jupiter clubu 
(I. patro), vybrat si přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční přání dětí z Dětského 
střediska v Březejci.
Věříme, že tuto akci podpoříte a bude 
stejně úspěšná jako v minulých letech. 
Vánoční přání můžete splnit nejpozději do 
pondělí 19. 12. 2011.                      -HS-

Božena a Karel Krejčovi
z Rohů
v těchto dnech slaví své 70. narozeniny.

Hodně štěstí a zdraví do dalších let jim přejí dcery s rodinami.

Dne 9. prosince 2011 oslaví životní 
jubileum paní
Jarmila Závišková.

Vše nejlepší přejí 
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 10. prosince 2011 uplyne 
první smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička 
a prababička, paní
Jarmila Borkovcová
z Tasova.

S láskou stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Děkuji Obvodnímu oddělení PČR Velké Meziříčí a Kriminální policii 
Žďár nad Sázavou za dopadení pachatelů, kteří opakovaně v areálu sta-
veniště v Lavičkách u Velkého Meziříčí odcizili vybavení z buněk a sta-
vební materiál. Po profesionálním zásahu policistů v nočních hodinách 
26. 11. 2011, kdy se nenechavci na stejné místo opět vrátili, byli pachatelé 
dopadeni a u nich nalezena alespoň část odcizených věcí.
Chtěl bych poděkovat policistům, kteří se tímto případem zabývali, za je-
jich profesionální práci.     Jan Heneš, jednatel VM Rekostav – stavby, s. r. o.

Poděkování za vrácení dokladů
Děkuji poctivému nálezci, který mně 29. 11. 2011 prostřednictvím za-
městnanců Penny marketu ve Velkém Meziříčí vrátil ztracené doklady.

Jaroslav Hanuš, Moravec

Martin Jelínek, Kristián Fischer, Karolína Hladí-
ková, Vendula Chatrná, Matyáš Leško, Vít Martinec, 
Patrik Mutl, Natálie Sedláková, Vanesa Slováčková, 
Matyáš Sýkora, Kateřina Šoukalová, Lucie Štipáková, 

David Zezula, Jaroslav Žitník, Vincent Babák, Adéla 
Brožová, Martin Homola, Simona Komínková, Nela 
Mafková, Matěj Petrlík, Lucie Petrů, Daniel Prášek. 

Foto: Jitka Bradáčová

Vítání dětí – 26. 11. 2011

Těší se na vás lektoři Petra, Romana a Jirka. Závěrečná párty, 
Zumbatomic show (děti 4–11 let). Slosování vstupenek a šance 

na výhru. Přijďte na bezva akci v rytmu ZUMBY.
Vstupenky již v prodeji na program. oddělení Jupiter clubu, 

tel.: 566 782 004-5.

Milý Oto,
přejeme Ti k Tvým kulatým naroze-
ninám hodně štěstí, zdraví, pohody 
a plno dalších úspěchů.

Kamarádi z Kynologického klubu 
Velké Meziříčí

Zveme všechny přátele ZŠ Školní na

Kde? Prostory 1. stupně ZŠ Školní.
Kdy? 15. 12. 2011 od 14 do 17 hodin.

Těšíme se na vás.

Programové oddělení 
Jupiter clubu oznamuje, 
že třetí představení diva-
delní sezony 2011–2012 
Horáckého divadla Jihla-
va pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 
25. ledna 2012 od 19 hodin

PETER SHAFFER:

Odjezd autobusu od Jupiter clubu 
je v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte 
včas.                                          -hs-



Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON vás zvou na koncert
VÁNOČNÍ STETSON
aneb
Nad horama vyšla hvězda.
Sobota 10. 12. 2011 od 20 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.
Vánoční koncert zpestří vystoupení Ilonky Havlátové a dětí z MŠ Klíček 
Sokolovská z třídy Berušek (Gábinka Hutrová, Valentýnka Vrátilová, 
Terezka Dvořáková, Terezka Chalupová a Matýsek Kovář). V první části 
zazní písničky, které jistě pohladí po duši a připomenou, že Vánoce se 
kvapem blíží. Ve druhé části kapela Stetson bude hrát k poslechu i k tanci. 
Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční koncert Jakuba Smolíka
Neděle 11. 12. 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 
300 Kč. 
Výzva k odběru rezervovaných vstupenek, tel.: 566 782 004 (001).
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 DIVADLA

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 10. a 17. prosince 
2011 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem
Jak se učil Honza bát.
Vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel. 566 782 004-5, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí 
tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do 
volného prodeje.

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. Lze 
je zakoupit i jako vánoční poukaz.

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Poutavý příběh třicetiletého přátelství mezi italskou herečkou Annou 
Magnani a americkým producentem Tennessee Williamsem. Autor Franco 
D’Alessandro na základě historických pramenů napsal skutečně poutavý a 
současně dojemný příběh dvou na jedné straně slavných, na druhé straně 
velmi osamělých lidí. Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner

Březen 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven

Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“.
Hrají: Jiří Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše 
Bittnerová a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda 
přivádí do styku dva muže, kteří by 
se jinak nikdy nesetkali, a navždy 
změní jejich život. Rozdělují je dvě 
generace a co začíná jako komedie 
kontrastu kultur se vyvíjí ve vy-
hrocený příběh o riziku osamělosti, 
předsudků a netolerance. Jak týdny 
plynou, vytváří se přátelství, prově-
řují se lidské vztahy a odhalují se tajemství. Hrají: Stanislav Zindulka, 
Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno.  Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Na divadelní představení choďte, prosíme, včas! Změna programu 
vyhrazena!

 OSTATNÍ AKCE
Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových
nabízejí
Taneční kurz pro pokročilé
ve velkém sále Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučo-
vacích lekcí, zahájení v pondělí 9. ledna 2012, 
v 18 a 20 hodin (dle počtu zájemců), ukon-
čení kurzu 20. února 2012, cena kurzovného 
1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději 
do 6. ledna 2012 na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 005 
(004), po–pá (8–16 hodin).

Jupiter club s. r. o. uvede koncert
Václav Neckář 
a
Bacily
Pátek 3. února 2012 v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč
Prodej a rezervace vstupenek na 
tel.: 566 782 004, 001 nebo na pro-
gram. oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
19. ledna 2012.

Vánoční koncert – Zimní sen
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na tradiční vánoční 
koncert s názvem ZIMNÍ SEN.
Těšit se můžete na:
* fl étničky ze ZŠ Mostiště pod vedením Ley Fučíkové
* ze ZUŠ Velké Meziříčí:

kytarový a fl étnový soubor, akordeonové trio, taneční orchestr 
Josefa Vaňhary, pěvecký sbor Zdeňky Němcové za doprovodu 
velkého orchestru ZUŠ pod vedením Martina Karáska

* violoncellistu Petra Stupku, studenta brněnské konzervatoře, za 
doprovodu klavíristky Renaty Ardaševové

* 6 tet, pod vedením Olgy Ubrové
Moderuje Pavla Kamanová spolu se svým tanečním uskupením 
při 1. ZŠ. Ozvučení a osvětlení Rental Pro.
Neděle 18. 12. 2011 od 18 hodin ve velkém sále JC.
Výzva k odběru rezervovaných vstupenek, tel.: 566 782 004 (001). 
Vstupné 100 Kč.

Kruh přátel hudby
Velké Meziříčí 
2011–2012
Slavnostní novoroční koncert 
s přípitkem starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní trio a hosté
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jaho-
da – housle, Miroslav Zicha – cello, 
Miki Isochi (Japonsko) – mezzoso-
prán, další operní sólista v jednání.
Moravské klavírní trio ve spolu-
práci s renomovanými hosty, sólistkou Nikikai opery v Tokiu a dalším 
operním hostem představí svátečně laděný program, zaměřený také na 
slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě 
potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce 
se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých 
hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. 
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři). 
Prodej vstupenek na programovém oddělení, tel.: 566 782 004 (001). 
Koncertní sál Jupiter clubu od 19.30 hodin.

Jupiter club, s. r. o., uvede 
koncert
Helena 
Vondráčková 
a kapela 
Charlie Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, 
v 19.30 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu.
Vstupné: 650, 500, 550 Kč 
(zadní řady budou vyvýše-
ny elevačně)
Prodej a rezervace vstupe-
nek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. 
oddělení JC. Vstupenky 
je nutné vyzvednout do 
13. února 2012

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na výstavu
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ,
která proběhne od úterý 13. prosince do čtvrtka 15. prosince 2011 ve 
velkém sále Jupiter clubu denně od 9 do 17 hodin.
Program:
Úterý 13. prosince
* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 

střediska Březejc
* 12 – 17 hodin ORIGAMI – Telmen Baigal, student HŠ Světlá a OA
* zdobení vánočních perníčků – studenti Střední školy řemesel a služeb VM
* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu 

vánoční dekorace – pí Hauserová, Jaroměřice
* výroba vánočních ozdob ze slámy – p. Špaček
* ukázky výroby vánočních ozdob a dekorací
Středa 14. prosince
* zdobení vánočních perníčků – studenti Střední školy řemesel a služeb VM
* ukázky vánočních ozdob a dekorací

► Foto: Jakub Ludvík

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá
koncert skupiny Buty
Sobota 7. ledna 2012, od 19 hodin, velký sál Jupiter clubu. Zvýhodněný 
předprodej – vstupenky v předprodeji 200 Kč na místě 250 Kč, progra-
mové oddělení – Jupiter club, tel. 566 782 004 (001).

* 14 – 17 hodin výroba drobných vánočních dekorací – Chaloupky, 
pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek)

* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 
střediska Březejc

* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu vánoční dekorace – 
pí Hauserová, Jaroměřice

Čtvrtek 15. prosince
* výroba vánočních ozdob ze slámy – p. Špaček
* ukázky výroby vánočních ozdob a dekorací
* 14 – 17 hodin výroba drobných vánočních dekorací – Chaloupky, 

pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek)
* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 

střediska Březejc
* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu vánoční dekorace – 

pí Hauserová Jaroměřice.
Vánoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. Vstupné 
dobrovolné!
Své práce vystavují:
Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek), Mateřská a Základní 
škola Mostiště, Střední škola řemesel a služeb VM, Drátkování Hodáňo-

ZUMBA v Jupiter clubu
Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční zku-
šenosti, věk a kondici.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 12. ledna 2012
1. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, 2. kurz – 19.30 – 20.30 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu, od 15 let neomezeně
Zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy Aura. S sebou pohodlné 
tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dobrou náladu.
Nabídka:
1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce

12. 1. 2012 – 1. lekce; 19. 1. 2012 – 2. lekce; 26. 1. 2012 – 3. lekce; 9. 2. 2012 
– 4. lekce; 16. 2. 2012 – 5. lekce; 23. 2. 2012 – 6. lekce; 1. 3. 2012 – 7. lek-
ce, 8. 3. 2012 – 8. lekce; 15. 3. 2012 – 9. lekce; 22. 3. 2012 – 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – 300 Kč/60 Kč 1 lekce. Lekce nejsou datumově 
určeny, zvolí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy 80 Kč
Nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Přihláš-
ky na tel. 566 782 004-5, e-mailem: program@jupiterclub.cz, 
pronajem@jupiterclub.cz (jméno příjmení, tel. kontakt, nejpozději do 
10. 1. 2012 včetně zaplacení). Upozornění: Od 21. 12. do 2. 1. 2012 přijí-
máme přihlášky pouze elektronicky! Radost ze Zumby můžete předat 
v podobě dárkového poukazu.                                                                         -hs-

vá, žáci ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie VM, Sociální služby města VM, Věra Jonáková – 
Jersín, Petra Svobodová, Domov pro seniory VM, Základní škola Tasov, 
Mateřská škola Čechova, Mateřská a Základní škola Bory, Mateřská 
a Základní škola Dol-
ní Heřmanice, Dět-
ské středisko Březejc, 
Základní škola Osla-
vice – školní družina, 
Květiny Verunka, Zá-
kladní škola a Střední 
škola Březejc, Zá-
kladní škola a Prak-
tická škola VM, žáci 
ze školní družiny 
ZŠ Školní VM a žáci 
II. stupně pí u. Štěr-
bové a Komárkové, 
členky ČSŽ a jejich 
příznivci!           -hs-

Vánoční výstava 2009. 
Foto: 

Martina Strnadová

Tip na vánoční dárek
Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v podobě koncertu Heleny 
Vondráčkové, Václava Neckáře nebo permanentkou na čtyři divadelní 
představení. Podrobnější informace o vánočních poukazech na tel.: 
566 782 004-1, o jednotlivých pořadech čtěte na této straně.        -zh-
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BASKETBAL

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Nově  je veřejné bruslení 
i v úterý.
So 10. 12. 14.00–15.30
Ne 11. 12. 13.45–15.15
Út 13. 12. 15.30–17.00
So 17. 12. 13.00–14.30
Ne 18. 12. 13.30–15.00
So 24. 12. 13.00–14.30
Ne 25. 12. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

HOKEJ MLÁDEŽ
Mladší žáci

HHK VM – HC Dukla Jihlava 4:4 
(0:2, 3:0, 1:2)
Branky a asistence HHK: 18. Juda 
M., 38. Bíbr (Barák), 38. Juda M. 
(Pacal), 43. Juda M. (Karásek). 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák 
M., Bíbr, Barák, Karásek, Pacal, 
Úlovec, Juda M., Šandera, Báňa 
M., Pražák, Loup, Krůza. Rozhod-
čí: Pekárek, Rous. Vyloučení: 4:3. 
Diváků: 50.

Starší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 4:3 
(1:1, 3:1, 0:1)
B r a n k y  a  a s i s t e n c e  H H K : 
16. Pospíšil (Šilpoch), 23. Strnad 
(Pospíšil), 26. Strnad (Pospíšil), 
37. Pavelka (Pospíšil). Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Pa-
calová, Bezák D., Báňa D., No-
vák, Marková – Pospíšil, Strnad, 
Kapusta – Šilpoch, Dundálek, 
Nevěčný – Pavelka. Rozhodčí: 
Pekárek – Rous, Maloušek. Vylou-
čení: 4:3, využití: 1:1, v oslabení: 
1:0. Diváků: 45.

Dorost
HHK VM – HC Uherský Ostroh 
4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Branky a asistence HHK: 2. Kam-
pas J. (Marešová, Burian L.), 9. Čer-
vinka (Štěpánek), 18. Štěpánek, 
25. Kampas J. (Štěpánek). Sestava 
HHK: Matoušek (Vitešník) – Sma-

žil, Střecha, Burian L., Kampas J., 
Kejda, Bernat, Štěpánek, Sladký, 
Kampas M., Červinka, Novotný, 
Vejnar, Marešová. Rozhodčí: Peká-
rek – Rous, Sysel. Vyloučení: 3:2, 
navíc: Pištěk (UHO) 10 min. OT. 
Využití: 0:1. Diváků: 44.

Program na tento týden:
Sobota 10. 12. 2011 HHK VM 
mladší žáci – HC Rebel Havlíčkův 
Brod, začátek utkání v 9.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí); HHK VM 
starší žáci – HC Rebel Havlíčkův 
Brod, začátek utkání v 11.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)
Neděle 11. 12. 2011 HHK VM 
dorost – HC Blansko, začátek 
utkání v 15.45 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                                -hhk-

Přípravka
V sobotu se uskutečnil na místním 
ZS turnaj pro nejmenší hokejisty. 
Naši zástupci hráli proti Třebíči, 
kterou porazili. Jako druhý soupeř 
je čekala Ledeč nad Sázavou. To-
hoto soupeře se nepodařilo porazit. 
I přesto si ale naši hráči odnesli 
stříbrné medaile.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š., Bíbr D., 
Katolický M., Strádal T., Hammer 
D., Broža O., trenér Nekvasil K.
Branky: Broža 3×, Švejda 2×, 
Zdvihal 2×

-jud-

Učitelé tělesné výchovy 
Základní školy Oslavická 

Velké Meziříčí
srdečně zvou na

XVIII. ročník
Mikulášské laťky.
Tradiční sportovní soutěž 
ve skoku vysokém proběh-
ne ve čtvrtek 8. prosince 
v době 8.45–13.00 v prosto-

rách tělocvičny školy.

OP mladší dorostenky
BK VM – Valosun Brno 60:54 
(20:24, 29:34, 48:45)
V poslední době provázejí náš tým 
nemoci, tak jsme byli zvědaví, kolik 
hráček nakonec bude k dispozici na 
sobotní dvojzápas s brněnským Va-
losunem. Nakonec bylo k dispozici 
deset hráček, ale z toho podstatnou 
část tvořily žákyně, které odpoled-
ne čekal souboj s Rosicemi.
První zápas se našim hráčkám 
velmi vydařil a je potřeba říci, že 
byl k vidění opravdu pohledný 
basketbal. Brněnský tým si od za-
čátku udržoval mírný náskok, který 
vyrostl na začátku druhé čtvrtiny až 
na osm bodů. Obrat ve skóre začal 
v půlce třetí části hry, kdy jsme 
se zásluhou úspěšné bodové série 
Kristýny Čermákové ujali vedení. 
V závěrečné části hry se našim 
hráčkám podař ilo udržet malý 
bodový odstup a díky bojovnosti 
celého týmu, šikovné rozehrávce 
Venduly Holubové a střeleckého 
potenciálu podkošové hráčky Ane-
ty Pražákové se podařilo udržet 
vítězství o šest bodů. Pochválit je 
potřeba celý tým, zvláště když ně-
které hráčky nastoupily v ne úplně 
100 % zdravotním stavu.
Sestava a body: Aneta Pražáková 
20, Kristýna Čermáková 11, Anna 
Karbanová 10, Julie Ráčková 6, 
Katka Kryštofová 6, Bára Kuče-
rová 5, Lenka Kožená 2, Vendula 
Holubová, Kristýna Dvořáková 
a Karolína Čermáková, trenéři 
Kamil Hugo a Petr Filla.
BK VM – Valosun Brno 56:74 
(17:18, 27:41, 40:59)
Náš tým nastoupil k zápasu po 
prvním vítězství sebevědomě. 
Vítězný duch vydržel jen první 
čtvrtinu, ve druhé části nám soupeř 
odskočil na dvouciferný rozdíl ve 

skóre. Ve druhé polovině zápasu si 
hostující hráčky držely odstup ve 
skóre rychlou a agresivní hrou. Náš 
tým už zápas obrátit nedokázal, na 
druhou stranu nám zase soupeř už 
více neodskočil.
Myslím, že se projevil tréninkový 
výpadek u mnoha hráček. Vždyť 
třeba středečního tréninku se z ce-
lého domácího týmu zúčastnila 
pouze jedna hráčka! Je dobře, že 
v této kategorii následuje pauza až 
do ledna, snad se hráčky úspěšně 
poperou s nemocemi a na druhou 
půlku soutěže se dobře připraví. 
Vždyť už dokázaly velké herní 
zlepšení a dobrý herní potenciál. 
Co mě na zápase zklamalo, byla 
„nevychovanost“ brněnských hrá-
ček, které měly neustále potřebu se 
vyjadřovat k rozhodčím zápasu, což 
bylo vzhledem k věku hráček (14-15 
let) hodně alarmující a zarážející.
Sestava a body: Aneta Pražáková 
16, Kristýna Čermáková 14, Ven-
dula Holubová 10, Julie Ráčková 
4, Anna Karbanová 4, Katka Kryš-
tofová 2, Bára Kučerová 2, Lenka 
Kožená 2, Kristýna Dvořáková 
2 a Karolína Čermáková, trenéři 
Kamil Hugo a Petr Filla.

OP žákyně
BK VM – BK Rosické štiky 147:11 
(28:4, 58:4, 100:6)
Ze všech kategorií se letos nejvíce 
výsledkově daří našim žákyním. 
Zatím prochází soutěží naprosto 
suverénně. K zásadnímu souboji 
o první místo došlo nedávno na 
domácí půdě, když naše žákyně 
porazily Frisco Brno 57:36 a 60:35. 
V souboji se Štikami z Rosic byly 
naše hráčky jednoznačné favorit-
ky. I když Rosice již dvakrát letos 
okusily pocit vítězství, věděli jsme, 
že ve vzájemném duelu nebude 
o vítězi pochyb. V prvním zápase 
měla Julka Ráčková slíbeno od 
trenérů, že nemusí střídat a ode-

hraje si celých 40 minut souboje. 
Výsledkem bylo 42 bodů v koši 
soupeřek. V zápase nastoupilo 
devět hráček a všechny si s chutí za-
střílely a myslím, že si vzpomněly 
na své začátky, kdy nás soupeři také 
častovali velkými příděly.
Sestava a body: Julie Ráčková 42, 
Petra Sekničková 34, Kristýna Čer-
máková 22, Katka Kryštofová 18, 
Vendula Holubová 8, Karolína Čer-
máková 8, Bára Kučerová 7, Petra 
Macková 6 a Kristýna Dvořáková 
1, trenéři Kamil Hugo a Petr Filla.
BK VM – BK Rosické štiky 158:7 
(37:0, 82:0, 122:5)
V odvetném zápase se v našem 
týmu vyměnila jedna hráčka, ale 
herní projev a průběh hry se vůbec 
nezměnily. Náš tým dokonce udržel 
celý poločas čisté konto, v půli zá-
pasu byl stav 82:0. Některé hráčky 
hrály v sobotu už čtvrtý zápas, ale 
únava na nich rozhodně nebyla 
vidět. Jen pro pořádek: v prvním 
zápase dala stý bod Julka Ráčková 
a ve druhém Mája Drlíčková. Má 
to totiž nějaké další souvislosti, na 
které je potřeba se zeptat trenérů.

Sestava a body: Petra Sekničková 26, 
Julie Ráčková 25, Kristýna Čermá-
ková 24, Katka Kryštofová 23, Mája 
Drlíčková 20, Bára Kučerová 18, 
Kristýna Dvořáková 10, Petra Mac-
ková 8 a Karolína Čermáková 4, tre-
néři Tomáš Rapušák a Kamil Hugo.
1. BK Velké Meziříčí 10 10 0 969:292 20
2. ČKD Blansko 12 8 4 894:422 20
3. Frisco Brno B 10 8 2 927:329 18
4. SKB Tišnov 10 4 6 588:457 14
5. VALOSUN Brno 10 3 7 372:769 13
6. BK Rosické štiky 10 2 8 204:1125 12
7. BK TJ Spartak DDM Uh. Brod 10 1 9 265:825 11
V sobotu také odehrála další zápasy 
soutěže mladších minižáků naše 
přípravka. Smíšený tým děvčat 
a chlapců odehrál dva zápasy v Tiš-
nově. V jednom ze svých prvních 
soubojů zatím neuspěli, ale pokud 
jim odhodlání a chuť vydrží, tak 
se jim basketbal odvděčí svou pří-
znivou tváří.
Program: Liga juniorky U19
neděle 11. 12. 10.00 BK Velké Me-
ziříčí – Žďár nad Sázavou
OP mladší mini sobota 17. 12. 
13.00 a 14.45 BK Velké Meziříčí 
– Valosun Brno                     -rap-

Jezdec DRT racing teamu Viktor 
Dušek z Jabloňova letos obsadil na 
mistrovství České republiky v sil-
ničních závodech motocyklů třetí 
příčku v celkovém hodnocení volné 
třídy do 600 ccm a pátou v kategorii 
supersport. Na mistrovství Evropy 
vybojoval jedenáctou pozici. Ta-
kový je jeho konečný výsledek za 
sezonu 2011, kterou odjel na stroji 
Yamaha YZF R6.
Do sezony 2011 vstupoval s hlav-
ním cílem, vyhrát mistrovství 
republiky. Ale nejen to, hodlal si 
zkusit i závodění na velké evrop-
ské úrovni. „Měl jsem zájem jet 
i středoevropský šampionát Alpe 
Adria cup, na kterém jsem chtěl také 
uspět,“ říká Viktor Dušek.
Po prvním závodě v Maďarsku na 
Hungaroringu republikové závody 

vyhrál a potvrdil si tak, že cíl 
zvítězit v nich i celkově není nere-
álný. Závod mistrovství Evropy byl 
složitější. Konkurence byla velká. 
Start ani průběh závodu nebyly 
jednoduché. Kvůli velké havárii 
startovali jezdci nadvakrát a Dušek 
v posledním kole dostal smyk, spadl 
a skončil bez bodů.
Druhý republikový závod v Brně 
dojel opět zlatý, ač od něj mnoho 
neočekával. „Brno je složité, je tam 
potřeba opravdu rychlá motorka,“ 
připomíná jezdec. Následující kolo 
mistrovství Evropy bylo náročné, 
neboť na něm startovali i jezdci 
mistrovství světa, a Dušek je zakon-
čil na celkovém 14. místě.
Třetí díl seriálu se jel opět v Ma-
ďarsku na Pannoniaringu. „Tu trať 
mám nesmírně rád, daří se mi na ní. 

Je technická 
a tolik se na 
ní neprojevu-
je hendikep 
motocyklu,“ 
dodává k to-
muto závodu 
jez de c .  Na 
mistrovství 
republiky 
startoval 
z  p r v n í h o 
místa, ale bo-
hužel, pro po-
ruchu stroje 
musel v prů-
běhu závodu 
odstoupit. 
„To bylo vel-
ké zklamání, 
neboť tabul-
kově mě sou-
peři dohna-
li,“ popisuje 
Dušek. Tým 
musel zapra-
covat na opra-
vě motorky, 
aby byla do 
následujícího 
dne, kdy se 
kona l  A lp -

sko-jadranský šampionát, v pořád-
ku. To se podařilo a evropský závod 
Duškovi vyšel výborně. Dojel desá-
tý, přičemž bojoval o osmé místo 
s německými a rakouskými jezdci.
Následovaly závody na slovenském 
okruhu Slovakiaring. Republikovou 
soutěž startoval jezdec opět z prv-
ní příčky, ale jelo se na vodě. Po 
prvním kole došlo k velké nehodě 
jezdců v zadních pozicích a závod 
byl přerušen ve chvíli, kdy se Du-
šek držel stále první. Do druhého 
startu někteří jezdci zariskovali 
a obuli stroje na suché pneumatiky. 
„Zatímco my ne. Dojel jsem čtvrtý, 
což bylo další sebrání bodu a v prů-
běžné klasifi kaci tím pádem druhé 
místo v tabulce,“ hodnotí jezdec 
výsledek čtvrtého republikového 
závodu. Zato mistrovství Evropy 
dopadlo na Slovensku výborně. 
Dušek skončil třetí ve třídě super-
sport Alpsko-jadranského šampi-
onátu, tedy mezi českými jezdci. 
Průběh soutěže př itom ukázal 
největší problém, kterým byla mo-
torka. „Ostatní byli v technických 
parametrech stroje vždy o krok dál 
než my. Vždyť prvních pět jezdců 
v Evropě má motorku kolem milionu 
korun,“ konstatuje Dušek.
Následovaly páté závody seri-
álu v Mostě. Jezdec šel do nich 
s cílem zvítězit v republice. Tu 
však nedojel. Do závodu vstoupil 
agresivně, přičemž se nevyhnul 
problémům se smykem předního 
kola. Ten ustál, předjel soupeře 
a chtěl si udělat náskok. Jenomže 
v páté zatáčce po dalším smyku 
předního kola následoval pád, jehož 
výsledkem byla zničená motorka, 
ale i problémy jezdce s krční páteří 
a s nervy v pravé ruce. Po vyšetření 
v nemocnici mohl nastoupit do 
evropského závodu, neboť i stroj se 
mechanikům podařilo spravit. Přes 
všechny komplikace v něm Dušek 
nakonec skončil devátý.
Po předchozím dvojím bodovém 
výpadku se závod mistrovství 
republiky v polské Poznani jevil 

jako téměř bez šancí. Důležitá byla 
v té chvíli správná strategie závodu, 
kterou nakonec jezdec i jeho tým 
zvládli a výsledkem bylo konečné 
třetí místo na mistrovství ČR.
Ani v evropské soutěži Duška 
nečekal jednoduchý závod, neboť 
se jel na šestnáct okruhů. „Zale-
kl jsem se toho, navíc jsem měl 
i strach z problémů s rukou, což se 
potvrdilo. Byl to nejtěžší závod,“ 
informuje Dušek. Nakonec jej dojel 
na sedmém místě.
Poslední závod evropského seriálu 
čekal jezdce i jeho tým v chorvatské 
Rijece. „Tam jsem jel úplně poprvé 
– vysoká teplota, špatné pneumatiky 
a hlavně rozbitá a nebezpečná trať, 
přirovnatelná k motokrosové,“ 
popisuje podmínky na Balkánu 
jezdec. Na rychlém okruhu se proje-
vovaly jezdcovy zdravotní problémy 
s rukou, ale i technické s menším 
výkonem stroje, takže sedmé místo 
v Rijece a konečné jedenácté v Ev-
ropě přijal spokojeně.
Viktor Dušek i jeho DRT racing 
team má v této chvíli před sebou 
přípravu na novou sezonu. Předtím 
se však jezdec musí dát zdravotně 
do pořádku, přičemž své neurolo-
gické problémy s pravou rukou bude 
muset řešit operativně. Pak zahájí 
přípravu. „Chci se soustředit pouze 
na Alpsko-jadranský šampionát v té 
samé třídě, jako letos, tedy super-
sport. Mistrovství ČR už nepojedu,“ 
předesílá Dušek cíl pro rok 2012.
Alpsko-jadranský šampionát bude 
v příštím roce devítidílný a kromě něj 
hodlá Dušek startovat ještě alespoň 
na dvou závodech prestižního seriá-
lu mistrovství Německa. Navíc chce 
zkusit i start na divokou kartu v ka-
tegorii supersport mistrovství světa.
Celou sezonu hodlá odjet na stroji 
Yamaha postaveném tak, aby byl 
konkurenceschopný. Jeho testování 
proběhne o prvním březnovém ví-
kendu ve Španělsku a poté jezdec 
s týmem vyrazí na první trénink 
v chorvatské Rijece.

Martina Strnadová

Na snímku letos neporažený tým žákyň BK Velké Meziříčí. 
Foto: archiv BK VM

Viktor Dušek zakončil sezonu jako třetí v ČR a jedenáctý v Evropě

Viktor Dušek.                         Foto: Martina Strnadová

9. kolo
Extraliga

Technické služby VM – SK Ome-
ga VB 3:0
Vítek, Kožený L., Pospíšil
 1. Sanborn VM 8 7 0 1 54:26 14
 2. SK Netín 8 6 0 2 51:33 12
 3. Technické služby VM 9 6 0 3 51:44 12
 4. SK Omega VB 9 4 2 3 52:38 10
 5. HC Bory 8 4 1 3 62:41 9
 6. HC Lukáš 8 3 1 4 34:47 7
 7. SK Afcon Kunšovec VM 8 3 0 5 38:42 6
 8. Agromotor VM 8 3 0 5 41:46 6
 9. Auto Dobrovolný VM 8 2 0 6 37:60 4
10. SK Vídeň 8 1 0 7 20:55 2

1. liga
SK Lavičky – HC Pikárec 3:3
Čech, Polák, Štěpánek – Hudec, 
Chrást, Vařejka
NHÚ Balinka VM – HC Bene-
tice 5:4
Komínek 2, Vacula, Mucha J., Ve-
selý – Krejčí Z., Konečný, Houzar, 
Krejčí M.

River VM – SPL Radostín n. 
O. 1:5
Havlík – Homola, Váša, Vaněk, 
Hošek, Láznička
Horní Heřmanice – SK Stránecká 
Zhoř 9:4
Mejzlík J. 6, Šilhan 3 – Sedláček 2, 
Kaštan, Kujínek
Farma Měřín – HCF Dráhy VM 
6:2
Štoček J. 2, Štoček F. 2, Blažek, 
Půža – Tuček, Mišura
 1. SPL Radostín n. O. 9 5 3 1 35:22 13
 2. HC Tasov 9 6 1 2 28:24 13
 3. Farma Měřín 9 5 1 3 46:30 11
 4. HC Benetice 9 5 0 4 33:29 10
 5. River VM 9 5 0 4 32:32 10
 6. NHÚ Balinka VM 9 4 1 4 33:32 9
 7. SK Stránecká Zhoř 9 4 1 4 41:48 9
 8. Horní Heřmanice 9 3 2 4 32:27 8
 9. HC Pikárec 10 3 2 5 34:44 8
10. SK Lavičky 9 2 1 6 33:44 5
11. HCF Dráhy VM 9 2 0 7 18:33 4

-vid-

Přípravka. Foto: archiv HHK

Vánoční házenkářský turnaj
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček 
se uskuteční  29. 12. od 15.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.
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HOKEJ

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

POŽÁRNÍ ÚTOK

VOLEJBAL

HÁZENÁ
V derby s Velkou Bíteší si A muž-
stvo HHK připsalo druhé vítězství 
po samostatných nájezdech.
HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 4:5 SN (2:1, 1:2, 1:1 – 0:1)
Branky a asistence: 5. Pospíšil 
(Drdla), 13. Petrčka (Skočovský), 
29. Rosendorf (Buďa), 54. Touš-
ka J. (Pospíšil, Skočovský) – 10. 
Jaskula, 34. Burian P. (Krčál), 39. 
Jaskula (Krejčí), 49. Novák (Šerý), 
Hlouch – rozhodující samostatný 
nájezd. Sestava HC Spartak Velká 
Bíteš: Valo (Loukota) – Touška 
M., Vychodil, Rosendorf, Benda, 
Mička, Hökl, Šidák, Krejčí, Pospí-
šil, Skočovský, Trnka, Rozmahel, 
Zvolánek, Drdla, Šoukal, Petrčka, 
Buďa, Touška J. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Štourač) – 
Dusík, Hlouch, Krejčí, Šerý, Válek, 
Chlubna – Jaskula, Troščák, Novák 
– Burian V., Krča, Krčál – Burian 
P., Nedoma, Smejkal. Rozhodčí: 
Boháček – Král, Otáhal. Vyloučení: 
5:8, využití: 3:1. Střely na branku: 
23:26. Diváci: 130. Ostatní výsled-
ky jedenáctého kola: Blansko – 
Boskovice 2:3, Plumlov – Kroměříž 
3:6, Brumov-Bylnice – Moravské 
Budějovice 4:3 SN, Warrior Brno 
– Uherský Ostroh 3:1, Uničov – 
Uherský Brod 5:2.

Program na tento týden:
Neděle 11. 12. 2011 HC Grewis 
Plumlov – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 18.30 (zimní sta-
dion Prostějov)

-hhk-
Krajská liga J Moravy a Zlínska
 1. HC Moravské Budějovice 11 9 0 2 0 89:28 29
 2. HC Brumov-Bylnice 11 8 1 0 2 40:32 26
 3. Hokej Uherský Ostroh 11 7 1 0 3 41:25 23
 4. HK Kroměříž 11 6 1 0 4 53:47 20
 5. SK Minerva Boskovice 11 6 1 0 4 40:36 20
 6. HC Uherský Brod 11 5 0 0 6 40:45 15
 7. HC Grewis Plumlov 11 4 1 1 5 37:48 15
 8. Dynamiters Blansko 11 4 0 2 5 32:45 14
 9. HC Uničov 11 4 0 0 7 38:43 12
10. HCM Warrior Brno 11 4 0 0 7 36:53 12
11. HC Sp. Velká Bíteš 11 2 0 1 8 31:46 7
12. HHK Velké Meziříčí 11 0 2 1 8 39:68 5
HHK VM B – SK Telč 0:5 (0:1, 
0:2, 0:2)
Rozhodčí: Kopeček, Sysel, Pe-
kárek. Diváků: 42. Branky: 20. 
Kubát (Pavlíček), 33. Tůma (Bláha, 
Havlík), 34. Kubát (Prášek), 45. 
Tůma (Bláha), 55. Taras. Vylouče-
ní: 9:10 (navíc Kubát 5+20 za faul 
kolenem). Využití: 0:0. Oslabení: 
0:1. Sestava HHK B: Štourač (od 45. 
Šeba) – Vidlák, Pokorný – Trnka, 

Bradáč – Peterka, Invald – Martinec 
– Šoukal, Troščák, Tůma – Kavina, 
Barák, Vrána – Vondráček, Kudlá-
ček J., Navrátil – Malec.
Domácím hokejistům se poslední 
zápas na vlastním ledě v roce 2011 
vůbec nevydařil. Nejenže utrpěli 
výraznou porážku a přitom nevstře-
lili ani gól, ale kvůli zranění také 
přišli na nějaký čas o Pokorného 
a Navrátila. Připočítáme-li ještě 
dosavadního nejlepšího střelce 
Hubla, který už v této sezoně 
nenastoupí z pracovních důvodů, 
tak je to výrazné oslabení kádru 
béčka. Lze si jen přát, aby se oba 
brzy vyléčili a jejich herní pauza 
byla co nejkratší.
Telč nebyla herně výrazně lepším 
týmem. Vzadu však neudělala té-
měř žádnou chybu, byla důraznější, 
lépe kombinovala a hlavně přesněji 
střílela. Tedy všechno to, co chybělo 
hráčům HHK. Ti se často nebyli 
schopni prosadit ani v přesilovkách 
a střelba, ta byla přímo žalostná. 
V první třetině se jim dařilo držet 
vyrovnaný stav, než si v její posled-
ní minutě nechali ujet dva soupeře 
do přečíslení a bylo 0:1.
Pokus o zvrat skončil hned po 
čtyřech minutách druhé části, kdy 
po brance na 0:2 hráli domácí v po-
četní (ne)výhodě a v ní se Telčským 
podařilo skórovat potřetí. Potom se 
hosté začali více soustředit na obra-
nu, ale že by je HHK nějak přitlačil, 
to nepřipustili a bez problémů drželi 
tříbrankový rozdíl.
Domácí hokejisté to nechtěli vzdát 
ani v poslední třetině, kdy se od je-
jího začátku více tlačili do útočného 
pásma a častěji i ostřelovali Švece. 
K úspěchu však bylo třeba nejenom 
vstřelit nějaký ten gól, ale také 
nechybovat před vlastní brankou. 
A to byl v tomto utkání dost zásadní 
problém. Defi nitivně pohřbil naději 
na body pro HHK ve 45. hostující 
Tůma, a když následná, víceméně 
křečovitá aktivita Meziříčských 
nikam nevedla, zasadil jim poslední 
ránu pět minut před koncem Taras.
Další výsledek: Žirovnice – Ledeč 
n. S. 6:7; Telč jun. – volno
1. Telč 5 4 0 1 0 40:14 13
2. Ledeč n. S. 6 4 0 1 1 27:27 13
3. Vel. Mez. B 6 1 3 0 2 25:25 9
4. Telč jun. 4 1 0 1 2 20:36 4
5. Žirovnice 5 0 0 0 5 24:34 0
Příští kolo máme volno. Poslední 
zápas letošního roku odehrajeme 
v sobotu 17. 12. 2011 v Jindřichově 
Hradci od 16 hodin proti Žirovnici.

-ht-

ST VM B – TJ Žďár n. S. E 16:2
Body: Klíma Tomáš 4/0, Šoukal 
Slavomír 4/0, Skryja Marek 3/1, 
Buk Martin 3/1
Čtyřhra: Klíma, Šoukal; Buk, 
Skryja
ST VM C – TJ Spartak Velká 
Bíteš B 7:11
Body: Buk Radek 3/1, Dvořák 
František 2/2, Kořínek Stanislav 
1/3, Bártík Libor 1/3
Bory – ST VM D 4:14
Body: Vodák Petr 4/0, Zelený Da-
vid 3/1, Juda Zdeněk 3/1, Zelený 
Tomáš 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Juda, Zelený David
ST VM E – Nové Veselí B 0:18
Dalšími koly v neděli pokračovaly 
okresní přebory. Béčko potvrdilo 
roli favorita a lehce zvítězilo. 
Céčko nestačilo na hráče z Bíteše. 
Déčko zajíždělo do Borů. Konečný 
výsledek z tohoto utkání dopadl 
podle očekávání naší výhrou. 
Nejlepší hráč utkání byl Vodák. 
Poslední družstvo podlehlo vy-
soko 18:0.

-pk-

Lhotky
Okresní přebor 2. třídy

TJ Řečice A – SK Sokol Lhotky 
B 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 2,5, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 3,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Dolní Heřmanice A – SK So-
kol Lhotky C 9:9
Sestava Lhotky: Kupka V., Krčál 3, 
Rössler 4, Vondrák 2

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – SK Uhřínov 
B 7:11
Sestava Lhotky: Holubář F. 1, Holu-
bář P. 0,5, Kupka M. 1, Kupka V. 4,5

-chyl-
Oslavice

OP3
TK Autocolor Oslavice B – Sokol 
Sněžné B 15:3
Čekal se vyrovnaný zápas, ale 
Oslavice B zahrála pěkné utkání, 
výborně si vedl Jiří Štěpánek, který 
neztratil ani set 4,5 b, Šoukal Fran-
tišek 3,5 b, Trutna Jaroslav 3,5 b, 
Kupka Jiří 2,5 b, Tomáš Chlubna 
1 b (vystřídal na dva soupeře v utká-
ní Jiřího Kupku).                -šou-

Hasiči z Laviček jsou mistry 
České republiky v požárním 
útoku 2011.
V sobotu 26. listopadu proběhlo 
v obci Nevcehle okr. Jihlava slav-
nostní vyhlášení výsledků extra-
ligy ČR v požárním útoku za rok 
2011. Letošní sezona se skládala 
ze 14 soutěží v různých koutech 
naší vlasti. Cenu za první místo 
v kategorii mužů převzalo soutěž-
ní družstvo SDH Lavičky, které 
zvítězilo v konkurenci hasičských 
týmů z celé republiky. I letošní 
ročník ukázal, že nejlepší požární 
útok ovládají borci z Vysočiny, 
jelikož v první desítce obsadili 
sedm příček. V kategorii žen pře-
vzaly pohár za celkové vítězství 
hasičky z Nevcehle. V průběhu 
slavnostního večera proběhlo 
vyhlášení nejlepšího požárního 
útoku. V mužské kategorii byli 
oceněni opět hasiči z Laviček, 

kterým se podařilo při poslední 
soutěži v Petrovicích vytvořit nový 
rekord extraligy s časem 16:20 
sekundy.
Za tento úspěch a krásné sportovní 
zážitky děkujeme soutěžnímu 
družstvu v tomto složení: Martin 
Bradáč, Michal Barák, Roman 
Hynčica, Pavel Bradáč, Filip Ho-
mola, Jiří Štěpánek, Tomáš Skryja, 
Vlastimil Voda.
Po celou sezonu fandila našim 
mužům celá obec, která se zároveň 
zapojila do organizace jednoho ze 
závodů seriálu extraligy. Celkové 
vítězství a následné oslavy byly 
velkým poděkováním za podporu 
pro nás všechny.
Touto cestou bych chtěl poděkovat 
soutěžnímu družstvu za skvělou 
reprezentaci nejen našeho sboru 
a všem ostatním, kteří se jakkoliv 
podíleli na tomto úspěchu.
Petr Nedoma, starosta SDH Lavičky

Junioři se rozloučili s letošním 
rokem v Budějovicích

Extraliga volejbalových juniorů 
pokračovala o víkendu kompletním 
sedmým dvoukolem, posledním 
v tomto kalendářním roce. Náš 
celek sehrál druhou odvetu na jihu 
Čech a stejně jako v domácích zá-
pasech bohužel ani v Budějovicích 
neuhrál ani set.
VK České Budějovice – Sp. VM 
3:0 a 3:0
(16, 21, 16) a (18, 15, 18)
Naše výprava odjela k zápasům 
ve stejné sestavě, ve které hrála 
minulý týden s Brnem, k absen-
tující dvojici Uchytil, Zmrhal se 
však přidal i blokař Lízal. Takže 
se určitě nedalo předpokládat, že 
kluci udělají v Budějovicích díru do 
světa. Vlastní zápasy to víceméně 
potvrdily a nutno přiznat, že naši 
hráči domácím zisk plného počtu 
bodů i setů moc neztížili.
Další nepříjemností je překvapivé 
vítězství př ímého konkurenta 
v boji o alespoň předposlední příč-
ku Hradce. Ten dokázal zaskočit 
ve druhém zápase Volejbal Brno 
na jeho půdě a bodově se našemu 
celku vzdálil.

Juniory do konce základní části 
čekají ještě tři kola. Ty sehrají 
až v novém roce, nejprve je če-
kají v domácím prostředí odvety 
s Ostravou a Zlínem, poslední 
kolo se může stát zápasem pravdy. 
V Hradci si to pravděpodobně 
rozdají s domácími o pátou příčku. 
Pochopitelně, pokud již do té doby 
nebude rozhodnuto.
Sestava VM: Slavík, Krejska, Blá-
ha, Augusta, Licek, Minář, Duben, 
Sláma, Pešta., Žák, Košábek.
Zbývající výsledek: Ostrava – Zlín 
3:2, 2:3; Brno – Hradec Králové 
3:0, 2:3
Tabulka EX-JRI, sk. B po sedmi 

kolech:
1. VSC Zlín 14 11 3 38:13 25
2. Volejbal Brno 14 9 5 32:19 23
3. VK České Budějovice 12 10 2 31:10 22
4. DHL Ostrava 12 5 7 21:24 17
5. Slavia Hradec Králové 14 3 11 17:39 17
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 14 2 12 6:40 16
Za týden se v tělocvičně u kostela 
odehraje druhý turnaj extraligy 
kadetů. Začíná se v pátek 9. 12. 
od 10.00, končí se v neděli dopo-
ledne. Kadeti to nemají po prvním 
turnaji špatně rozehrané a doufej-
me, že jim domácí prostředí půjde 
k duhu.

-kon-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Sokol 
Cetoraz 2652:2604 * 4:4
Baloun  460:416 Macek
Lavický Ji. 424:431 Lhotka
Lavický B. 503:451 Čejka
Kováč  392:431 Klimek
Starý  435:436 Novotný

Korydek  438:439 Berka
Slovan Kamenice n. L. – TJ Spar-
tak VM 2667:2536 * 6:2
Ouhel  507:461 Baloun
Čekal  403:439 Starý
Chvála  405:416  Lavický B.
Rychtařík  460:405  Kováč
Dúška  449:433 Lavický Ji.
Podhradský  443:382 Korydek

-sta-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – HK Ivančice 25:17 
(12:7)
V úvodu měli domácí výhodu prv-
ního útoku, ale ten nezužitkovali 
a soupeř rychlým brejkem vstřelil 
první branku. Naši hráči se jen 
těžko prosazovali přes vysunutou 
a agresivní obranu Ivančic. Na 
obou stranách dominovaly obrany 
a v 15. minutě svítilo na ukaza-
teli skóre 4:4, přičemž naši hráči 
vždy museli dotahovat nejtěsnější 
náskok. V dalším dějství, kdy se 
střelecky prosazovaly spojky Pa-
vel Strašák s Petrem Kříbalou, se 
podařilo soupeři odskočit rychlými 
brejky o dvě branky. Pak přišlo zby-
tečné oslabení, hosté toho využili 
a srovnali na 6:6. Ve 22. minutě 
chytil Libor Kotík sedmimetrový 
hod, to domácí „nakoplo“ a do 
poločasu dostali už jen jedinou 
branku. V útoku rozjetí Meziříčští 
vstřelili ještě branek šest, kdy se 
činili především křídelníci Jirka 
Kaštan s Láďou Konečným a určili 
tak poločasové vedení 12:7.
Vstup do druhé půle byl famózní, 
když naprosto nepropustná obrana 
dirigovaná Pavlem Kříbalou a Voj-
tou Hronem, nedovolila hostům 
naprosto nic. V útoku se navíc 
dařilo střílet pohledné branky a po 
pěti minutách to již bylo 15:7. Hosté 
vstřelili první branku v druhé půli 
až v šesté minutě z přísně nařízené 
sedmičky. Domácím to ale neva-
dilo, byli stále při chuti. Nejdříve 
Radim Fischer neomylně proměnil 
sedmičku a po dobře sehraných 
kombinacích přibyly do sítě soupeře 
ještě další dvě branky. Následovala 
pasáž přesilovek, mírné polevení 
v koncentraci a Ivančice snížily 
na 18:12. Zlepšená kombinační 
hra v útočné fázi a stále vynikající 
defenziva znamenaly opět navýšení 
vedení (49. minuta 21:12). V tomto 
trendu domácí pokračovali až do 
závěrečného hvizdu a zvítězili pře-
svědčivým výsledkem 25:17.
„Pochvalu zaslouží celé družstvo za 
kolektivní výkon především v obra-
ně, za kterou se výborným výkonem 
prezentoval Libor Kotík,“ dodal 
k zápasu spokojený trenér Vaverka.
7 m hody 3/3:6/4 vyloučení: 4:4.
Sestava a branky: Kotík Libor, Sto-
klasa David – Strašák Pavel (4), Ko-
nečný Ladislav (4), Fischer Radim 
(4/3), Kříbala Petr (3), Hron Vojtěch 
(3), Kaštan Jiří (3), Trojan Vítězslav 
(2), Bezděk Jakub (1), Živčic Pavel 
(1), Necid Miloš, Kříbala Pavel, Ba-
báček Petr, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.    -šid-
 1. Hustopeče 10 9 0 1 326:235 18
 2. N. Veselí 10 9 0 1 337:261 18
 3. Bohunice  10 6 0 4 279:266 12
 4. V. Meziříčí  10 6 0 4 246:243 12
 5. Prostějov 10 6 0 4 299:297 12
 6. Ivančice 10 5 1 4 260:262 11
 7. Kostelec n. H. 10 5 0 5 261:266 10
 8. H. Brod 10 5 0 5 282:293 10
 9. SK Kuřim  10 2 2 6 286:320 6
10. Maloměřice  10 2 0 8 252:280 4
11. Telnice 10 1 2 7 246:296 4
12. Sokolnice 10 1 1 8 250:305 3

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HC Zlín 30:36 (14:18)
Oba soupeři vyznávající útočný 
styl předváděli po celou hrací dobu 
velmi bojovný výkon spojený s po-
hlednými a oku lahodícími útoč-
nými akcemi. Hned od úvodních 
minut hráčky z města obuvi doko-
nale potvrzovaly svůj útočně laděný 
styl a poměrně snadno nacházely 
mezery v naší defenzivě (0:2, 1:4, 
5:7). Změna v obranném systému 
a zejména zpřesnění střeleckého 
zakončení útočných akcí z postu 
spojek našich hráček přinesly „do-
rovnání“ brankového stavu (7:8). 
V dalších minutách Zlínské potres-
taly naše nepřesnosti a získaly si ví-
cebrankové vedení (8:12). Následný 

oddychový čas vnesl do řad našich 
barev opět řád a zklidnění. Výsled-
kem byla zlepšená souhra zejména 
v obranné fázi (12:15). Škoda, že 
v závěru první části hrací doby jsme 
polevili v koncentraci a soupeřkám 
umožnili navýšit jejich gólový účet. 
Po změně stran jsme i přes snahu, 
vysoké hráčské nasazení a bojov-
nost drželi „ďábelské“ tempo hry. 
Řada výborných střeleckých příle-
žitostí zůstala ke vší smůle nevyu-
žita (16:22). Rychlý a dynamický 
soupeř trestal naše chyby a udr-
žoval si neustálý náskok (17:23, 
21:27). V závěrečné fázi se nám 
i přes enormní nasazení nedařilo 
dostat soupeřky pod tlak. Zlínské 
si taktickým výkonem udržovaly 
brankový odstup a utkání dovedly 
do vítězného konce (23:30, 28:36). 
Souboj nakonec skončil gólovou 
přestřelkou a nutno podotknout, že 
diváci po skončení souboje ocenili 
výkony všech hráček potleskem ve 
stoje. Ke škodě sportu byli rozhodčí 
tentokrát nejslabším článkem na 
hřišti… 7 m hody 3/2:0, vyloučení 
0:1. Závěrečné podzimní kolo 
zakončí náš celek na hřišti po-
sledního týmu prvoligové scény 
– hráček Kunovic.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna, Vávrová Michaela – Krato-
chvílová Hana (11), Závišková Iva 
(7/2), Partlová Markéta (6), Stude-
ná Kateřina (4), Škrdlová Renata 
(1), Janečková Denisa (1), Rosová 
Terezie, Sedláčková Klára, Fialová 
Eliška, Koudelová Eliška, Homo-
lová Michaela (1). Trenéři Záviška, 
Matušíková, Partlová.            -záv-
 1. Olomouc 9 9 0 0 368:162 18
 2. Zlín 9 8 0 1 235:185 16
 3. Veselí n.M. 9 7 0 2 286:201 14
 4. V. Meziříčí 9 5 0 4 294:266 10
 5. Otrokovice 8 4 1 3 217:215 9
 6. J.Hradec dor 9 4 0 5 220:224 8
 7. Poruba 9 3 1 5 239:257 7
 8. HK Hodonín 8 3 0 5 183:250 6
 9. Karviná 9 2 2 5 154:227 6
10. Bohunice 9 1 0 8 174:262 2
11. Kunovice 8 0 0 8 116:237 0

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
28:35 (9:16)
Bohužel, někteří hráči nepřistoupili 
k utkání zodpovědně. Zlepšený vý-
kon v druhém poločase nedokázal 
odčinit „katastrofální“ vstup do 
zápasu a odvrátit porážku.
Začátek zápasu byl velmi nepove-
dený, první branku jsme vstřelili 
až ve 4. minutě a třetí dokonce až 
ve 24. minutě. Soupeř do té doby 
dokázal vstřelit branek 13! Naši 
hráči zaostávali takřka ve všech 
činnostech a nebýt ještě několika 
dobrých zákroků Josefa Brabce 
mohlo být ještě hůř. Vstup do druhé 
půle se nám opět nepovedl. Naštěstí 
se neopakoval výkon ze začátku 
druhé půle a především díky indivi-
duálním zakončením dvojice Honzů 
Svobody a Pospíšila se nám podařilo 
snížit. Bohužel individuální chyby 
našich hráčů opět vrátily hostům 
klid a pohodlný náskok. Doufám, 
že hráči k poslednímu utkání proti 
KP Brno přistoupí zodpovědněji.
7 m hody 2/2:3/2 vyloučení: 4:4, di-
váků 20. Sestava a branky: Brabec 
Josef – Svoboda Jan (9), Pospíšil 
Jan (8/2), Juránek Jakub (5), Pavliš 
David (2), Lečbych Jan (2), Fiala 
Martin (1), Janíček Martin ml. (1), 
Ambrož Michael, Blaha Tomáš, 
Horák Petr, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.    -šid-
 1. Rožnov 10 9 0 1 396:271 18
 2. HK Ivančice 10 8 1 1 374:285 17
 3. Brno 10 8 0 2 357:287 16
 4. Prostějov 10 7 0 3 343:345 14
 5. Velké Meziříčí 10 6 0 4 307:252 12
 6. Zlín 10 6 0 4 297:271 12
 7. DTJ Polanka 10 4 1 5 288:240 9
 8. STM Olomouc 10 4 0 6 275:289 8
 9. Sokol Telnice 10 3 0 7 300:355 6
10. Napajedla 10 2 0 8 210:333 4
11. Maloměřice 10 1 0 9 260:347 2
12. V. Bystřice 10 1 0 9 228:360 2

Tým SDH Lavičky.                                                         Foto: archiv SDH


