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Horácké autodružstvo Velké Meziříčí a Velká Bíteš, 
autorizované na servis a prodej

vozidel Škoda a Volkswagen,
myčka vozidel a čerpací stanice HAD, 

děkuje všem svým zaměstnancům a zákazníkům 
za projevenou přízeň v roce 2011.

Mnoho šťastných kilometrů s našimi vozy, 
s našimi pohonnými hmotami 

a dalšími našimi službami v roce 2012.

Přejeme klidné vánoční svátky a do nového roku 
zdraví, pohodu a hodně osobních úspěchů.

Horácké autodružstvo
Velké Meziříčí – Velká Bíteš

SOS poradna
Středa 14. 12. – pravidel-
ná poradna SOS (sdružení 
obrany spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Výstava Vánoční 
kouzlení 

v Jupiter clubu
Od 13. 12. do 15. 12., vždy od 
9 do 17 hodin ve velkém sále 
Jupiter clubu. 

Více na straně 8

Den otevřených 
dveří na Světlé

Čtvrtek 15. 12. od 8 do 16 ho-
din v prosto-
rách Hotelové 
školy Světlá 
a  Obchod n í 
akademie Vel-
ké Meziříčí.

Pozvánka 
na barmanskou 

soutěž
Dovolujeme si vás pozvat na 
barmanskou soutěž, která 
se koná 15. prosince 2011 
v rámci dne otevřených dve-
ří na Hotelové škole Světlá 
a Obchodní akademii Velké 
Meziříčí. Soutěží žáci hotelo-
vé školy, kteří mají za úkol ve 
stanoveném limitu a předpi-
sovým postupem namíchat 3 
porce vlastních nápojů kate-
gorie long drink.
Těšíme se na vaši návštěvu. 

HŠ Světlá a OA VM

Oznámení 
čtenářům 

a inzerentům
Z důvodu čerpání řádné dovo-
lené bude redakce od 22. do 
30. 12. uzavřena. Od 22. 12. 
zasílejte inzerci na e-mail:
velkomeziricsko@velkome-
ziricsko.cz
Děkujeme za pochopení.

V ulicích přibyly orientační 
dopravní značky

Orientační dopravní značky se postupně v těchto dnech objevují na 
různých místech Velkého Meziříčí. Označují nejen názvy ulic, ale i kul-
turních a turistických cílů nebo sportovišť. Všechny tabulky by měly být 
osazeny na sloupy veřejného osvětlení, kde to nelze tak na samostatné 
sloupky pro dopravní značení do konce tohoto roku. Celkem jich bude 
kolem tří set padesáti až šedesáti. Finanční náklady akce pro město, jež 
hradí pouze značení na samostatných sloupcích, se pohybují kolem 280 
tisíc korun. Zbývající značení na sloupech veřejného osvětlení zaplatí 
soukromá fi rma, která je má v pronájmu.

Jako konkrétní cíle, mimo názvů ulic, byly pro jednotné označení 
vybrány autobusové a vlakové nádraží včetně železniční zastávky, prů-
myslová zóna, hřbitov, Policie ČR, radnice, informačnsí centrum, ulice, 
zámek, muzeum, koupaliště, poliklinika, kulturní centrum, katastrální 
úřad, fi nanční úřad, úřad práce, ze sportovišť pak Areál zdraví, zimní 
a fotbalový stadion, sportovní areál na Školní, tělocvična na Hornoměstské 
a na Kostelní, veřejné WC a městská památková zóna.

Nové značení pochopitelně neuniklo pozornosti občanů a někteří už 
poukazují na, podle nich, nevhodné umístění některých tabulek. „Infor-
mační tabulky jsou umísťovány za křižovatky, nesměřují do ulice, a tak 
spíše škodí, než pomáhají v orientaci,“ píše například v elektronické 
knize přání a stížností na městském webu Rudolf Horák. „Toto speciální 
orientační dopravní značení není možné srovnávat s běžnými dopravními 
značkami, jako jsou např. hlavní silnice, nebo ukazatel směru jízdy k jiné 
obci či městu, které se musí být osazeno před křižovatkou. V tomto případě 
jde o dopravní značky menšího významu,“ vysvětluje tajemník městského 
úřadu Marek Švaříček a dodává, že s ohledem na množství značek bylo 
problémem vůbec je někam umístit. Navíc i proto, že v žádném případě 
nesmí rušit nebo překrývat důležité dopravní značení jako přednost 
v jízdě, hlavní silnice atd. 

Martina Strnadová

První pozemky jsou prodány
Některé stavební pozemky druhé etapy na Hliništích ve Velkém Mezi-

říčí jsou již prodány. Zájemci o jejich koupi začali svoje žádosti podávat 
na městském úřadě od 14. listopadu 2011. Vybírat mohli ze šestnácti 
pozemků z celkem devatenácti. Dva jsou totiž rezervovány pro Kraj 
Vysočina, který na nich postaví bydlení pro klienty Ústavu sociální péče 
z Křižanova. Na dalším pak Jednota hodlá vybudovat prodejnu. Ze strany 
veřejnosti je „rozebráno“ zatím deset pozemků, ale seznam žadatelů 
o ně se mění takřka každým dnem. „Lidé se přihlásili, o pozemky mají 
zájem,“ říká starosta Radovan Necid a dodává, že jsou zapsáni v pořadí, 
ale i poté zvažují, zda pozemek skutečně koupí. Někteří už své žádosti 
stihli i stáhnout a nastoupil za ně náhradník. O prodeji prvním z nich 
včera rozhodlo zastupitelstvo.

Výstavba na nově zasíťovaných pozemcích na Hliništích je omezena. 
Na parcelách v horní části vznikající ulice mohou být domy patrové, 
v dolní části pak pouze přízemní. Nejvíce žadatelů projevilo zájem právě 
o tyto pozemky, kde mohou vyrůst bungalovy. „Dosud volné zůstávají 
pozemky na severní straně, tedy ty největší,“ podotýká starosta. Cena 
za metr čtvereční je totiž 860 korun, takže za ty největší zaplatí zájemci 
až kolem 1,5 milionu korun.                                       Martina Strnadová

Omezení provozu 
na městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí

Upozorňuji všechny občany, že 
v pátek 16. prosince 2011 bude 
významně omezen provoz na 
Měst- ském 
úřadě Velké 
Mezi- říčí 
z dů- vodu 
kaž- do-
roč- ního 
ško- lení 
za- měst-
nan- ců 
v bezpečnosti práce. Děkuji za 
pochopení.

Ing. Marek Švaříček,
tajemník městského úřadu

Charitativní koncert, jehož vý-
těžek ve výši 35 tisíc korun půjde 
na opravu netínských varhan, se 
konal minulou neděli v podvečer 
v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Netíně. Lidé na dobrovolném 
vstupném věnovali celkem 25 tisíc, 
dalších 10 tisíc do kasičky vhodil 
starosta Netína Martin Sýkora. 
Obecní zastupitelstvo zmíněnou 
částku schválilo na svém letošním 
zasedání.

Posluchače, kteří zcela zaplnili 
chrám včetně kůru, přivítal setmě-
lý kostel, ozářený asi sedmdesáti 
svíčkami. „Byl to záměr, abyste 
se ponořili do tichého rozjímání 
a zklidnili svoji mysl právě v této 
době, v době adventu, jímž začal 
liturgický rok a my se připravujeme 
na Vánoce,“ zaznělo v úvodu z úst 
moderátorky Ivy Horké, „sešli jsme 
se zde ale také proto, abychom ze 
vstupného podpořili opravu var-
han, s níž se začalo před několika 
lety.“

František Podstatzký-Lichten-
stein, který koncert pořádal, je 
iniciátorem myšlenky opravit staré 
varhany. Na jejich celkovou obnovu 
je počítáno se zhruba 2,5 milionem 
korun.

Doposud se podařilo nashromáž-
dit více než milion a čtvrt korun a je 
dokončena první etapa rekonstruk-
ce. O dalších záměrech posluchače 
v krátkosti informoval netínský 
varhaník Vladimír Sklenář. Nástroj 
by měl projít ještě dvěma etapami 
oprav, do nichž spadá mimo jiné 
také rekonstrukce skříní. 

Nejdůležitějším na nedělním 
setkání byl pochopitelně poslech 
adventních písní. Ty přednesli jak 
zdejší hudebníci, tak profesioná-

Místní hudebníci i Jakub Pustina 
zpívali pro netínské varhany

lové. Se třemi instrumentálními 
skladbami vystoupil Kytarový sou-
bor ŠUM Měřín pod vedením Pavly 
Krejzlové z Netína, dále pak pět 
písniček od Karla Řežábka zazpíval 
Pěvecký sbor z Netína pod vedením 
Martiny Sklenářové a s hudebním 

doprovodem Vladimíra Sklenáře 
(klávesy) a Jaroslava Pavlase (ky-
tara). Pak přišel na řadu barytonista 
Jakub Pustina ze Žďáru nad Sáza-
vou se sopranistkou Martou Reich-
lovou a klavíristou Jiřím Hrubým 
z Brna.    (Pokračování na straně 3.)

Barytonista Jakub Pustina a sopranistka Marta Reichelová zpívali pro 
netínské varhany.                                                            Foto: Iva Horká

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která 
je novými orientačními dopravními 
značkami osazena nejvíce, jsou 
Novosady. 

Foto: Martina Strnadová
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Úprava hřbitova na Moráni – 
téma z webu Váš názor

Téma bylo zveřejněno od 27. srpna do 15. září 2011. Zhlédlo je přes pět 
set návštěvníků webových stránek, svým názorem však aktivně přispěl 
pouze jeden z nich. Je to pochopitelnější ve srovnání například s Novým 
Městem na Moravě, kde zvolili téma hracích automatů, či s Okříškami, 
kde lidé mohli diskutovat o řešení hlavní křižovatky.

Aktuální stav a další postup
V současné době je připravována projektová dokumentace (PD) pro 

stavební povolení „Úprava hřbitova na Moráni – aktualizace PD“. Zpra-
covatelem této PD je Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o., Matho-
nova 60, Brno, dokončena má být v prosinci 2011.

Dne 4. 10. 2011 vydalo Město Velké Meziříčí výzvu vůči vlastníkům 
hrobových příslušenství nacházejících se na hřbitově na Moráni ve Velkém 
Meziříčí, aby se ve lhůtě jednoho roku od zveřejnění této výzvy přihlásili 
a prokázali své vlastnictví.

Hrobové příslušenství (tzn. náhrobní kameny, obrubníky, litinové kříže, 
litinové ohrádky a ostatní příslušenství hrobových míst), ke kterému se 
jeho vlastník nepřihlásí ve stanovené lhůtě jednoho roku, připadne po 
uplynutí této lhůty do vlastnictví města.

V současné době je ze strany odborné organizace státní památkové péče 
(NPÚ ÚOP v Telči) připravován návrh na prohlášení nejhodnotnějších náhrob-
ků na hřbitově za kulturní památku. Tento proces potrvá do konce října 2012.

Rozpočet města na rok 2013 bude počítat s vyčleněním určité fi nanční 
částky na postupnou obnovu hřbitova v souladu s projektem, a to nejen 
v samotném roce 2013, ale případně i v dalších letech, podle fi nančních 
možností města.                                           Ing. Radovan Necid, starosta

V důsledku novely zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění pozdějších předpisů, 
dojde ke dni 1. 1. 2012 ke změnám 
v systému vydávání občanských 
průkazů. Občan bude moci volit ze 
dvou variant, a to mezi občanským 
průkazem se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem, nebo občanským průkazem 
pouze se strojově čitelnými údaji. 
I nadále bude moci být občanovi 
v zákonem stanovených případech 
vydán občanský průkaz bez strojo-
vě čitelných údajů. Uvedená novela 
rovněž změní praxi při podávání 
žádostí o občanský průkaz. V sou-
časné době je možno žádost podat 
u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo 
u matričního úřadu. Od 1. 1. 2012 
nebude moci občan u matričního 
úřadu žádost o vydání nového typu 
občanského průkazu podat. O starý 
typ občanského průkazu je možné 
požádat do 14. prosince 2011 – po-

Vydání nových typů
občanských průkazů od 1. 1. 2012

kud je žádost podána na obecním 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu. 
V době od 15. prosince 2011 do 
30. prosince 2011 lze vydat občan-
ský průkaz typu „blesk“ s dobou 
platnosti 1 měsíc bez správního 
poplatku. Dosavadní občanské 
průkazy zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou.

V souvislosti s přechodem na 
nový informační systém zpracování 
žádostí občanských průkazů a ces-
tovních dokladů bude i odstávka 
agendy cestovních dokladů.

O vydání e-pasu lze požádat nej-
později 19. prosince 2011 – pokud 
je žádost podána na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností.

V době od 27. prosince 2011 do 
30. prosince 2011 nebudou e-pasy 
ani předávány. Vydání cestovních 
pasů typu „blesk“ se odstávky ne-
týkají. Nový systém bude spuštěn 
2. ledna 2012.

Správní odbor MěÚ

Ve městě přibude další park
Za velkomeziříčským domovem pro seniory vyroste na zhruba 

1500 metrech čtverečních park se zelení, cestičkami, odpočinkovými 
místy a kondičním místem pro obyvatele domova. Park bude přitom z pod-
statné části přístupný i veřejnosti. Dohodnul se na tom starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid a krajský radní pro sociální věci Petr Krčál.

Domov pro seniory ve městě vybudoval a provozuje kraj. Město ke 
stavbě přispělo darováním stavebního místa. Nyní se s krajem dohodlo 
na tom, že daruje dalších 1500 přilehlých metrů čtverečních na vybudo-
vání parku. „Kromě samotného prostředí domova je důležité také to, jak 
vypadá jeho okolí. A park v sousedství bude pro obyvatele domova jistě 
přínosem,“ řekl radní Petr Krčál.

Darování pozemku odsouhlasila městská rada i zastupitelstvo. „Zbývá 
tedy dohodnout s krajem, do jaké míry bude moci park využívat i veřej-
nost a shodujeme se na tom, že park bude veřejný prakticky celý,“ uvedl 
starosta Necid. Budování parku začne na jaře příštího roku a otevřen by 
mohl být koncem října.                                                  Ing. Radovan Necid

Technické služby města Velké 
Meziříčí mají nový ceník prací 
a služeb pro rok 2012.

„Něco jsme mohli zvednout 
a něco ne. Někde jsme na maximu, 
které je dáno zákonem,“ informuje 
starosta Radovan Necid s tím, že 
ceny se nezvyšovaly tři roky a jen 
za tu dobu narostly náklady třeba 
jen za pohonné hmoty o třicet pro-
cent. To potvrzuje i ředitel technic-
kých služeb Jaroslav Mynář a dodá-
vá: „V průměru jsme zdražili o pět 
procent veškeré naše činnosti, jako 
jsou například doprava, strojové 
čištění, odvoz odpadů… V podstatě 
jde o dorovnání infl ačních nákladů 
a daně z přidané hodnoty, která se 
pro příští rok mění.“ Některé ceny 

však nevzrostly, neboť byly stano-
veny vloni, třeba za zimní stadion 
či tenisové kurty.

Radovan Necid připomíná, že 
i tak jsou mnohé služby dosud „pod 
cenou“. Podle něj například popla-
tek za svoz komunálního odpadu, 
který místo technických služeb vy-
bírá město, je ze zákona limitován 
maximální částkou 500 korun. „To 
nestačí – ve Velkém Meziříčí jsou 
náklady na likvidaci komunálního 
odpadu na jednoho obyvatele 750-
800 korun,“ uvádí pro představu 
Necid. Další f inanční náklady 
v souvislosti s likvidací komunál-
ního odpadu čekají město v příštím 
roce, kdy bude řešit přetěsnění 
skládky.     Martina Strnadová

Práce technických služeb podraží

Zájemci o kynologii a psí sporty 
chtějí mít ve Velkém Meziříčí svoje 
cvičiště. Již v minulosti hledali 
možnosti. Nyní tuto otázku znovu 
otevřelo občanské sdružení AD 
Astra, které se věnuje hlavně agi-
lity. Jeho členové se zatím scházejí 
v Dolních Heřmanicích, ale jelikož 
je jich hodně i z Velkého Meziříčí, 
požádali vedení města o pomoc. 
Ideální by pro ně byl oplocený po-
zemek, aby byly chráněny překážky 
potřebné ke cvičení. „Chceme jim 
vyjít vstříc,“ říká starosta Radovan 
Necid s tím, že město již vytipovalo 
tři různé pozemky, kde by cvičiště 
mohlo vzniknout. Vždycky to však 
narazilo na nějaký problém, ať již 

se svažitostí terénu či s blízkostí 
řeky. Naposled tak radní odložili 
schválení pozemku o velikosti asi 
4 tisíce metrů čtverečních, než se 
ujasní sousedské vztahy. Zástupci 
„pejskařů“ oceňují, že se věci daly 
do pohybu a vstřícnost ze strany 
města nechybí. „Zatím poslední na-
bídka pozemku, kterou jsme dostali, 
je v Nesměři místo hasičského cviči-
ště, jež se má stěhovat na Bejkovec,“ 
potvrzuje předsedkyně občanského 
sdružení Agility AD Astra Martina 
Homolová. Podaří-li se věc reali-
zovat, cvičiště by mohli využívat 
všichni zájemci o psí sporty, ať již 
jsou, nebo nejsou členy sdružení.

Martina Strnadová

Hledají pozemek pro cvičení se psy

Uživatelé klubu pro děti a mládež
si přejí mít otevřeno nonstop

Každá sociální služba prochází pravidelnou kontrolou kvality. Jak 
dopadlo jedno z prvních hodnocení kvality uživateli nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Wellmez ve Velkém Meziříčí? Jaké služby 
nejčastěji mladí lidé využívají? Co se jim líbí a naopak co by chtěli změnit? 
Odpovědi na tyto otázky získávali v měsíci listopadu pracovníci centra 
na základě dotazníkového šetření se svými uživateli.

„Šetření se zúčastnilo celkem 15 uživatelů ve věku zhruba 15 let. 
Zjistili jsme, že naši uživatelé nejčastěji využívají tyto služby: rozhovor 
s pracovníky, volnočasové aktivity, různé akce v klubu, informační servis 
apod. Mám radost, že většině dotazovaných vyhovuje současná nabídka 
volnočasových aktivit. Uživatelé by navíc přivítali nějaké aktivity venku, 
soutěže apod.,“ podělil se o výsledky z šetření Bc. et Bc. Marek Sušinka, 
vedoucí Wellmezu.

Pozitivním výstupem bylo i to, že 14 z 15 dotazovaných uvedlo, že 
k pracovníkům centra má důvěru. Všem dotazovaným rovněž vyhovuje 
místo, kde se klub nachází (na Hornoměstské ulici vedle Billy). Připo-
mínky se objevily k pracovní době. Většina uživatelů by klub, který byl 
otevřený v dubnu letošního roku, chtěla mít otevřený nonstop.

A jaká je reakce na vzniklou potřebu ze strany vedoucího Marka Sušin-
ky? „Cílem našeho zařízení není nahrazovat jiné služby a ani vybudovat 
u našich uživatelů závislost na klubu. Proto otevření nonstop není vhodné 
ani reálné. Plánujeme však provozní dobu nízkoprahového klubu i terénní 
práce nadále mírně navyšovat a přizpůsobovat tak potřebám uživatelů.“

Lenka Šustrová

Foto: archiv Wellmez Velké Meziříčí

První vlaštovky v podobě montovaných i zděných rodinných domků 
se objevily v novém areálu pro bydlení v Lavičkách u Velkého Meziříčí. 
V místech kdysi stávala vojenská kasárna. Ta od obce odkoupil investor, 
který provedl demolici zchátralého objektu v roce 2009. Areál o velikosti 
zhruba čtyř hektarů na kraji vesnice by se v budoucnu měl proměnit 
v moderní rezidenci vícegeneračního bydlení. Nabídka totiž sestává 
z řadových i sólových domků, viladomů, dvojdomů, ale take například sa-
mostatných bytů s jedním schodištěm pro vícegenerační bydlení. Součástí 
by měl být též domov pro seniory. Všechny domy mají vlastí pozemky 
jako obytné zahrady. “Díky striktně bezbariérovým přístupům je bydlení 
ideální pro rodiny s dětmi, seniory i handicapované,“ proklamuje investor.

Domy jsou projektovány jako bezbariérové, nízkoenergetické, vytápěné 
tepelnými čerpadly. V areálu se počítá také s dětským hřištěm, altánem 
s klubovnou a zázemím pro tenisové kurty u okrasného rybníčku, ven-
kovním grilem s posezením a rozhlednou. Samozřejmostí jsou parkoviště, 
vnitřní komunikace, veřejná i soukromá zeleň, lavičky a veřejné osvětlení. 
Areál má i vlastní čističku a vodárnu.

„Celý prostor bude doplněn stavbou bytové rezidence, která bude 
s vilovou částí projektu propojena parkem. Služby rezidence budou moci 
využívat všichni obyvatelé. Bude jim tak k dispozici lékařská a ošetřo-
vatelská péče, bazén, sauna, vířivka, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, 
restaurace, potraviny, drogerie a výdejna léků. Vzhledem ke společenským 
aktivitám rezidence bude také možnost navštěvovat občasné koncerty či 
přednášky a využít společné dopravy za kulturou i nákupy do blízkého 
a vzdálenějšího okolí,“ informuje investor.

Pro zájemce bude v příštím roce připraven den otevřených dveří. Ti 
si mohou vybírat z bytů v cenách od cca 1,9 do 4,5 milionu korun či 
rodinných domků od cca 3,9 do 5,7 milionu korun na pozemcích od cca 
230 do 925 metrů čtverečních.                                      Připr.: Iva Horká

V lavičské rezidenci vyrůstají první domy

Občanům města chybí chodník 
mezi koupalištěm a Balinským 
údolím. Na stejný problém pou-
kazují i policisté, kteří označují 
zmiňovaný úsek za nebezpečný. 
Pěší návštěvníci Balinského údolí 
skutečně nemají jinou možnost, 
než jít od města po silnici, která 
je poměrně frekventovaná a kvůli 
četným zatáčkám i nepřehledná. 
Řidiči jedoucí z dlouhého kopce 
od Uhřínova někdy doslova kličkují 
mezi chodci.

Rozšíření celé vozovky o chodník 
by bylo podle starosty Radovana 
Necida příliš drahé. „Říkali jsme 
si, že bychom aspoň od koupaliště 
natáhli chodník, ale investice byla 
vyčíslena na 3,5 milionu korun,“ 
zdůraznil s tím, že město na ni v této 
chvíli potřebné fi nance nemá. „Jedi-
ně že bychom to v budoucnu spojili 
s nějakou dotací, třeba na naučné 
stezky, ale jenom z prostředků města 
to pravděpodobně nepůjde,“ uzavírá 
starosta.            Martina Strnadová

Dne 8. 12. přibližně od 14 do 16 hodin došlo ve Stránecké Zhoři k vlou-
pání do vozidel Škoda Yeti a Citroën Berlingo. Dosud neznámý pachatel 
rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří u obou aut a odcizil 
peněženky s fi nanční hotovostí, doklady, platební karty a další osobní 
věci v celkové hodnotě převyšující 20.000 korun. Poškozením byla na 
vozidlech způsobena škoda v hodnotě 8.000 korun.                    

Divoké prase vběhlo pod kola
Dne 10. prosince 2011 došlo ke srážce lesního zvířete s osobním au-

tomobilem ve 21.37 hodin mezi Jívovím a Skleném nad Oslavou. Sedm-
ačtyřicetiletému řidiči na rovném úseku silnice náhle vběhlo do jízdní 
dráhy divoké prase. Pro velmi krátkou vzdálenost nestačil zastavit vozidlo 
Škoda Superb a se zvířetem se střetl. Divoké prase zůstalo po srážce 
ležet v pravém silničním příkopu. Řidič zraněn nebyl. Rovněž dechová 
zkouška byla negativní. Na voze vznikla škoda nejméně 120.000 korun. 
Hodnota uhynulého zvířete je 22.900 korun.                                          -pčr-

Jeden z prvních domků v rezidenci v Lavičkách nabývá konkrétní podoby.
Foto: Iva Horká

Návštěvníkům Balinského údolí 
chybí chodník

Vykradl auta ve Stránecké Zhoři

Snaha vyjít vstříc dobrovolným 
dárcům krve přiměla vedení trans-
fúzního oddělení novoměstské 
nemocnice ke kroku zřídit pro dárce 
krve bezplatnou telefonní linku, 
uvedl tiskový mluvčí zař ízení 
Roman Kratochvíl. Podle jeho in-
formací se objednávání dárců totiž 
řídí aktuální potřebou krve v ne-
mocnici, a ta se každým dnem může 
měnit. Proto i objednávání dárců se 
tomu musí dost často uzpůsobit a je 

Bezplatná linka pro dárce krve
nutno opakovaně telefonicky s dárci 
upřesňovat termíny dalších odběrů. 
Linka slouží jednak pro stávající 
dárce krve, mohou se na ni ale obra-
cet i noví zájemci o dárcovství krve.

Bezplatná linka 800 700 006 je 
v provozu ve všední dny od šesti 
hodin do půl třetí.

Ročně se v novoměstské nemoc-
nici uskuteční zhruba tři a půl tisíce 
odběrů krve.

Připr.: Iva Horká
Při návštěvě WC ve Velkém Meziříčí zažiješ i rozkoš. Není nad to, mít 

vše při jednom.                                                             Text a foto: -vila-

Že jsou hasiči z Laviček u Velkého Meziříčí mistry České republiky 
v požárním útoku díky nápisu na ceduli vědí i ti, kteří Lavičkami jenom 
projíždějí. Naši čtenáři o úspěchu SDH četli naposledy v č. 44/2011.

 Text a foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

(Pokračování ze strany 1.) V jejich 
podání zazněly operní skladby 
od W. A. Mozarta – Aleluja, duet 
z opery Don Giovanni, dále Ave 
Maria F. Schuberta, Agnus dei či 
sólo na klavír Rondo Alla Turca 
(Turecký pochod) nebo skladba 
O Holy Night, či od A. Boccelliho 
a další. Dvě skladby – úvodní 
a závěrečnou – na varhany pak 
zahrál bývalý netínský varhaník 
a pedagog Petr Sobotka.

Iva Horká

Místní hudebníci i Jakub Pustina
zpívali pro netínské varhany

Vysočina hledá podesáté 
nejlepší regionální

sportovce roku
Kraj Vysočina bude opět hledá prostřednictvím ankety nejlepší 

sportovce Vysočiny. Stejně jako v předchozích devíti letech bude vy-
hlášeno hlasování hned v několika kategoriích. Do ankety mohou být 
nominováni všichni sportovci, kteří sportují v oddíle v kraji Vysočina 
a během roku 2011 dosáhli významných sportovních výsledků. No-
minace sportovců i sportovních družstev přijímá Kraj Vysočina až do 
15. ledna 2012.

Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2011 bude tradičně 
následovat po okresních kolech a do samotného procesu hodnocení 
a nominací bude vtažena i široká veřejnost kraje, která může hlasovat 
nejen pro sportovce, kteří byli nominováni, ale ve veřejné – čtenářské 
anketě také pro sportovce, kteří v nominaci nejsou. Nominace spor-
tovců a sportovních družstev v ostatních kategoriích viz níže bude 
přijímat krajské oddělení mládeže a sportu do 15. ledna 2012 na e-mailu 
panovec.p@kr-vysocina.cz

Kategorie: dospělí, kolektiv, mládež (do 15 let), senioři, trenér roku, 
sportovní osobnost Kraje Vysočina, zdravotně postižený sportovec, 
veřejná – čtenářská anketa – kategorie kolektiv a jednotlivci.

Nominace jednotlivých sportovců či kolektivů, které mohou před-
kladatelé vyplnit do tabulky, která je k dispozici na oddělení mládeže 
a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina nebo na internetové adrese 
kraje Vysočina http://mladez.kr-vysocina.cz. Přihláška musí obsahovat 
jméno a příjmení nominovaného, kategorii do které je navržen, odvětví 
a sportovní oddíl ve kterém působí, umístění a úspěchy a především 
kontakt na tělovýchovnou organizaci a sportovce. Spolu s touto přihláš-
kou je potřeba dodat elektronickou fotografi i nominovaného sportovce/
kolektivu, v opačném případě nebude nominace umožněna. „S ohledem 
na pozitivní veřejný ohlas budeme i v letošním roce hledat sportovní 
osobnost kraje Vysočina, která je určena sportovcům, kteří dosáhli 
významných sportovních úspěchů, pocházejí z Vysočiny, ale soutěží za 
oddíl se sídlem mimo kraj Vysočina,“ informovala radní kraje Vysočina 
pro oblast školství Marie Kružíková.

V odborné rovině bude rozhodovat o pořadí sportovců i kolektivů hod-
notitelská komise složená z odborníků a mediálních partnerů a zástupce 
vyhlašovatele. Galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Vysočiny je 
naplánován na duben 2012.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Nedělní večer ve Velkém Meziří-
čí patřil Jakubu Smolíkovi. Ten po 
roce a tři čtvrtě přijel koncertovat 
do Jupiter clubu, kde jej čekal velký 
sál doslova nabitý posluchači. 
Takový fanklub s převládajícím 
dámským složením by zpěvákovi 
mohli mnozí jeho kolegové zcela 
jistě závidět. A to přitom jeho hudbu 
česká rádia příliš nehrají, jak sám 
podotýká, a ani v televizi se inter-
pret často neobjevuje.

Zpěváka doprovodila kapela Zla-
tí paroháči. „Kapelníkem je vždycky 
ten nejšikovnější, ten který hraje na 
nejvíc nástrojů apod., u nás je to 
ten největší paroháč Karel Jaksch, 
baskytarista,“ neopomněl zavtip-
kovat na účet muzikanta Jakub 
Smolík, který ostatně celý večer 
prokládal svými fórky a různými 
historkami. Za bicími se usadil 
Pavel Geisler, za klávesami Martin 
Krč, na sólovou kytaru hrál Richard 
Procházka. František Kasl dopro-
vodil Smolíka na kytaru či foukací 
harmoniku, ale také zpěvem stejně 

jako dvě vokalistky – Lenka Kopec-
ká a Gábina Urbánková.

„My jsme vám přijeli popřát 
hodně štěstí, zdraví, lásky, a také 

poděkovat za vaši přízeň,“ uvedl Ja-
kub Smolík za tónů lidové vánoční 
písně Byla cesta, byla ušlapaná svůj 
koncert. Pak následovaly mnohé 
osvědčené hity staršího data, jako 
Říkej mi táto či Ave Maria nebo 
s českým textem Hany Sorrosové 
skladba Leonarda Cohena Halle-
lujah. Ale spolu s nimi představil 
Smolík i věci ze zbrusu nového alba 
Paleta života. Na posluchačích si je 
otestoval, aby mohl posoudit, zda je 
zařadit do programu. Velkomezi-
říčské publikum je přijalo kladně. 
Jednou z nich byla píseň Proč jsi tak 
krásná, určená všem zamilovaným 
a další zase zpěvák věnoval svému 
otci – Otec a syn.

Jak už bývá na koncer tech 
Jakuba Smolíka zvykem, i tentokrát 
se soutěžilo. Stačilo sebrat odvahu, 
vystoupit na pódium a zazpívat 
cokoliv. I v Jupiter clubu se našly 
tři odvážné dámy a odnesly si nové 
CD, DVD nebo Zpěvník Jakuba 
Smolíka s největšími hity, notami, 
akordovými značkami, ale také 
s velkým množstvím fotografi í ze 
zpěvákova soukromého archivu.

Martina Strnadová

Jakub Smolík přijel popřát Velkomeziříčským

Pěvecký sbor z Netína, který vedou Martina a Vladimír Sklenářovi.                                 Foto: Iva Horká

► Kytarový soubor ze ŠUM Mě-
řín pod vedením Pavly Krejzlové 
(vpravo).      Foto: Iva Horká

Těžko by se hledal nesou-
rodější pár, než jsou oni dva. 
On – herec Hynek Čermák – , 
ostřílený lodník, který už prožil 
na své lodi Africká královna 
kdeco, a jediné po čem touží, je 
v klidu a v závětří užívat života. 
Ona – herečka Linda Rybová 
– v závětří prožila celý svůj 
dosavadní život. Spořádaná 
dcera ze slušné farářské rodiny, 
která následovala svého bratra 
na jeho misii do střední Afriky, 
netouží po ničem jiném než po 
dobrodružství a odvážných 
činech, samozřejmě v rámci 
středostavovské morálky. Tito 
dva se souhrou náhod ocitnou 
spolu na jedné lodi, a to doslo-
va, navíc v obklíčení nepřítele, 
německých vojsk. Nezávidě-
níhodná situace, překážejí si, 
lezou si na nervy, mají naprosto 
rozdílný názor na pití alkoholu, 
zpěv náboženských písní, na 
to, jak se postavit německé 
hrozbě, i na to, co je, nebo není 
vlasteneckou povinností. Přesto 
spolu nakonec dokáží projet 
nebezpečnými peřejemi, přežít 
nepřátelskou palbu, zrádné 
mělčiny, ztroskotání i útoky 
moskytů a původní vzájemnou 
nevraživost proměnit ve velikou 
lásku. Humorný i dramatický 
příběh o tom, k čemu dokáže 
chytrá žena přinutit zamilo-
vaného muže, odehrávající se 
v Africe uprostřed první světové 
války, baví čtenáře i diváky už 
řadu let, a přesto neztrácí nic ze 
své působivosti. Toliko popsaly 
upoutávky některých českých 
divadel představení Africká 
královna. To mělo možnost 
zhlédnout také publikum ve Vel-

Africká královna ‚připlula‘ také do Velkého Meziříčí
kém Meziříčí. Jupiter club (JC) 
ho zařadil do svojí podzimní 
divadelní sezony jako poslední 
z představení. Příští, jarní se-
zona pak opět začíná v únoru 
(Nabídka viz strana 8.).

A přesně, jak napsala napří-
klad autorka Radmila Hrdinová 
na webu novinky.cz, kdo viděl 
stejnojmenný fi lm z roku 1951, 
těžko by si možná dokázal před-
stavit scénické uvedení Africké 
královny. „Představa, jak na 
jevišti sjíždí Rose s kapitánem 
Allnutem peřeje, je opravdu 
divoká. A přece to v Divadle 
Palace funguje,“ popsala Hrdi-
nová. A fungovalo to i na pódiu 
velkého sálu JC, „režisérka Vik-
torie Čermáková se scénografem 
Martinem Černým vymysleli 
pro jevištní řešení pohyblivý 
model lodi, která se věrohodně 
kymácí, a dokonce otáčí o sto 
osmdesát stupňů. Na ní (a kolem 
ní) se odehrává příběh fantas-
tického nápadu misijní sestry 
Rose Sayerové, jak primitivními 
prostředky vyhodit do vzduchu 
obrněnou loď německé armády 
v první světové válce.“

Děj se právě odvíjel na zmíně-
né staré lodi a divák měl pocit, 
že ona skutečně pluje rozbou-
řenými peřejemi obrovských 
řek někde na druhé polokouli 
země. Ale to podstatné se stejně 
odehrávalo mezi zmíněnými 
hrdiny. Světaznalý Allnut u pů-
vodně opovrhované, usedlé 
misijní sestry Rosiny nakonec 
našel velikou lásku a ona se 
pomalu ale jistě proměnila ve 
zralou ženu.

A pak že se protiklady ne-
přitahují…    Připr.: Iva Horká 

Linda Rybová s Hynkem Čermákem v Africké královně.
Ilustrační foto: Jiří N. Jelínek

Jakub Smolík v Jupiter clubu.                            Foto: Martina Strnadová

Během přestávky probíhala autogramiáda. O podpis Jakuba Smolíka 
a Františka Kasla (zcela vpravo) měly zájem hlavně dámy. 

Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Milé přijetí, rozjasněné tváře, slova díků a velká 
vděčnost – toho všeho se dočkali uživatelé a pracov-
níci denního stacionáře Nesa. V pondělí 5. 12. 2011 
navštívili velkomeziříčský domov pro seniory, aby jeho 
klienty potěšili mikulášskou nadílkou. Všichni uživatelé 
i pracovníci stacionáře se 
přestrojili do kostýmů jedné 
ze tří tradičních postav. Po 
příjezdu do domova pro 
seniory se tak po poko-
jích začalo prohánět hejno 
nezbedných čertů, které 
usměrňovali hned dva Mi-
kulášové a tři andělé.

Uživatelé Nesy poda-
rovali obyvatele domova 
vlastnoručně upečenými 
perníčky. Byly to velmi pří-
jemné chvilky, které všech-
ny naplnily dobrým pocitem Foto: archiv stacionáře Nesa VM

Českobratrská 
církev evangelická

15. 12. 18 hodin – biblická hodina
18. 12.: 9 hodin – děstká vánoční 
slavnost (4. neděle adventní)
Husův dům, U Světlé 24, 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

O dávání dárků
Lidé v konzumní společnosti ovládané jedním z pohanských bohů, které-

mu se moderně říká „neviditelná ruka trhu“, slaví v adventu příchod nové-
ho zboží do všech těch chrámů konzumu, zběsile obětují u pokladen posled-
ní korunu a těší se, jaká radost s tímto zbožím vstoupí do jejich domovů…

Tak tohle nedávno napsal jeden farář. Na jednu stranu jsou jeho slova 
docela trefná a snad i vtipně ironická, na stranu druhou je z nich cítit jakási 
zapšklost a lehce povýšené moralizování. Přiznám se, že já to tak ostře 
nevnímám. Navíc mi ta kritika přijde dost nefér. Vždyť ke cti adventního 
nakupování slouží fakt, že se nakupují většinou dárky. Tedy něco, co 
nebudeme vlastnit, co koupíme a někomu druhému darujeme. Dárkem 
můžeme druhého potěšit a udělat radost. Ale měli bychom ho skutečně 
darovat. To však není tak samozřejmé, jak se může zdát. Darem je totiž 
také možno– vědomě či nevědomě – si kupovat něčí přízeň a náklonnost. 
Nebo dokonce se za dáváním může skrývat touha si někoho zavázat, 
citově vydírat nebo jím manipulovat. To už není dar, ale úplatek nebo 
přímo štědrovečerní korupce. To mohou občas dělat někteří prarodiče 
vůči vnoučatům, to neúmyslně děláme jako rodiče, když říkáme dětem: 
„Dostaneš to a to, když budeš takový a takový…“ Chápeme dar spíše 
jako odměnu, jako něco za něco. Symbolika nezaslouženého Božího daru 
spásy v osobě Ježíše Krista, kterou naše dárky druhým mají připomí-
nat, se z toho zcela vytrácí. Ale zvažte sami, co je cennější – zda pocit 
bezpodmínečné lásky a nezasloužené radosti nebo pocit vyrovnaných 
obchodních vztahů v rodině.                                            Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 14. do 18. 12. 2011
Středa 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 10.00 – DPS o. Prajka
Čtvrtek 15. 12.
mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 – Hrbov – o. Prajka
Pátek 16. 12.
mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 14.00–15.30 svátosti smíření a pokání, 16.30 – 
roráty pro děti – o. L. Sz., 13.00 – domov pro seniory – o. Parajka
Sobota 17. 12.
mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz.
Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní
mše sv.: 7.30, 9.00 – o. Prajka,10.30 – pro děti – o. L. Sz., 18.00 – o. Prajka

Farní oznámení
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 
16.30 bude adorace nejsvětější Svátosti. Od 14.00–15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V sobotu bude příležitost ke svátosti smí-
ření a pokání v 6.30–10.00 a v 17.30–18.00. V neděli bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání v 7.00–11.30 a v 14.00–15.30. V sobotu v 19.00 
bude vigilie 4. adventní neděle. Více info na vývěsce.                   -P.LSz.-

Přehled bohoslužeb pro Bory
Pátek 16. 12.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. o. Parajka
Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní
9.45 Horní Bory mše sv.  o. Parajka

Advent a Vánoce 2011
v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Darujte hračku: 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 dět-
mi 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.

Více na www.velkabites.farnost.cz

Dne 25. prosince 2010 navždy 
opustil ve věku 51 let naše město 
neobyčejný člověk ing. Oldřich Ino-
chovský. Narodil se 8. března 1959 
ve Velkém Meziříčí, kde prožil 
též své poměrně složité mládí. Po 
absolvování zdejšího gymnázia 
vystudoval Vysokou školu země-
dělskou v Brně. Při výkonu vo-
jenské služby ho postihlo neštěstí, 
které nepříznivě ovlivnilo celý jeho 
další život. Se sníženou pracovní 
schopností pracoval dlouhá léta 
v místním muzeu, kde připravil 
několik úspěšných výstav, jako např. 
„Z moří a oceánů“ nebo „Po stopách 
středověké keramiky“. Mimoto byl 
členem a předsedou Místní organi-

Vzpomínka na dobrého člověka
zace Českého svazu ochránců 
přírody. Na téma ochrany pří-
rody publikoval řadu článků 
v místním tisku. S Milošem 
Kvasničkou a Milenou Odvár-
kovou se významnou měrou 
zasloužil o vybudování Naučné 
stezky v Balinském údolí. Měl 
krásný vztah k přírodě.

Jeho niternou zálibou bylo 
malování a hudba. Díky tomu 
se stal známým a oblíbeným 
občanem našeho města. Jeho 
propracované perokresby věrně 
zobrazují mnohé objekty ve 
městě a okolí – zdobí např. obál-
ky knih „Vídeň“, „Stránecká 
Zhoř včera a dnes“, „Chlumek 
poznámky ze života obce“, 
„Rod Pavlasů z Pavlova“ a tří 
ročníků „Ročenek města Vel-
kého Meziříčí“. Jeho kresby 
můžeme vidět i na erbech obcí 
Stránecká Zhoř, Blízkov, Zad-
ní Zhořec, nebo na rodových 

znacích Pavlasů z Pavlova a Dobro-
volných z Ratibořic. V posledních 
letech se Oldřich věnoval přede-
vším hudbě a hudebním textům ve 
skupině Geneze. Pro svoji mírnou 
a nekonfl iktní povahu byl všude 
oblíben.

Oldř ich Inochovský se svojí 
uměleckou činností zařadil mezi 
osobnosti, které zůstanou v paměti 
města na dlouhá léta. Je jen škoda, 
že jeho nadání nebylo věnováno 
více pozornosti a nebylo mu dáno 
více možností v umělecké tvorbě, 
která přesahuje hranice města 
i našeho regionu. Poslední léta ži-
vota pro něho byla více než složitá. 
Budiž čest jeho památce.      -VGS-

„Hvězdička svítí pro mě i pro tebe.
Vím kam jíti, cestičkou do nebe.
Cestička začíná v srdíčku kaž-
dého člověka.
Ten, kdo ji nehledá, na svoje 
štěstí se načeká.“

Tímto textem úvodní písně 
vánočního koncertu Hvězdička 
betlémská přivítala svoje dětské 
publikum Michaela Novozám-
ská a Hudební divadlo dětem na 
dvou koncertech v kině Jupiter 
9. prosince. 600 malých diváků 
z mateřských a základních škol 
z Velkého Meziříčí a okolí si 
s autorkou představení a jeho 
protagonistkou Michaelou No-
vozámskou od samého začátku 
s chutí zazpívalo vánoční písně 
a koledy. „Dětem do škol posí-
láme s předstihem text a noty 
písničky Hvězdička betlémská, 

která se prolíná celým koncertním pořadem. Paní učitelky se ji s dětmi 
naučí a od začátku představení nám svým zpěvem pomáhají vykouzlit 
atmosféru vánočních svátků. Myslím, že se nám to tady u vás společně 
podařilo. Letos v prosinci odehrajeme 22 koncertů. Ale pocit dojetí 
a příjemného mrazení zažívám při každém koncertě v okamžiku, kdy se 
ke mně se svými hlásky připojí děti. A asi jen já z jeviště při tom všem 
vánočním zpívání a povídání vidím jejich šťastné oči. Co víc říct….“ 
vyznala se po koncertech usměvavá Michaela. Tak snad jen: Šťastné 
a veselé vánoční svátky vám všem!                 Text a foto: Milan Balla

Hudební divadlo dětem v kině Jupiter

Šašek a král
Blíží se konec roku a tato doba bývá vždy časem určitého bilancování 

všeho uplynulého. Předmětem takového hodnocení může být život osobní, 
dění ve fi rmě, ale i v politice. Každé hodnocení závisí na tzv. úhlu pohledu, 
a ten se může dost výrazně lišit.

V dobách temného středověku a dokonce již v dobách antických si 
tehdejší panovníci na svých dvorech drželi tzv. „šašky“, kteří jim mohli 
beztrestně říkat pravdu do očí, bylo to dokonce od nich vyžadováno a byli 
tedy jakousi panovníkovou opozicí, která mu pomáhala vidět skutečný stav 
věcí, což mu značně usnadňovalo vládnutí. Chytří a moudří panovníci si 
takové šašky hýčkali, z výše uvedených důvodů dokonce pořizovali, a ti 
se těšili u dvora náležité úctě.

Po posledních komunálních volbách se takovými šašky, pardon, nechť 
mně naši kandidáti prominou, vlastně opozicí, stali i křesťanští demokraté. 
Neposlali je však do opozice voliči (což by bylo pochopitelné a za což 
jim patří moje poděkování), ale politické rozhodnutí současné „vládní 
garnitury“, která si zvolila pro vládnutí ve městě jiný model než ten, 
který upřednostňoval, více než tři volební období dřívější vedení města. 
To samo o sobě by nebylo nic nelegitimního, zvlášť když byl občanům 
slibován čerstvý svěží vítr, který vymete všechna temná a zatuchlá zákoutí 
radnice a po jehož mohutném závanu budeme všichni bez rozdílu kráčet 
radostně ke světlým zítřkům, kdyby ovšem bylo opozici umožněno svou 
roli řádně vykonávat.

Přestože naši kandidáti, nesoucí statečně svou kůži na trh, obstáli ve 
volebním klání velmi dobře a dosáhli stejného počtu mandátů jako další 
dvě velké strany, tedy 5 a naše jednička na kandidátce, tehdejší starosta, 
obdržel dokonce nejvyšší počet hlasů, byli jsme posláni, řečeno sportovní 
terminologií, na střídačku a já sám dokonce na trestnou lavici. (V mém 
případě mě tam ale poslali voliči a ne „vítězové voleb“, což chápu, s po-
korou přijímám a kdo ví, jednou jim za to možná i poděkuji.) Ale aby 
bylo čtenáři jasné, kam svým článkem vlastně mířím, vrátím se ve svém 
bilancování trochu do historie. Po předčasných volbách v roce 1997, kdy 
se vedení radnice změnilo, byla politická situace ve městě velmi napjatá 
a vyhrocená. Tehdy se nově zvolený starosta rozhodl pozvat ke správě 
věcí veřejných, a tedy i do rady, prakticky všechny zástupce tehdejšího 
politického spektra. Přestože bylo toto seskupení nazýváno posměšně 
z určitých kruhů vládou nové národní fronty, budoucnost ukázala, že to 
bylo rozhodnutí správné a moudré. Důvodem takového rozhodnutí ne-
byla bezradnost, co si s nabytou zodpovědností počít. Pravým důvodem 
zvoleného způsobu sestavení rady města, byla nejprve potřeba zklidnění 
situace, ukončení politických šarvátek a později také snaha umožnit všem 
těm, kteří ve volbách obstáli, byť zůstali v opozici, podílet se na společné 
práci pro město, což se, myslím, beze zbytku podařilo. To vše v duchu 
hesla: „sloužit, ne vládnout“ a při převzetí plné politické zodpovědnosti 
i za rozhodnutí vzniklá byť třeba z kompromisů. Nevím, zda se totéž dá 
říct o té reprezentaci dnešní, která prozatím nepředložila z mého pohledu 
(byť uznávám, že zrovna ten můj úhel se bude mnohým zdát přísný a pro 
někoho jednostranný) nic nového a vše staví na tisíckrát obehraných 
frázích, jakoby vypadlých z dávno vyčpělých, nástěnkářských příruček 
typu: naslouchat občanům, budovat uživatelsky přátelský úřad, bezpečí, 
akčnost, úspory, průhlednost, fráze, slova, slova. Zastupitelstva minulá 
měla, napříč politickým spektrem, sice plány daleko pragmatičtější, ale 
realizovatelné a vždy se snažila dobrat stejných cílů i s tím vědomím, 
že na to, jak jich dosáhnout, můžeme mít názory odlišné a musíme se 
k nim poctivě dopracovat. A o tom, že to nebyla vždy žádná selanka, by 
se dalo vyprávět.

Současné vedení města však, jak se zdá, přizvalo ke správě jeho věcí 
pouze někoho, vytvořilo něco, co snad je v kuolárech nazýváno tzv. vládní 
G dvanáctkou (v knize Bylo nás pět to byli „hoši co spolu mluvíme“) 
a ta potom hlasuje v zastupitelstvu tak, jak už je zvykem snad pouze na 
Kubě nebo Burkině Faso a jak se snad zavázala i v uzavřené „koaliční“ 
smlouvě?!?

Má snad tento účelově vytvořený mechanismus moci zardousit legi-
timní politickou konkurenci, a vytvářet tak živnou půdu pro byrokratické 
a možná i jiné neřesti, kterými může být např. klientelismus a úplatkář-
ství? Tento model totiž není nic nového a přímo si koleduje o srovnání 
s něčím, co už tu jednou bylo. Kopíruje totiž pouze to nejhorší, co se 
odehrálo na naší, tzv. velké politické scéně v novodobých dějinách ČR, 
a to tzv. opoziční smlouvu, na základě které si moc ve státě rozdělili 
Klaus a Zeman. Reprezentanti takto vytvořeného souručenství si rozdělili 
pašalíky a chovali se pak jako nájezdníci na dobytém území. Morální 
dopad těchto pletich se na rozdíl od toho materiálního vyčíslit nedá. Ta 
stejná mezaliance, tehdy tak vychvalovaná a předkládaná voličům jako 
to nejlepší možné řešení, byla vytvořena účelově po posledních komunál-
ních volbách také v hlavním městě Praze. Tentokrát už však byla občany 
vyhodnocena jako „největší prasárna roku“ a poslední události a změny 
v pražském zastupitelstvu vypovídají o tom, že zcela po právu. Vzhledem 
k tomu, že názory našich poslanců v MZ byly doposud vždy korporativně 
přehlasovávány, aniž by se k nim kdokoliv a jakkoliv vyjádřil, nedej Bože 
se o nich snad i diskutovalo, mám velmi nutkavý pocit, že se zde začíná 
dít něco velmi podobného. A tak se musím znovu ptát: Kam se vytratila 
ta slibovaná různorodost a pestrost názorů proklamovaných politickými 
uskupeními před volbami? Komu je vlastně nasloucháno a v čím zájmu?

Taková situace mně nepřipadá příliš radostná a už vůbec ne tvůrčí. 
Nechci ale, aby bylo moje bilancování chápáno jako fňukání nad rozlitým 
mlékem nebo snad volání po nějakých starých zlatých časech. Radost by 
mně udělalo, kdyby u občanů vyvolalo skutečný zájem o dění ve městě 
a jeho budoucnost. A tak přeji těm „našim“ i těm ostatním zastupitelům, 
aby se nenechali znechutit a odradit, a všem lidem dobré vůle dohromady 
také hodně sil, optimismu, zodpovědnosti a osobní statečnosti při jistě 
nelehkém rozhodování, které nás jak v občanském, tak v osobním životě 
čeká v příštím roce. A třeba se stane to, že se v klidném a pokojném období 
končícího adventu, vybízejícím k tzv. usebrání se, zamyšlení a ohlédnutí 
zpátky, doberou někteří ti, které snad moje zhodnocení zaujalo, ke stejné 
myšlence, která mně vytanula na mysli už po napsání druhého odstavečku 
tohoto článku.

Pokud král dospěje k názoru, že „šaška“ nepotřebuje, přebírá tak záko-
nitě jeho roli a stává se šaškem sám. Což však nemusí být, bohužel, pouze 
směšné, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jak nám minulost už 
několikrát ukázala, také velmi nebezpečné.

Klidné a radostné prožití svátků Božího narození a mnoho štěstí do 
roku 2012 všem bez rozdílu přeje

Pavel Pešek

Mikuláš z denního stacionáře Nesa podaroval seniory
a radostí. Na obyvatelích domova pro seniory bylo vidět, 
že jsou vděční za příjemnou návštěvu a malý dáreček.

Uživatelé stacionáře měli zase příležitost zakusit, 
jaké to je někoho obdarovat. „Lidé s postižením 
jsou často stavěni do pozice, kdy pouze pasivně 

přijímají. Ale stejně jako 
ostatní lidé i oni potřebují 
také něco druhým dávat, 
potěšit je,“ uvedla Alena 
Poulová, vedoucí denního 
stacionáře Nesa. Uživatelé 
Nesy navštěvují domov 
pro seniory s mikulášskou 
nadílkou již několik let, 
v nové budově domova 
byli poprvé. „Už nyní se 
těšíme na další ročník naší 
tradice,“ sdělila závěrem 
Alena Poulová.

Miroslav Vala

Foto: archiv redakce



Prodám

■ Dámské oblečení vel. 44–46, 
zachovalé. Letní kostýmy, saka, 
župan, pravý kožich, kožešino-
vá čepice. Cena dohodou. Tel.: 
776 600 477.

Solárium UWE Black Power 
42/6 GLB – výhodně prodám, 
ve výborném stavu. Možno 
vyzkoušet. Tel.: 604 640 618.

■ Mazdu Xedos 9, 2,5, r. v. 1996. 
Plná výbava, v kůži, natáčecí zadní 
náprava, auto 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), modrá, nová STK na 2 
roky, přehrávač na CD, mlhovky, ai-
rbag řidiče, nové zadní dveře, abso-
lutně bez koroze. Tel.: 603 212 183.
■ Fiat Marea – veškeré náhradní 
díly na tento vůz. Tel.: 608 034 567.
■ 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.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Směs pro nosnice 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Hr-
bov 9. Tel.: 737 477 773.

Koupím
■ Hoblovku, dlabačku a spodní 
frézku. Tel.: 733 502 674.
■ Knihy truhlářské, tesařské 
a řezbářské. Tel.: 733 502 674.
■ Sběratel koupí obrazy od autorů: 
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 na ulici Poš-
tovní. Volný v červenci 2012. Pro-
sím, RK nevolat. Tel.: 605 231 202.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictvím, po rekonstrukci, ve 
Velkém Meziříčí na ulici Bezděkov. 
Cena dohodou. Tel.: 607 517 848.
■ 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.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 v centru měs-
ta. Cena 5.500 Kč + náklady. Na-
bídky formou sms na: 775 623 114.
■ Pronajmu dvojgaráž na ulici 
Čermákova. Tel.: 604 808 533, po 
17. hodině.
■ Pronajmu byt 3+1 nebo samo-
statné pokoje pro studenty. Cena 
dohodou. Tel.: 606 188 687.
■ Pronajmu garsonku s kuchyň-
skou linkou ve VM na Školní ulici. 
Tel.: 605 107 502.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 1+1, velké míst-
nosti, v Měříně. Tel.: 608 672 951.
■ 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 na ulici Bezručova. Byt se 
nachází ve 2. patře. Jde o zděný byt 
s krásným výhledem na město. Cena 
6.000 Kč + inkaso. Tel.: 723 960 291.
Daruji
■ Kočičku – odrostlou, dvouba-
revnou. Tel.: 725 892 606.
■ Kolo dámské, zachovalé. Tel.: 
566 520 048, 721 833 829.
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.
Různé
■ Nabídne někdo práci nebo bri-
gádu? (admin. práce, prodavačka 
apod.) SŠ s maturitou, 21 let, střední 
znalost NJ a práce na PC. Tel.: 
724 727 139.
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OBEC RUDA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

DO KULTURNÍHO DOMU
NA

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 vánoč-
ních vazeb, svícnů, výšivek atp.

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

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 
zakoupit v informačním centru na Městském úřadu 

ve Velkém Meziříčí v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin.

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.

Dovolte, abychom se s vámi po-
dělily o své prvotní dojmy a zážitky 
z našeho pomaturitního studia ve 
Francii.

Jsme bývalé studentky Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akade-
mie ve Velkém Meziříčí, kterou 
jsme úspěšně ukončily maturitou 
v červnu 2011. Kromě anglického 
jazyka jsme na této škole studovaly 
také francouzský jazyk. Ve třetím 
ročníku jsme jako studentky fran-
couzštiny měly možnost zúčastnit 
se dvoutýdenní stáže, která pro-
běhla na partnerské hotelové škole 
v Bazeilles. Tato stáž se uskutečnila 
v rámci projektu Leonardo da Vin-
ci. Vzhledem k tomu, že 4 bývalé 
studentky HŠ ve Velkém Meziříčí 
si už tam rozšiřovaly svoje znalosti 
v pomaturitním studiu, i my jsme 
začaly přemýšlet o možnosti zde 
studovat.  

Díky spolupráci Kraje Vysočina 
s francouzským krajem Cham-
pagne-Ardenne jsme obdržely 
stipendium, které i nám umožnilo 
začít studovat na této škole obor Ho-
telnictví. V současné době jsme zde 
již druhý měsíc. Rády bychom vám 
ukázaly rozdíly mezi studiem na 
hotelové škole v Česku a ve Francii. 

Po našem příjezdu do Bazeilles 
jsme byly ubytovány na internátě, 
ale v jiném patře než všichni ostatní 
studenti, takže nemusíme dodr-
žovat velmi přísný ubytovací řád. 
Internát se pro studenty uzavírá již 
v 7.30 ráno a následně se otevírá 
v 17.30, takže pokud mají studenti 
hodinu volna nebo končí například 
již v 15.30, musí čekat ve škole. 
Zažily jsme tu i takovou noc, kdy 
nás ve 4 ráno vzbudil neočekávaný 
cvičný požární poplach a všichni 
museli okamžitě opustit budovu. 

Na místní školní stravování jsme 
si velmi rychle zvykly. Snídaně 
probíhají formou bufetů, kde si 
můžeme vybrat např. z několika 
druhů cornfl akesů či si můžeme 
vzít čerstvou francouzskou bagetu 
s marmeládou, čaj, kakao nebo šťá-
vu z čerstvých pomerančů. Obědy 
a večeře sestávají vždy ze tří chodů. 
Začíná se studeným nebo teplým 
předkrmem, který je doplněn čers-
tvou bagetou, poté následuje hlavní 
chod, dezert (pudingy, zmrzliny, 
koláče, dorty, jogurty) nebo ovo-
ce a na závěr nesmí chybět sýry. 
Mile nás překvapila rozmanitost 
hlavních jídel. Jako přílohy k masu 
jsou zde podávány například různé 
druhy zeleniny, rýže, kuskus, krou-
py nebo třeba těstoviny.

Třída, do které jsme byly zařaze-
ny, nás přijala hezky. Naši spolužáci 
se nás snaží začlenit do kolektivu 
a velmi nám pomáhají jak po stu-
dijní, tak i po jazykové stránce. 
Začátky jsou pro nás velmi těžké, 
jelikož všechny materiály a články 
musíme překládat a v hodinách 
ještě hodně věcem nerozumíme. 
Také učitelé jsou k nám ohleduplní 
a tolerantní, avšak jak na internátě, 
tak i ve škole je přísný řád, který se 
musí dodržovat. Vyučovací hodina 
trvá 55 minut a přestávka jen 5 mi-
nut, takže máme čas pouze na pře-
sun do jiné třídy. V pondělí máme 
dokonce vyučování bez přestávky 

Pomaturitní studium ve Francii 
je velká příležitost

od 8 hodin ráno do 12 hodin v pole-
dne. Nikdo si nedovolí v hodině pít, 
jíst ani chodit na záchod. Ve škole 
obvykle končíme až v pozdních 
odpoledních hodinách, například 
v úterý a ve středu končíme o půl 
šesté večer a ve čtvrtek dokonce 
v devět večer, jelikož máme obsluhu 
ve cvičné restauraci. Studenti se 
musí školnímu rozvrhu za každé 
situace přizpůsobit, i když někteří 
nebydlí v blízkém okolí. Ani pátek 
není žádnou výjimkou a některé 
třídy mají vyučování až do půl 
osmé večer nebo obsluhují ve školní 
restauraci až do pozdních nočních 
hodin. Jsme velmi překvapené 
tím, že studenti tu mají úplně jiný 
pohled na studium než u nás. Chodí 
do školy ve svém vlastním zájmu 
a absence je tu minimální. 

Ve škole je zavedené jednotné 
oblečení. Je to hotelová škola a ele-
gantní oblečení jistým způsobem 
pozvedá její úroveň. Dívky musí 
mít černé sukně po kolena, bílé ko-
šile s dlouhými rukávy, černá saka 
a černé boty na podpatku. Baleríny 
se v žádném případě netolerují 
stejně jako dlouhé nebo nalakované 
nehty. Chlapci mají černý oblek, 
taktéž bílou košili s dlouhými ru-
kávy a černou kravatu. Samozřejmě 
že to má své výhody i nevýhody, ale 
vypadá to opravdu jinak, když se 
procházíte po škole a vidíte upra-
vené, elegantní studenty. 

Mezi naše předměty patří: eko-
nomika, právo, účetnictví, nauka 
o výživě, hotelový provoz, anglič-
tina, španělština, servis a vaření. 
V hodinách vaření pracujeme s pro-
fesionálními pomůckami a stroji, 
které jsme u nás neměly možnost 
poznat. Také průběh hodiny je 
velmi odlišný. Musíme se připra-
vovat na každou hodinu, vypra-
covávat vlastní recepty, postupy 
a na začátku hodiny podrobně 
rozebíráme každý pokrm. Francou-
zi jsou velmi poctiví a pečliví a na 
každém jídle si nechávají záležet. 
Každý čtvrtek večer obsluhujeme 
studenty ve cvičné restauraci. 
Vlastní obsluze předcházejí tři 
hodiny teorie, kde například de-
gustujeme víno, učíme se zvládat 
různé druhy obsluhy nebo řešíme, 
jak si poradit se situacemi, které 
mohou v restauraci nastat. Nejdří-
ve musíme přivítat a usadit hosty, 
představit jim naše menu a postup-
ně servírujeme tříchodové menu. 
Učitel nás celou dobu sleduje, 
kontroluje a na závěr hodiny vždy 
jednotlivě zhodnotí náš výkon. Na 
začátku května se všichni chystá-
me na čtyřměsíční praxi. Můžeme 
si vybrat, zda chceme jet na jih 
k moři, do hor, do Švýcarska nebo 
třeba do Paříže. 

Protože je všechno nové a jiné, 
není to pro nás vždy jednoduché. 
Snažíme se vše zvládnout, jak 
nejlépe umíme, protože možnost 
studia na francouzském lyceu se 
nenaskytne každý den.  Proto je 
třeba toho využít, jak nejlépe to jde. 
Studovat na francouzské hotelové 
škole je pro nás jedinečná příležitost 
a velká životní zkušenost.

Adriana Nečasová, 
Veronika Možná

Účastníci projektu Leonardo da Vinci ve Francii. 
Foto: archiv HŠ Světlá a OA VM

ČS Benzina
oznamuje,

že zahájila prodej
▼

prémiového paliva
Verva Diesel

▼
dárkových 

poukazů na PHL.

Milé děti, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat do naší školy ZŠ Sokolovská
(budova na ulici Komenského 1) na setkání
s budoucími prvňáčky.
Budeme se na vás těšit
v pátek 13. ledna 2012 v 15 hodin ve třídě 1. A.

Paní učitelky z 1. stupněz 1. stupně
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Turistické a informační centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnáctidenní

stolní kalendářestolní kalendáře
s perokresbamis perokresbami
Oldřicha Inochovského.Oldřicha Inochovského.
Cena kalendáře 100 Kč.

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

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

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

Zubní pohotovost
Sobota 17. 12. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 332. Neděle 
18. 12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bys-
třice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 332. Ordinační 
doba vždy 9–12 hodin. Před vyhledáním stomatologic-
ké pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. Mimo uvedou dobu poskytuje zubní 
pohotovost pro dospělé i děti Úrazová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, pondělí–pátek 17–07 hodin, víkend, 
svátky nepřetržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

s rychlou možností 
odkoupení celého

kadeřnictví
v centru VM se zave-

denou klientelou.
Cena dohodou.

Info na tel.: 737 428 963.

PF 2012
klidné prožití Vánoc 
a šťastný rok 2012

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené do konce roku 2011
vám nabízíme
novoroční blahopřání ve velikosti
objednaného inzerátu ZDARMA.

Pokud vás naše nabídka zaujala,
kontaktujte nás na tel.: 566 782 009, 739 100 979,
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

PF 2
012

PF 2
01220

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vážení zákazníci, 
přejeme vám radostné prožití 
vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.

www.zahradnictvivm.cz

Prodejna hraček 
Nový Svit, Náměstí 13/15
Velké Meziříčí
vás zve
k vánočním nákupům.
Platby platebními kartami. Dárkové poukazy. Královským klub 
Bambule – řada královských odměn a výhod. Výhody členství 
v Královském klubu Bambule: dukáty za každý nákup, prémiové 
dukáty, slevy, akční nabídky, dárky k narozeninám… více info pří-
mo v prodejně.                                                                         (-pi-)

Děkuje všem
svým zákazníkům
za přízeň
v uplynulém roce
a přeje nový rok
naplněný
štěstím.

Velké Meziříčí, Nábřežní 27

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.

Řeznictví Komínek
Komenského 10/2

Velké Meziříčí
přeje všem zákazníkům 

radostné prožití vánočních 
svátků a do nového roku

hodně zdraví a spokojenosti.

Ošetříme vaše nohy v pohodlí 
vašeho domova, kanceláře 
apod. Ceny dle náročnosti 
100–180 Kč. Doprava 10 km 
od Velkého Meziříčí zdarma.
Možnost dárkových poukazů.

děkuji
všem zákazníkům
za přízeň
v roce 2011
a do nového roku přeji 
hodně zdraví a štěstí.

Děkujeme všem zákazníkům
za projevenou přízeň

a přejeme krásné prožití 
svátků vánočních a hodně 

zdraví do nového roku.

Půjčky bez splátek. Před prodejem 
nemovitostí. Krátkodobě (3 měsí-
ce–1 rok), výhodné půjčky bez měsíč-

ních splátek 
od 30.000 Kč do 1.000.000 Kč.

Více a podrobněji na tel.: 722 788 651.

Ihned víte, kolik zaplatíte. 
Dva druhy půjček.

Volejte 608 247 237.

Tel.: 603 184 919.

Vinný sklípek Maxmilián 
Františkov 65,

Velké Meziříčí,
nabízí k prodeji
odrůdová vína

stáčená, sycená CO2.
Oteveřeno denně

13–22 hodin.
…kvalita z Podpálaví…

Módní odívání 
L. Křížové
děkuje
zákazníkům
za 21letou
přízeň
a do nového roku
přeje vše dobré!

Fitcentrum Poříčí oznamuje ukon-
čení provozu ke dni 31. 12. 2011. 

Majitele permanentek prosíme, aby 
zbylé vstupy do konce roku dochodili. 

Prodejna 
hraček 

Nový Svit,
Náměstí 

13/15
Vel. Meziříčí

přeje všem Gerda Odehnalová

VÝKLAD Z KARET.
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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

Poděkování

Vzpomínky

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
27. 12. přednáška Co mě zaujalo ve Finsku PharmDr. Petr Doležel

-prog

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 
Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh, k jehož realizaci 
použil režisér T. Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping, uni-
kátní technologii kombinující kreslený a hraný fi lm. V hl. roli M. Krobot, 
M. Ludvíková, 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

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James 
Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj 
spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli 
všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias 
Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem 
na katastrofy všeho druhu.
Vstupné: 76, 78 Kč 137 minut
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2012
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ, 
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST, PERFECT DAYS – I ŽENY 
MAJÍ SVÉ DNY

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

neděle 25. prosince 2011
v sále hasičské zbrojnice. 
Hraje skupina MARATON.
Začátek ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno. 
Předprodej vstupenek: 16. a 20. 12., 13–15 h v hasičské zbrojnici.
Srdečně zvou pořadatelé

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.

Dnes, 14. prosince, si připomínáme 2. smutné výročí ode dne, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Ludvík Zelený
ze Skleného nad Oslavou.

S láskou a úctou stále vzpomíná
a všem za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 15. 12. 2011 tomu bude 30 roků, 
co nás navždy opustila naše mamin-
ka, babička a prababička, paní 
Marie Vitešníková
z Křižanova – Horní město.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera s rodinou, vnoučata
a pravnoučata z Křižanova

Dne 17. 12. 2011 to bude 10 let, 
co po dlouhé nemoci odešel ze 
života pan
Ladislav Nestrašil,
dlouholetý zaměstnanec Motorpalu 
Velké Meziříčí a předseda Mysli-
vecké společnosti v Tasově.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

Vzpomínají manželka Milada,
sestra Františka 

a děti Iva, Milada, Ladislav.

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.
Dne 19. 12. 2011 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Františka Němce 
z Netína. 

Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v našich srdcích vzpomínky.
Dne 15. 12. 2011 vzpomeneme vý-
ročí nedožitých 50. narozenin paní
Jany Mejzlíkové.

Za tichou vzpomínku děkují 
rodiny Mejzlíkova, Savvinova 

a dcera Markéta s rodinou.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
přeje všem svým členům,
příznivcům i sponzorům

radostné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví, osobní pohody

a pracovních úspěchů v novém roce.

Za ZO ČSOP
PhDr. Arne Němec, předseda

Poděkování za pomoc při autonehodě
Srdečně děkuji neznámému páru starších manželů z Olší nad Oslavou za 
ochotnou pomoc při mé autonehodě dne 2. 12. u rybníku Prchal. Velmi 
si toho vážím a ještě jednou díky!                                                      J. D.

Poděkování za navrácení ztracených klíčů
Děkuji poctivému neznámému nálezci za navrácení ztraceného svazku 
klíčů.                                                                                      Josef Čermák

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o. s., klub VM,

děkuje Škole umění v Měříně, za pořádání adventního koncertu 
27. 11. 2011 v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. 
Výtěžek 6.330 Kč bude použit na hiporehabilitaci pro děti. 
Všem dárcům velký dík za jejich příspěvky. 
Přejeme pěkné prožití doby adventní.                                                        -JP-

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-

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 pořádá v lednu

Kompenzační cvičení
Pro zpevnění břišních partií, pánevního dna, aktivaci hlubokého stabi-
lizačního systému, strečink, zmírnění bolestí zad. Možné pro ženy po 
porodu, s bolestí zad a také jako prevence bolestí zad. Cvičení povede 
Mgr. Petra Jonášková – fyzioterapeutka. Začneme se scházet od ledna 
2012, vždy ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin. Už nyní se můžete přihlásit 
na náš telefon nebo e-mail.                                                                    -zd-

A.I.D.S. a STU.D.Na – Autorské Invenční Divadlo Studentů
a STUdentští Divadelní NAdšenci Jupiter clubu, s. r. o.,

Velké Meziříčí
srdečně zvou všechny své příznivce na

Dne 13. prosince oslavila 18. naro-
zeniny moje vnučka 
Kateřinka Stará.
K Tvým narozeninám vše nejlepší.
Přeji Ti, ať se Ti alespoň splní Tvé 
přání. Dárek Ti předat osobně mně 
neumožňují. Tak alespoň blahopřá-
ní v novinách.

S láskou přeje babička.

Hudební divadlo Ikaros
hledá nové členy

Nově vzniklé divadelní sdružení, 
které vytvořilo program „Gale-
rie světového muzikálu“, které 
mohli naši čtenáři vidět v neděli 
20. 11. 2011 na velké scéně Jupiter 
clubu, pořádá setkání se zájemci 
o účinkování v dalších projektech. 
Se zájemci ve věku 15–30 let se 
sejdeme v zasedací místnosti nad 
restaurací Jupiter club v sobotu 
17. 12. od 12 do 16 hodin. Žádáme 
všechny zájemce, aby si připravili 

Galerie světového muzikálu.
Foto: Iva Horká

jednu píseň libovolného výběr 
(muzikálová píseň je výhodou). Je 
možné donést hudební základ v mp3 
formátu na CD. Pro zprostředkování 
hudebních základů a bližší informa-
ce volejte na tel. číslo 605 431 460. 
Budeme rádi, když se nám předem 
ozvete. Velmi se na setkání s vámi 
těšíme a hlavně – ničeho se nebojte 
– divadlo je především legrace, tak 
se s námi přijďte pobavit.     

 Tomáš Mrazík a Ondřej Brejška 

ve středu 21. prosince 2011 v 19 hodin na malé scéně Jupiter clubu.
Vstupné dobrovolné.                                                                     -JK-

Geneze
Vánoční
koncert

25. 12. 2011 v 15.30 hodin 
v chrámu sv. Mikuláše
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 DIVADLA

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 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 při-
vádí do styku dva muže, kteří by se 
jinak nikdy nesetkali, a navždy změ-
ní jejich život. Rozdělují je dvě gene-
race a co začíná jako komedie kon-
trastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený 
příběh o riziku osamělosti, předsud-
ků a netolerance. Jak týdny plynou, 
vytváří se přátelství, prověřují 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,
od úterý 13. prosince do čtvrtka 15. prosince 2011 ve velkém sále Jupiter 
clubu denně od 9 do 17 hodin.
Program:
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.
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 Ho-

► 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).

dáňová, 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, Základ-
ní škola Tasov, Mateřská škola Čechova, Mateřská a Základní škola 
Bory, Mateřská a Základní škola Dolní Heřmanice, Dětské středisko 
Březejc, Základní škola Oslavice – školní družina, Květiny Verunka, 
Základní škola a Střední škola Březejc, Základní škola a Praktická 
škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně 
pí u. Štěrbové a Komárkové, členky ČSŽ a jejich příznivci!   -hs-

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-

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-

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.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava 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-



Číslo 45 14. prosince 2011 strana 9

18. ROČNÍK MIKULÁŠSKÉ LAŤKY

HÁZENÁ DOROST

HOKEJ MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS
ST VM – TJ Sokol Mor. Budějo-
vice 10:8
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 3/1, Klíma Petr 2/2, Kampas 
Jan 2/2
ST VM – TJ Sokol Rouchovany 
10:2
Body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 2/0, Kampas Jan 2/1, Klíma 
Petr 2/1
Čtyřhra: Řikovský, Klíma; Pokor-
ný, Kampas
Nížkov C – ST VM B 6:12
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Brabec 
Jaroslav 3/1, Skryja Marek 3/1, 
Klíma Tomáš 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
Orel Bystřice n. Per. – ST VM 
C 16:2
ST VM D – Orel Bystřice n. Per. 
B 11:7
Body: Vodák Petr 3/1, Zelený 
David 3/1, Zelený Tomáš 2/2, Juda 
Zdeněk 1/3
Čtyřhra: Vodák, Zelený T.; Zelený 
D., Juda
Malá Losenice B – ST VM E 18:0
V sobotu se odehrála poslední kola 
krajských přeborů první půlky 
sezony. Dopolední soupeř byl z Mo-
ravských Budějovic. Jde o další tým 
se zkušenostmi z divize. Konečný 
výsledek dopadl šťastně pro naše 
hráče – nejtěsněji 10:8. Toto střet-
nutí trvalo bezmála čtyři hodiny. 
Celé družstvo si sáhlo až na dno 
svých sil. Úvod zápasu jsme ne-
zvládli a rázem jsme prohrávali 0:3. 
Nepříjemný začátek nás nepoložil 
a během následných dvouher jsme 
vyrovnali. Miska vah se průběžně 
převažovala na každou stranu až 
do stavu 6:7 pro hosty. Do konce 
utkání zbývalo posledních pět 
dvojher, z toho čtyři jsme vyhráli 
a jednu prohráli. Tento zvrat se nám 
povedl na výbornou, tudíž v koneč-
ném výsledku jsme zvítězili 10:8. 
Tato výhra byla doslova vydřená 
a znamená pro nás mnoho – držíme 
v půlce sezony druhou postupovou 
pozici. Sen našich hráčů je jasně 
dán, postup do divize. Odpolední 

duel dopadl podle papírových 
předpokladů. Přivítali jsme před-
poslední tým z Rouchovan. Naši 
hráči povzbuzeni dopolední výhrou 
nedali hostům šanci a pohodlně 
zvítězili 10:2. Velké poděkování 
patří našim věrným fanouškům, 
kteří nás svým fanděním přímo 
ženou k úspěchu.
Dohrávala se také poslední kola 
okresů. Naše rezerva nastoupila 
v Nížkově, kde vyhrála 12:6. Po 
devíti kolech tento tým nezná 
porážku. Suverénně vévodí OP 1. 
Pokud tato skvělá forma vydrží hrá-
čům i v druhé půlce, tak se stanou 
přeborníky okresu. Pouze první má 
nárok zúčastnit se baráže o postup 
do kraje. Jde o další nelehký úkol. 
V případě úspěchu by měl náš oddíl 
v krajských soutěžích dva zástupce! 
Céčko zajíždělo k lídru soutěže 
do Bystřice, kde podlehlo 16:2. 
Déčko přivítalo druhý tým tabulky 
Bystřici B. Souboj o čelo tabulky 
zvládli lépe naši hráči a potvrdili, 
že patří k největším favoritům této 
třídy. Éčko nestačilo na soupeře 
a prohrálo vysoko 18:0.
Hodnocení po půlce soutěží a veške-
ré informace jako tabulky, úspěšnosti 
atd. o stolním tenisu našich družstev 
vám přineseme v příštím čísle. -pk-

Lhotky
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod B 3 10:3
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Lavic-
ký 2,5, Nevrtal T. 2,5, Nevrtal Z. 2,5
SK Sokol Lhotky A – TJ ZOD 
Kámen A 6:10
Sestava Lhotky: Doubek 1, Chylík 
1, Lavický 1,5, Nevrtal T.2, Nevrtal 
Z. 0,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Netín 
A 13:5
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 4,5, Vondrák 1,5

Okresní soutěž
Sokol Nížkov E – SK Sokol Lhot-
ky D 12:6
Sestava Lhotky: Holubář F. 0,5., 
Holubář P. 1,5, Kupka V. 3, Marek 1

-chyl-

2. liga mladší dorost Morava
HK Královo Pole Brno – TJ Sokol 
VM 39:21 (18:12)
V posledním kole podzimní části 
soutěže se naši dorostenci utkali se 
silným soupeřem HK Královo Pole 
Brno. Po nepovedeném výkonu 
v druhé půli dorostenci utržili nej-
větší porážku v sezoně. Soupeř na 
nás vyrukoval s osobní obranou na 
střelce Honzu Svobodu, kterou prak-
tikoval po celé utkání. To naše hráče 
zaskočilo a po několika nepřesnos-
tech jsme rychle prohrávali 3:1 a 6:3. 
V další pasáži se podařilo zlepšit 
obranu, kombinaci v útoku a v 18. 
minutě jsme se přiblížili na rozdíl 
jediné branky (9:8). V poslední dese-
timinutovce poločasu jsme bohužel 
zahodili několik vyložených šancí 
a sedmičku, Brňané byli produk-
tivnější a v poločase tak vedli 18:12.

Začátek druhé půle se nám vů-
bec nepodařil. To znamenalo, že 
v 36. minutě svítilo na ukazateli 
hrozivé skóre 23:13. Po celou dru-
hou půli se nám nepodařilo herní 
projev zlepšit, soupeř nám nadělo-
val jeden gól za druhým a v závěru 
jsme bránili „čtyřicítku“! Vysoká 
porážka v Brně tak znamená, že 
dorostenci přezimují na 6. místě 
druholigové tabulky.
7 m hody 2/2:3/1 vyloučení: 4:2, 
diváků 51. Sled branek: 3:1, 4:2, 6:3, 
9:4, 10:8, 13:11, 16:11, 18:12, 21:13, 
23:14, 28:16, 31:18, 33:20, 39:21.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (11/1), Pospíšil Jan 
(3), Svoboda Jan (2), Pavliš David 
(2), Blaha Tomáš (2), Lečbych Jan 
(1), Fiala Martin, Janíček Martin 
ml., trenéři Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.               -šid-

Mladší žáci
HHK VM – HC Rebel Havlíčkův 
Brod 4:1(2:0, 1:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: 11. Bíbr 
(Úlovec), 19. Šandera, 29. Úlovec 
(Báňa M.), 45. Bíbr (Úlovec). 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák 
M., Bíbr, Barák, Karásek, Kroutil, 
Pacal, Úlovec, Havliš, Juda M., 
Třeštík, Šandera, Báňa M., Pražák, 
Loup, Krůza, Řepa. Rozhodčí: Pe-
kárek, Maloušek. Vyloučení: 0:1. 

Starší žáci
HHK VM – HC Rebel Havlíčkův 
Brod 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: 4. Pospí-
šil (Kapusta), 10. Strnad, 60. Str-
nad. Sestava HHK: Juda J. – Kam-
pas F., Pacalová, Bezák D., Drápela, 
Báňa D. – Pospíšil, Strnad, Kapusta 
– Šilpoch, Dundálek, Nevěčný 

– Pavelka. Rozhodčí: Maloušek, 
Pekárek. Vyloučení: 2:2, využití: 
0:1. Střely na branku: 23:42.

Dorost
VSK Technika Brno – HHK 
VM 5:2
HHK VM – HC Blansko 7:4 (2:0, 
3:2, 2:2)
Branky a asistence HHK: 3. Stře-
cha (Štěpánek), 6. Kejda (Střecha), 
23. Kejda (Střecha, Novotný), 
24. Štěpánek (Střecha), 31. Kejda 
(Střecha), 47. Kampas M. (Kejda), 
54. Strnad. Sestava HHK: Vitešník 
(Matoušek) – Smažil, Střecha, 
Tlapák, Burian P., Kampas J., 
Kejda, Bernat, Kampas M., No-
votný, Vejnar, Štěpánek, Marešo-
vá, Strnad, Kampas F. Rozhodčí: 
Dostál – Pekárek, Horký. Vylou-
čení: 9:8, využití: 1:2.        -hhk-

V sobotu 10. prosince se ve Velkém 
Meziříčí uskutečnil halový turnaj 
fotbalových př ípravek ročníku 
2011. Zúčastnilo se jej šest týmů 
z ČR a jeden ze Slovenska. Ko-
nečné pořadí: 1. FC Sparta Brno, 
2. AS Trenčín, 3. RSM Hodonín, 
4. FC VM zelená, 5. FC VM bílá, 
6. FK Čáslav, 7. FC Dosta Bystrc – 
Kníničky. Dále byla také udělena 
individuální ocenění. Nejlepším 
hráčem turnaje byl hráč z týmu 
Sparty Brno Jakub Janko, nejlepší 
střelec Martin Gettinger byl také 
z vítězného týmu. Poslední ocenění, 
a to pro nejlepšího brankáře, získal 
domácí Marek Malata. Touto cestou 
chceme poděkovat všem, kteří se 
podíleli na chodu turnaje, a také 
fi rmě Agados, která byla jeho spon-
zorem. Mediálním partnerem akce 
byl týdeník Velkomeziříčsko.   -ves-

AGADOS CUP 
PŘÍPRAVEK

VOLEJBAL 
ŽÁCI

Žákovský celek v neděli odehrál 
čtvrtý turnaj, tentokráte v Třebíči. 
Celek Zdeňka Zmrhala opět nenašel 
přemožitele a bez ztráty setu vyhrál 
všechna utkání.
Výsledky: VM – Jihlava 2:0, – 
Třebíč 2:0. – Hrotovice 2:0, Jihlava 
– Třebíč 2:0, – Hrotovice 2:0, Hro-
tovice – Třebíč 2:1
Sestava VM: Košábek, Štipák, Ku-
bát, Heřmánek, Juda, Pešek, Kuřec, 
Sayed Sayed – EL
KPV žáků po čtyřech turnajích:
1. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 12  0 24:1 24
2. ŠSK Demlova Jihlava 12 6  6 15:13 18
3. TJ Sokol Hrotovice 12 6  6 13:15 18
4. ZŠ Týnská Třebíč 12 0 12  1:24 12

-kon-

Na jaře letošního roku 2011 jsme 
rozsáhle informovali čtenáře Vel-
komeziříčska o této historii. Slíbili 
jsme v ní pokračovat o začátcích 
výroby umělého (technického) 
sněhu ve světě i u nás. S pokusy 
s umělým sněhem začali Kanaďané 
ve čtyřicátých letech 20. století. 
Zjistili, že když se pod tlakem 
rozstřikuje vodní mlha do proudu 
podchlazeného vzduchu, zmrzne na 
krystalky ledu podobné přírodnímu 
sněhu. Z dostupných materiálů se 
dále dozvídáme, že za 2. světové 
války byl v Madison Square Garden 
rozdrcen led a stlačeným vzduchem 
rozprášen na plochu. Bylo to opatře-
ní, které zajistilo jisté sportovní vy-
stoupení. Nesmírně drahý způsob 
výroby byl pro zasněžování svahu 
nepoužitelný. V poválečném období 
první americká sněhová zařízení 
používala upravené travní postřiko-
vače přidáním stlačeného vzduchu. 
Směs vody a vzduchu proháněná 
tryskou pod tlakem 6 atm. se ve 
směšovací komoře promění na ml-
hovinu, která se expanzí podchladí 
a v mrazivém vzduchu dopadá na 
zem jako sněhové krystalky.
První sněhové dělo na světě pak pa-
tentovali Američané v roce 1954, aby 
zajistili hladký průběh olympijských 
her ve Squaw Valley roku 1960.
Jak v mnohých jiných případech, 
tak i zde zůstala Evropa za svým 
zámořským partnerem. V roce 
1963 se konečně začalo přemýšlet 
v Německu o výrobě umělého 
sněhu. Majitel lyžařských výtahů 
v Garmisch-Parten-Kirchenu přes 
všechnu nedůvěru instaloval AMF 
sněhové zařízení a s 5 děly a 2 kom-
presory typu Gyro-Flo uskutečnil 
první sněhovou „bouři“ na Hausber-
gu. Bylo to 6. 12. 1963 v 19 hodin 
středoevropského času.
Postupně se začali výrobou umě-
lého sněhu zabývat ve Francii, 
Itálii i v Rakousku. Naskýtá se tedy 
otázka, kdy ‚vystřelila‘ sněhová 

děla historicky první umělé vločky 
v tehdejším Československu, a co 
tomu předcházelo.
Lyžování v zimním st ředisku 
v Zadní Telnici bylo mezi Ústečany 
oblíbené už před druhou světovou 
válkou. Takřka až pod sjezdovky 
vyvezla obyvatele města linka 
tramvaje. Po válce přišel velký roz-
mach areálu. A když se tu roku 1965 
objevil profesor ČVUT Vladimír 
Chlumský a vyprávěl o svých po-
kusech s výrobou umělého sněhu, 
dostal hned nabídku ke spolupráci. 
Členové lyžařského klubu Telnice 
totiž př ivezli do Českosloven-
ska první dělo z Rakouska. Tým 
profesora Chlumského z katedry 
kompresorů, chladicích zařízení 
a vodních strojů pak přizpůsobil 
zař ízení místním podmínkám 
a vyrobil pro Telnici další tři kusy. 
Slavnostní ‚výstřel‘ byl připraven 
na 12. listopad 1965. Z tehdejší 
korespondence ÚV ČSTV Praha 
se dozvídáme, že „obdivuhodné 
činorodosti členů lyžařského oddílu 
TJ Chemičky Ústí se podařilo vy-
budovat znamenité a hodnotné dílo. 
První palba sněhometů v ČSSR jistě 
zůstane trvale zapsána v dějinách 
našeho lyžařství!“ Tyto údaje mně 

poskytl prezident Ski klubu Telnice 
ing. Jindřich Holinger, jehož otec 
byl jedním z těch, kteří sněhové 
dělo do socialistického bloku při-
vezli a svépomocí brigádně vybu-
dovali nutnou technologii k zasně-
žování – jako např. kompresorovou 
strojovnu, vodní nádrž s čerpadly 
a chladicím zař ízením včetně 
500 m potrubí na sjezdovce, což 
představovalo 3500 odpracovaných 
brig. hodin často o dovolených.
Přicházejí 70. léta minulého století, 
kdy bylo v Evropě sněhu přebohatě. 
Ti, kdo z nás jezdili v těchto letech 
do Špindlu, jistě pamatují ve Sv. Pe-
tru čtyři skokanské můstky a u nich 
hliníkové potrubí. Tam již v roce 
1969 zasněžoval vysokotlakým 
systémem pan Balcar skokanské 
můstky i část sjezdovky.
V 80. letech min. století bylo zřej-
mé, že sjezdovky nemohou spoléhat 
jen a jen na přírodní sníh. Sezony 
bez sněhu se staly noční můrou 
provozovatelů lanovek i hoteliérů. 
Tehdy se zamysleli vedoucí ski 
areálu jihotyrolského Obereggenu 
Walter Rieder a Georg Eisath, co 
dál. Zpětně se ukázalo, že osedlali 
jediného perspektivního koně – 
vsadili na umělý sníh. Nejprve 

koupili za velké peníze první vr-
tulové dělo z USA. „Stálo 100 tisíc 
dolarů, bylo moc drahé a vyrobilo 
málo sněhu,“ vzpomíná ještě dnes 
Walter Rieder, generální ředitel 
Společnosti TechnoAlpin se sídlem 
v Bolzanu, která je světovým líd-
rem ve výrobě technického sněhu. 
Proto se tehdy domluvili s kolegou 
a pustili se do vývoje vlastního stro-
je. Koupili turbínu na sušení sena 
a vyrobili první funkční prototyp. 
A tak se dá říct, že tento typ sněho-
vého děla vznikl z fukaru. Bylo tak 
dobré, že tuto technologii koupila 
společnost provozující ski areál 
Obereggen a nasadila ji v sezoně 
1983/84 na sjezdovky. V roce 1987 
byla také poprvé zasněžena závodní 
sjezdovka Saslong v Grödenu. Jižní 
Tyrolsko dnes dokáže zasněžit oko-
lo 90 % své sjezdové plochy.
Jak to pokračovalo v tehdejším 

Československu
Šumava: v roce 1981 probíhala ve 
skupině klatovských škodováků 
pod vedením Josefa Maláta inten-
zivní činnost na dokončení mobil-
ního děla na výrobu technického 
sněhu. První pokusy probíhaly 
již v sezoně 1981/82. Josef Malát 
a JUDr. František Steidl podávají 
přihlášku patentu na mobilní dělo 
Šumava, které svým výkonem 
představovalo v té době v celé 
ČSSR absolutní špičku. Na základě 
výborných zkušeností se zkušeb-
ním provozem několika mobilních 
děl se v průběhu roku 1983 zreali-
zoval systém umělého zasněžování 
na Lubského svahu na šumavském 
Špičáku. Společně s krušnohorskou 
Telnicí byl sportovní areál Špičák 
významným průkopníkem tech-
nického sněhu na českých horách. 
Tolik z publikace Josefa Tremla 
‚Ke 40. letům sportovního areálu 
Špičák 1971/2011‘.      Petr Zezula
V dalším pokračování se dozvíte, 
jak to bylo s vývojem zasněžování 
na Fajtově kopci.

Ve čtvrtek 8. prosince uspořádali 
učitelé tělesné výchovy již tradiční 
sportovní soutěž ve skoku vyso-
kém pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd. 
Celkem třicet tři závodníků a zá-
vodnic předvedlo svoje odrazové 
a pohybové schopnosti. Na nejlepší 
skokany čekalo ocenění – diplomy 
a mikulášská nadílka, které zajistilo 
ředitelství školy.
Kategorii dívek osmých tříd pře-
svědčivě vyhrála Romana Doleža-
lová, která zdolala laťku ve výšce 
127 cm. O šest centimetrů „zaosta-

45 let provozu prvního lyžařského vleku na Vysočině –
lyžařský areál na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí

la“ Veronika Kazderová 121 cm, 
třetí př íčku obsadila Kristýna 
Očenášková 115 cm. Mezi devá-
ťačkami obhájila loňské prvenství 
Markéta Partlová, která skočila 136 
cm. Stříbrnou příčku obsadila De-
nisa Janečková 133 cm, bronz patří 
Kláře Sedláčkové za výkon 124 cm.
V kategorii chlapců byla daleko 
větší konkurence a tím i vyšší dra-
matičnost. Mezi osmáky „kraloval“ 
výkonem 138 cm Petr Hýl, druhé 
místo patří Pavlu Smažilovi 135 cm, 
třetí příčku obsadil Jan Štandera 

132 cm. Nejlepších výkonů dosaho-
vali patrno již z fyzických dispozic 
chlapci devátých tříd. Vítězem se 
stal Adam Košábek za nejlepší 
výkon 162 cm před loňským vítě-
zem Davidem Smejkalem 156 cm, 
bronzovou příčku obsadil výkonem 
147 cm Bohuslav Horký.
Nejúspěšnější závodníci budou 
bojovat tentokrát o poháry a me-
daile v okresním kole XV. ročníku 
Vánoční laťky, která proběhne 
v tělocvičně ZŠ Oslavická v úterý 
20. prosince.        Text a foto: -záv-

První dělo v Telnici.                                       Foto: archiv ski klub Telnice

8. třídy 9. třídy
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

HÁZENÁ

ŠKOLNÍ SPORT

VOLEJBALATLET VYSOČINY
A mužstvo HHK opět vyhrálo po 
samostatných nájezdech.
HC Grewis Plumlov – HHK VM 
5:6 SN (1:1, 1:1, 3:3 – 0:1)
Branky a asistence: 3. Mazouch 
(Pekr), 33. Pekr (Koutný), 50. 
Koutný (Pekr, Soldán), 54. Finkes 
(Koutný), 58. Mikeš (Stráněl) – 13. 
Novák (Střecha), 35. Šerý (Troš-
čák), 42. Krča (Novák), 51. Hlouch 
(Novák, Troščák), 59. Krča (No-
vák), sam. nájezdy Novák, Hlouch. 
Sestava HC Grewis Plumlov: Plá-
nička (Hruban) – Soldán, Kryl, 
Bauer, Tomiga, Finkes, Pekr, Ma-
zouch, Řehulka, Mikeš, Kučera, 
Matoušek, Koutný, Hliňák, Berčák, 
Stráněl. Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Hladík (Štourač) – Dusík, Šerý, 
Válek, Krejčí, Střecha, Chlubna – 
Jaskula, Troščák, Novák – Nedoma, 
Hlouch, Krča – Burian V., Krčál, 
Burian P. Rozhodčí: Koňa – Mikšík, 
Vašík. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. 
Střely na branku: 33:34. Diváci: 33.
Ostatní výsledky dvanáctého 
kola: Brumov-Bylnice – Uherský 
Brod 5:2, Warrior Brno – Kromě-
říž 4:2, Velká Bíteš – Blansko 1:3, 
Boskovice – Moravské Budějovice 
5:6, Uničov – Uherský Ostroh 1:2.

Program na tento týden:
Sobota 17. 12. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – HCM Warrior Brno, za-
čátek utkání v 17.30 (zimní stadion 
Velké Meziříčí).                        -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 12 10 0 2 0 95:33 32
 2. HC Brumov-Bylnice 12 9 1 0 2 45:34 29
 3. Hokej Uherský Ostroh 12 8 1 0 3 43:26 26
 4. HK Kroměříž 12 6 1 0 5 55:51 20
 5. SK Minerva Boskovice 12 6 1 0 5 45:42 20
 6. Dynamiters Blansko 12 5 0 2 5 35:46 17
 7. HC Grewis Plumlov 12 4 1 2 5 42:54 16
 8. HC Uherský Brod 12 5 0 0 7 42:50 15
 9. HCM Warrior Brno 12 5 0 0 7 40:55 15
10. HC Uničov 12 4 0 0 8 39:45 12
11. HC Sp. Velká Bíteš 12 2 0 1 9 32:49 7
12. HHK Velké Meziříčí 12 0 3 1 8 45:73 7

Okresní přebor
SK Mostiště – HC Spartak Velká 
Bíteš B 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
Začátek utkání patřil pohyblivěj-
ším bítešským hráčům. Domácí se 
z tlaku vymanili až poté, co ubránili 
první oslabení. V desáté minutě 
mladší Vašek Krejčí v tísni vystřelil 
od modré čáry, puk změnil směr od 

brusle bránícího hráče a skončil 
v bítešské brance. O necelou minutu 
později Toman parádně trefi l Musi-
lovu přihrávku a zvýšil mostišťské 
vedení. V šestnácté minutě vyrobili 
hosté hrubku v rozehrávce, puk 
získal zadarmo Solař a zcela sám 
před brankou s jistotou zakončil. 
Pak hráli domácí první přesilov-
ku, ale nebezpečnější už v ní byl 
jejich soupeř. Ten přečkal oslabení 
bez další úhony, v závěru třetiny 
několikrát nebezpečně zaútočil do 
nepřipravené mostišťské obrany 
a za čisté konto vděčili domácí jen 
svému brankáři Milanu Svobodovi.
I po přestávce se hrál svižný hokej 
s řadou šancí. Domácí neinkasovali 
ani v dalším oslabení a v polovině 
zápasu do jejich branky nastoupil 
po několikazápasové pauze vynu-
cené zraněním Marek Uhlíř. Hned 
zkraje sebou musel pořádně mrskat, 
protože Spartak jej přivítal zvýše-
ným úsilím.
I v prvních deseti minutách třetí 
části bylo k vidění především mar-
né bítešské útočné snažení. Hosté 
hráli další tři přesilovky, téměř 
minutu dokonce pět proti třem, 
ale po celý zápas se kromě výbor-
ných domácích brankářů potýkali 
i s vlastní žalostnou koncovkou, 
a tak mostišťská defenziva opět 
obstála. Ve dvaapadesáté minutě si 
Krškova střela našla od modré čáry 
cestu mezi několika stínícími hráči 
až do bítešské sítě. Pak už domácí 
utkání bezpečně kontrolovali a ko-
nečnou podobu dal výsledku po 
individuální akci v osmapadesáté 
minutě Solař.
Branky SK Mostiště: Václav Krejčí 
ml. (Musil), Toman (Musil), Solař, 
Krška (Musil), Solař (Václav Krej-
čí st.). Vyloučení: 5:2, navíc Michal 
Komínek (Velká Bíteš) 10 minut 
osobní trest. Bez využití. Střely na 
branku: 23:24.                        -tom-
 1. Náměšť n. O. 7 6 1 0 52:13 13
 2. RH Centrum Brno 7 4 3 0 41:24 11
 3. SK Mostiště 7 4 2 1 48:30 10
 4. HC Vev. Bítýška 7 4 1 2 40:22 9
 5. HLC Bulldogs 7 3 2 2 41:31 8
 6. HC Zastávka 7 2 3 2 24:27 7
 7. HC Sokol Křižanov 7 3 1 3 21:37 7
 8. Spartak V. Bíteš B 7 2 1 4 33:36 5
 9. SK Minerva Boskovice 7 2 1 4 22:28 5
10. Tatran Hrušky 8 1 2 5 24:53 4
11. TJ Šerkovice 7 0 3 4 23:48 3
12. HC Nedvědice 6 1 0 5 16:36 2

Ženy po prohře na hřišti lídra 
přezimují na poslední příčce.

2. liga ženy
SK UP Olomouc – Sokol VM 27:23 
(13:12)
Poslední podzimní druholigové 
kolo nepřineslo pro naše barvy 
výraznou změnu v herním pro-
jevu s překvapivým výsledkem. 
Jako již tradičně neúplná a hodně 
zkombinovaná sestava sice statečně 
vzdorovala vedoucímu týmu tabul-
ky a několikrát se dostala do mi-
nimálního vedení, leč v celkovém 
vyjádření to na zisk bodů nestačilo. 
Od úvodu naše dobře organizovaná 
obrana podepřená bojovností stači-
la držet krok s Hanačkami. V závě-
rečné čtvrthodině utkání byl však 
již znát na našich hráčkách úbytek 
sil a souboj se dohrával již zcela 
v režii domácího týmu. Ten dokázal 
rychlými brejky trestat chyby v naší 
útočné snaze a zejména daleko vyš-
ší produktivitou střelby si udržoval 

dostatečný brankový odstup až do 
vítězného konce. 7 m hody 2/2:4/2, 
bez vyloučení.
Sled branek 2:0, 2:3, 4:6, 7:9, 10:10, 
12:10, 13:12, 17:17, 20:18, 23:20, 
27:21.
Doufejme, že se naše družstvo 
během zimní přestávky „dá dohro-
mady“ tak, aby v jarní odvetné části 
vrátilo ženskou velkomeziříčskou 
házenou opětovně na výsluní dru-
holigové scény!!!
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Plachetská Jitka (8), Hub-
lová Hana (5), Mejzlíková Kateřina 
(4), Plachetská Zuzana (3/2), Kra-
tochvílová Monika (2), Svobodová 
Diana (1), Pacalová Lenka, Babáč-
ková Marcela, Bezděková Alžběta. 
Trenér ing. Tvarůžek.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
1. Olomouc 8 6 1 1 192:170 13
2. Bohunice 8 5 0 3 201:179 10
3. Karviná 8 4 0 4 183:196 8
4. Veselí B 8 3 1 4 186:189 7
5. V. Meziříčí 8 1 0 7 190:218 2

Ve středu 7. prosince se v gotickém 
sále jihlavského magistrátu konalo 
slavnostní vyhlášení ankety Atlet 
Vysočiny 2011.
Vítězem v kategorii žactva se stala 
Martina Homolová (členka žákov-
ského reprezentačního družstva, 
mistryně republiky v běhu na 150 m).

Ve společné kategorii dorostu, 
juniorů a dospělých zvítězil Jiří Sý-
kora (7. místo na mistrovství světa 
17letých ve víceboji), na 10. místě 
se umístil Petr Holánek (2. místo 
na MČR juniorů v běhu na 3000 m 
překážek).

-vill-

Zprava Petr Holánek a Martina Homolová.
Foto: archiv atletika TJ Sokol VM

Žákyně ZŠ Oslavická Velké Me-
ziříčí zvítězily v krajském kole 
házené.
V pátek 2. prosince uspořádala 
Krajská rada Asociace školních 
sportovních klubů ČR krajské fi nále 
týmů základních a středních škol 
v házené. Ve sportovní hale TJ Sokol 
Dolní Cerekev se nakonec vítězem 
Kraje Vysočina kategorie chlapců 
stali studenti Gymnázia, VOŠ Le-
deč nad Sázavou. Mezi děvčaty si 
tentokrát suverénně vedly žákyně 
ZŠ Oslavická, které postupně zdo-
laly Gymnázium, VOŠ Ledeč na 
Sázavou 14:7, dále udolaly studentky 
Gymnázia Velké Meziříčí 13:10 
a v posledním duelu jednoznačně 
přehrály ZŠ Otokara Březiny Jihlava 
21:7. Velkomeziříčské gymnazistky 
nakonec obsadily třetí příčku, když 
porazily žákyně ZŠ Jihlava 13:4 
a podlehly Gymnáziu, VOŠ Ledeč 
nad Sázavou v poměru 10:12.

Nejlepší týmy si tím vybojovaly 
právo účasti v kvalifikaci krajů 
Vysočiny, Jihomoravského a Par-
dubického, která proběhne 10. ledna 
2012 v Brně. Vítězové, kteří vze-
jdou z této kvalifi kace, pak mohou 
na přelomu ledna a února 2012 
bojovat ve fi nále Poháru AŠSK ČR 
základních a středních škol v Jin-
dřichově Hradci.
ZŠ Oslavická: Zezulová Kristýna 
(1), Doležalová Romana (2) – Part-
lová Markéta (17), Sedláčková 
Klára (10), Janečková Denisa (5), 
Bačová Soňa (4), Kopečková Ka-
teřina (5), Zezulová Veronika (2), 
Koudelová Tereza (1), Uhlířová 
Eva (1).
Gymnázium VM: Vávrová Micha-
ela – Závišková Iva, Studená Kate-
řina, Rosová Terezie, Doleželová 
Kateřina, Lázničková Andrea, Ka-
rásková Jana, Úlovcová Veronika, 
Vondráčková Iveta.                 -záv-

Kadeti si sice o medaile nezahrají, 
přesto nezklamali.
V právě uplynulém víkendu se 
v tělocvičně u kostela odehrál druhý 
turnaj extraligových kadetů, skupi-
ny B. Naše naděje si před měsícem 
ve Frýdku Místku vytvořily reálnou 
naději na postup mezi nejlepší šesti-
ci, což se v historii z osmi možností 
podařilo jenom dvakrát (v sezonách 
05-06 a 06-07). Tak trochu čáru přes 
rozpočet dvojici koučů Petr Juda 
a Petr Vašíček však udělaly absence 
dvojice blokařů Krejska, Lízal, kteří 
jako jediní mají zkušenosti s touto 
soutěží a dalo se očekávat, že bu-
dou patřit k tahounům. Kadetům 
se sice nakonec nepodařilo získat 
umístění do třetího místa, přesto je 
celkové čtvrté místo s ohledem na 
okolnosti úspěch. Za sebe musím 
říct, že mě příjemně překvapily 
výkony všech hráčů, kteří během 
těch tří dnů nastoupili, jejich výkony 
rostly zápas od zápasu, do celku se 
pomalu dostává i srdíčko, které jsem 
tam v minulosti, musím říci, trochu 
postrádal.
Sp. VM – Volejbal Brno 0:3 (–20, 
–17, –15)
Vstup do turnaje se našim kadetům 
příliš nepovedl. Na prvním turnaji 
dokázali svého soupeře připravit 
alespoň o set, tentokráte brněnské 
naděje pozlobili jenom v prvním 
setu, potom už kraloval soupeř. 
Nutno př iznat, že zaslouženě, 
v dalším průběhu se ukázalo, že 
přijel v dobré formě a bez porážky 
nakonec druhý turnaj vyhrál.
Sp. VM – VSC Zlín 0:3 (–23, 
–20, 19)
Souboj s vítězem prvního turnaje 
byl pikantní především v tom, že 
ve zlínském dresu nastoupil i Matěj 
Uchytil, meziříčský odchovanec 
a reprezentant v kategorii kadetů. 
Matěj přestoupil do VSC Zlín před 
touto sezonou, smlouva umožňuje, 
aby ve Zlíně nastupoval v kadet-
ském a mužském týmu, v kategorii 
juniorů naopak nastupuje v mezi-
říčských barvách. Naši hráči doká-
zali se soupeřem držet krok první 
dva sety, jejich výkon byl kvalitnější 
než v prvním zápase, na soupeře to 
však opět nestačilo.
Sp. VM – ŠSK Beskydy 3:1 (-25, 
17, 27, 16)
V sobotu před obědem čekal na naše 
borce ambiciózní nováček z Frýdku 
Místku. Odvetu na domácí půdě 
lépe začal soupeř, který si první 
set sice i přes vedení 24:20 málem 
prohrál nepřesnou koncovkou (pus-
til dokonce naše hráče do vedení 
25:24), nakonec se však ujal vedení. 
Ve druhém setu se karta obrátila, 
naši hráči začali soupeře přehrávat, 
výrazně se zlepšili především na 
bloku a vůbec v obraně, trochu se 
štěstím nakonec zvládli i infarkto-
vou koncovku třetího setu a podařilo 
se jim frustrovaného soupeře tento-
kráte porazit již ve čtyřech setech. 
Hodně důležité vítězství.
Sp. VM – VK DHL Ostrava 3:1 
(21, –16, 18, 25)
Ostrava na prvním turnaji naše 
hráče dokázala porazit a díky tomu 

si odvezla z Frýdku třetí příčku. 
Tentokráte jí však v Meziříčí „pšen-
ka nekvetla“. Naši hráči předvedli 
asi nejlepší výkon, v tělocvičně 
byla skvělá nálada, fandilo se jako 
v dávných dobách a volejbal opět 
těšil hráče i diváky. Náš celek se 
ujal vedení, soupeř však záhy kon-
troval. Třetí set se stal jasnou kořistí 
Velmezu, a to bylo hodně důležité. 
Koncovka čtvrtého setu byla hodně 
napínavá, jako by si naši hráči byli 
za stavu 23:18 až příliš jistí a soupeř 
je trochu vytrestal. Snížil na 23:22, 
pak naši hráči získali mečbol 24:22, 
přesto se soupeř dočkal setbolu 
– 24:25. Radost domácích hráčů 
i příznivců po posledním odehra-
ném míči tak byla v pozdní noční 
hodinu naprosto spontánní.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 2:3 
(–15, –18, 17, 19, 11)
V posledním zápase turnaje už o nic 
nešlo. Ostrava sice v předchozím 
duelu podle předpokladů podlehla 
Zlínu, naši hráči ji tak mohli bodo-
vě dostihnout, poměr setů však již 
nemohli dostihnout. Mužstvo navíc 
postihla další absence, do zápasu 
nemohl pro zdravotní potíže na-
stoupit jeden ze smečařů, Dominik 
Sláma, který do té doby na svůj post 
nikoho nepustil. David Pešta, který 
jej nahradil, sice zažil asi hororový 
první set, v dalším průběhu však 
ukázal, že do týmu určitě patří. Na 
obou celcích bylo vidět, že toho 
hráči již mají „plné kecky“, hradečtí 
hráči se poměrně rychle ujali vedení 
0:2 na sety, naši hráči zaslouží abso-
lutorium, že to nezabalili a dokázali 
vyrovnat. Navíc to ještě do druhé 
poloviny posledního setu vypadalo, 
že se rozloučí se základní skupinou 
vítězstvím za stavu 6:1 byl soupeř na 
ručník, naše naděje vedly ještě 10:8. 
Dva trochu lehkomyslně vyhozené 
útoky do autu a tři nepovedené pří-
jmy však posadily soupeře na koně, 
a ten si již svou možnost nedal vzít.
Petr Vašíček hodnotil vystoupení 
svých svěřenců bezprostředně po 
posledním zápase jako vždy ote-
vřeně: „Abych řekl pravdu, jsem 
docela spokojený. Sice není sporu 
o tom, že blokaři Krejska s Lízalem 
chyběli, přes svoje mládí jsou to naši 
nejzkušenější hráči, ale jak Tomáš 
Žák, tak Petr Augusta odehráli na 
bloku dobrý turnaj a odvedli poctivý 
výkon. Zahráli si všichni a nikdo mě 
nezklamal. Náš celek je hodně mla-
dý a pokud budou kluci pracovat, 
nemám strach o jejich budoucnost.“
Sestava: Slavík, Bláha, Augusta, 
Matějka, Sláma, Žák, Lízal, Minář, 
Duben, Pešta.
Ostatní výsledky: Zlín – Brno 
2:3, – Hradec 3:0, – Ostrava 3:1, 
– Beskydy 3:0, Brno – Beskydy 
3:0, – Ostrava 3:1, – Hradec 3:1, 
Beskydy – Ostrava 1:3, – Hradec 
1:3, Ostrava – Hradec 3:0

Tabulka EX-KTI, sk. B 
po prvním turnaji:

1. VSC Zlín 10 9 1 29:11 19
2. Volejbal Brno 10 8 2 27:13 18
3. DHL Ostrava 10 5 5 21:21 15
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 10 4 6 18:24 14
5. Slavia Hradec Králové 10 2 8 14:27 12
6. ŠSK Beskydy 10 2 8 12:25 12

-kon-

Jezdecká stáj Granus Stránecká Zhoř zve na

novoroční jízdu pro děti a dospělé
pořádanou 1. 1. 2012 od 13 hodin.
Jde o bezplatné ježdění pro malé i velké
příznivce a milovníky koní na jízdárně
ve Stránecké Zhoři. 
Pro nejmenší je připravený teplý čaj 
a pro ty starší občerstvení v podobě svařáku.
Přijďte i vy na oddychovou novoroční
projíždku po bujaré silvestrovské noci. 
Srdečně zve kolektiv Jezdecké stáje Granus 
www.jsgranus.estranky.cz

SK Sokol Lhotky pořádá v pondělí 26. 12. 2011 Vánoční 
házenkářský

turnaj
spojený se setkáním bývalých 
a současných hráčů a hrá-
ček se uskuteční ve čtvrtek 
29. prosince od 15.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Nově je veřejné bruslení i v úterý.
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, doprovod 
10 Kč

2. liga mužů Morava jih
SK Kuřim – TJ Sokol VM 29:26 
(16:13)
V jedenáctém kole zajížděli naši 
muži do Kuř imi, kde bohužel 
nenavázali na vítězství z přede-
šlých kol.
Meziříčští začali velice vlažně 
a po sedmi minutách prohrávali 
6:2. V obraně se nedařilo pokrývat 
střelce Kuřimi, kteří se důrazně 
tlačili do zakončení na brankovi-
ště. V 21. minutě se sice podařilo 
dostat na dostřel dvou branek 
(11:9), ale neproměněné šance 
a navíc technické chyby v útoku 
znamenaly poločasové třígólové 
manko.
V úvodu druhé půle se podařilo 
díky zlepšené obraně vyrovnat 
(37. minuta 17:17). Pak mohli jít 
naši hráči dokonce do vedení. Ne-
proměněný brejk, domácí potrestali 
rychlým gólem, následovaly dvě 
technické chyby a Kuřim znovu 
vedla o tři branky (20:17). V dal-
ší desetiminutovce dominovaly 

obrany a oba brankáři. Šest minut 
před koncem se ještě snažili hosté 
v oddechovém čase zmobilizovat 
všechny síly. Bohužel opět velké 
množství neproměněných šancí 
v závěru přispělo domácím, aby 
si pohlídali tříbrankový náskok. 
V posledním podzimním kole tak 
prohráli naši hráči v Kuřimi 29:26 
a přezimují na pátém místě druho-
ligové tabulky.
7 m hody 6/3:4/1 vyloučení: 6:6, 
počet diváků 56.
Sled branek: 2:1, 6:2, 7:4, 9:6, 11:9, 
14:11, 16:13, 17:17, 20:18, 22:19, 
24:21, 27:23, 29:26
Sestava a branky: Kotík Libor, Sto-
klasa David – Strašák Pavel (7/1), 
Živčic Pavel (5), Bezděk Jakub (4), 
Večeřa Vítězslav (3), Kříbala Petr 
(3), Kaštan Jiří (2), Trojan Vítěz-
slav (1), Fischer Radim (1), Necid 
Miloš, Kříbala Pavel, Hron Vojtěch, 
Konečný Ladislav, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Babá-
ček Petr.

-šid-

ve stolním tenisu.
Začátek je ve 13.00, prezentace od 12.30 v KD Lhotky. Turnaje se 
mohou zúčastnit neregistrovaní hráči a registrovaní mladší a starší 
žáci. Na vítěze čeká putovní pohár, na hráče na ostatních místech 

věcné ceny. Srdečně zvou pořadatelé.
-chyl-


