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Připravila Simona Fňukalová

PF 2012
Jupiter club a redakce Velko-
meziříčska přejí všem svým 
čtenářům a inzerentům poho-
dové prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a štěstí v novém 
roce.              Foto: Iva Horká

Oznámení 
čtenářům 

a inzerentům
Z důvodu čerpání řádné do-
volené bude redakce od 21. do 
30. 12. uzavřena. První číslo 
v novém roce vyjde ve středu 
4. 1. 2012. Př íjem inzerce
prostřednictvím e-mailu: 
velkomeziricsko@velkome-
ziricsko.cz.
Děkujeme za pochopení.

Malé vánoční 
jiskření na malé 

scéně Jupiter 
clubu

Středa 21. 12. od 19 hodin. Vy-
stoupí A.I.D.S. a STU.D.Na.

Více na straně 7

Živé betlémy
V Měříně, ve Velkém Meziříčí 
a Osové Bítýšce.

Více na straně 7

Vánoční koncert 
Geneze

Neděle 25. 12. od 15.30 hodin 
v kostele sv. Mikuláše.

Novoroční 
ohňostroj

Sobota 31. 12. o půlnoci na 
náměstí.

Slavnostní 
novoroční 
koncert 

s přípitkem 
starosty

Úterý 3. 1. od 19.30 hodin 
v koncer tním sále Jupiter 
clubu. Hraje Moravské kla-
vírní trio (klavír, housle, cello 
a operní sólisté).

Více na straně 8

Buty
Sobota 7. 1. od 19 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu.

Více na straně 8

Zimní královna a její víly provázely celý program vánočního koncertu 
v Jupiter clubu. Více na straně 3 a 5.             Foto: Martina Strnadová

Nepřeberné množství inspirací mohli najít návštěvníci vánoční výstavy 
v Jupiter clubu minulý týden. K Vánocům neodmyslitelně patří zdobený 
perník. Více strana 5.                                                      Foto: Iva Horká

Drama-
tik, spiso-
vatel, kri-
tik komu-
nistického 
režimu 
a  b ý v a -
lý prezi-
dent Čes-
ké republi-
ky Václav 
Havel 
zemřel 
v  n e d ě -
li 18. pro-
since rá-
no. V ten 
den úde-
rem 17.55 
začal na 
věži vel-
komeziříčského kostela znít umíráček za zemře-
lého po dobu tří minut, stejně jako v chrámech po 
celé republice. Následně na mši svaté v 18 hodin 
proběhly přímluvy za zesnulého.
„Vedení města Velké Meziříčí se s hlubokým zá-
rmutkem připojilo k účasti na vzpomínkových ak-
tech k úmrtí prvního českého prezidenta, jehož 

Zemřel Václav Havel
Byl vyhlášen třídenní státní smutek

považu-
je za tvůr-
ce  novo -
dobé české 
státnos-
t i , a také 
k třídenní-
mu státní-
mu smutku 
od 21. do 
23 .  p r o -
since, kte-
rý vyhlási-
la vláda,“ 
uvedli sta-
rosta Ra-
dovan Ne-
cid a mís-
tostarosta 
Josef Ko-
mínek.

Občané našeho města mohou uctít památku Václa-
va Havla a vyjádřit soustrast s jeho úmrtím v ob-
řadní síni radnice dnes, 21. prosince od 8 do 
17 hodin, a zítra, 22. prosince od 8 do 13 hodin.
Zádušní mše svatá za Václava Havla bude slou-
žena ve čtvrtek 22. prosince v 18 hodin v koste-
le svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.      -red-

Foto: www.vaclavhavel.cz

Rozpočet města je schválen 
i s desetimilionovou rezervou

Město Velké Meziříčí vstoupí do nového roku 2012 s již schváleným 
rozpočtem hospodaření. V příštím roce budou Velkomeziříčští hospo-
dařit s příjmy ve výši 160 milionů 848 tisíc korun, přičemž výdaje mají 
dosáhnout částky 173 milionů 328 tisíc korun.

Rozpočet je tedy schodkový, ale schodek je krytý úvěrem na již pro-
bíhající Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II.

Rozpočet hospodaření města schválili zastupitelé všemi třiadvaceti 
hlasy na svém letošním posledním jednání 13. prosince, a to na základě 
doporučení rady i fi nančního výboru města.

Rozpočet města počítá například s příjmy daňovými ve výši 117,9 mili-
onu korun, nedaňovými 6,1 milionu korun a kapitálovými také 6 milionů 
korun, zbytek tvoří přijaté transfery například na výkon státní správy či 
na školství.

Investovat budou Velkomeziříčští zejména v rámci projektu Dyje II 
do již zmíněné rekonstrukce čistírny odpadních vod a výstavby kana-
lizace ve Velkém Meziříčí a Mostištích, a to prostřednictvím čerpání 
úvěru. Další velkou investicí bude oprava areálu na Karlově pro tech-
nické služby, která se bude řešit z přebytku hospodaření. Na opravu 
chodníků a silnic rozpočet pro příští rok počítá s částkou 1 milion korun. 
V únoru by ovšem mělo dojít k rozdělování přebytku hospodaření města 
za rok 2011, pak by dle sdělení tuto částku mohly další fi nance posílit.

Sportovním oddílům město přidělí dotace pro mládež v celkové výši 
3 miliony 350 tisíc korun a na povinný podíl města k dotacím na obnovu 
kulturních památek je vyčleněna částka 1,2 milionu korun. Neúčelová 
rezerva rozpočtu počítá s pojistkou ve výši deseti milionů korun.

Martina Strnadová

Lyžařský vlek na sjezdovce na Fajtově kopci se 
rozjede zítra v 9 hodin. Pro náš týdeník to uvedl 
manažer zdejšího ski klubu Jiří Pálka. Ten připomíná 
všem zájemcům o sjezdové lyžování, nechť sledují 
aktuální stav na webových stránkách ski klubu (www.
skivm.cz). Tam 
se také lyža ř i 
mohou dozvědět 
více o půjčov-
ně  lyža řských 
potřeb, která je 
na Fajtově kopci 
nově otevřena. 
Lze si půjčit vy-
bavení od lyží 
či snowboardů 
až po helmy ne-
bo hůlky apod. 
K tomu je k dis-
pozici i  nov ý 
prodej drobných 
doplňků – čepic, 
rukavic či brýlí 
a podobně. Kro-

Máme nové 
webové 
stránky

Pod vánoční stromeček při-
pravila redakce týdeníku 
Velkomeziř íčsko pro svo-
je čtenáře vánoční dárek, 
a to modernizovanou ver-
zi svých webových stránek 
www.velkomeziricsko.cz.
Naši klienti jistě ocení ‚vzduš-
nější‘ vizuální tvář, ale ze-
jména zásadnější novinky 
jako především novou podobu 
online verze, včetně toho, že 
čtenáři budou moci odebírat 
týdeník prostřednictvím plně 
automatického elektronického 
předplatného. To znamená, že 
již ti, kterým jsme doposud 
naše noviny v pdf posílali na 
jejich mail, se budou moci od 
Nového roku přihlásit k plně 
automatizovanému odběru pdf 
nebo online verze týdeníku. 

(Pokračování na straně 2.)

Koncert i výstava 
navodily vánoční náladu

Lyžařský vlek se rozjede zítra
mě toho vybavilo vedení ski klubu novou bruskou na 
lyže a snowboardy také tamní servis. Bruska spolu se 
stávající voskovačkou nepochybně zlepší péči o lyže. 
Ceník služeb v půjčovně i v servisu najdete taktéž na 
webových stránkách ski klubu.

K většímu komfortu má přispět i další služba pro 
klienty, a to možnost nabíjení karet – kromě pokladny 
přímo u vleku – také ve skibaru i v restauraci u obslu-
hujícího personálu.

Ani v této sezoně nebudou chybět tradiční a oblíbené 
doprovodné akce jako nonstop lyžování, přejezd přes 
vodní hladinu (waterslide), testování lyží, zabijačka, 
uzení, karneval či lyžařská škola.

Lyžařská škola začíná 7. ledna
Výuka v lyžařské škole Ski klubu Velké Meziříčí 

začíná 7. 1. 2012. Půjde o dvacet výukových hodin ve 
čtyřech víkendech. Schůzka rodičů se koná 6. 1. 2012 
v 19 hodin na Fajtově kopci v restauraci. Přihlášky 
je podle informací instruktorů ski klubu nutné zaslat 
emailem na adresu ivos@skivm.cz. Veškeré další in-
formace najdete na www. skivm.cz v kolonce ‚lyžařská 
a snowboardová škola‘.                                 Iva Horká 

Foto:
Martina
Strnadová
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Nové technologické centrum 
pomůže zlepšit komunikaci s cent-
rálními registry státní správy nebo 
modernizovat potřebnou infra-
strukturu. Zapojilo se do něj celkem 
56 obcí ve správním obvodu města 
Velké Meziříčí a všech 14 organi-
zací, které město zřizuje či zakládá.

Do technologického centra se 
zapojily systémy spisových služeb, 
včetně pracovních negarantovaných 
datových uložišť a rozhraní na 
datové schránky. Běží zde také ty-
pové projekty samospráv, centrum 
zajišťuje i napojení na centrální 
projekty jako datové schránky nebo 
připravovaný informační systém 
základních registrů. Nechybí ani 
další aplikace pro potřeby města. 
Součástí projektu je také elektro-
nická spisová služba.

Jedním z důvodů pro spuštění 
centra byla mimo jiné změna le-
gislativy týkající se poskytování 
elektronických veřejných služeb, ke 
které došlo v předchozích letech. Jde 

zejména o novelu zákona o spisové 
službě a archivnictví, přijetí zákona 
o elektronických úkonech a autori-
zované konverzi dokumentů nebo 
zákona o základních registrech.

Tyto změny budou mít také velký 
dopad na vnitřní infrastrukturu 
úřadu – budeme schopni rychleji 
a lépe komunikovat s dalšími or-
gány veřejné správy. Konkrétně 
dochází ke zkvalitnění fungování 
řady programů, které používají 
jednotlivé odbory městského úřa-
du. Okolní obce pak mají mož-
nost prostřednictvím technolo-
gického centra zálohovat důležitá 
data a využívat spisovou službu.
Výše popsaný projekt – posílení 
efektivity územní veřejné správy 
bude pokryt z 85 procent ze struk-
turálních fondů EU, konkrétně z In-
tegrovaného operačního programu, 
jehož vybrané oblasti má v gesci 
Ministerstvo vnitra ČR.

-šve-
Foto: Simona Fňukalová

Nové technologické centrum města 
Velké Meziříčí bylo předáno k užívání

Šéfem odboru 
dopravy je 

Jiří Pospíchal
Novým vedoucím odboru dopra-

vy a silničního hospodářství vel-
komeziříčského městského úřadu 
se stal ing. Jiří Pospíchal. Ten na 
radnici dosud vykonával funkci ve-
doucího oddělení stavebního řádu.

Jiřího Pospíchala vybrala sed-
mičlenná komise z devatenácti 
uchazečů ve výběrovém řízení. 
„Prokázal nejlepší předpoklady 
pro to, aby se stal šéfem odboru do-
pravy,“ potvrdil starosta Radovan 
Necid s tím, že právě na něm bude, 
aby do budoucna ošetřil problé-
my, které tento odbor v minulosti 
řešil s agendou evidence vozidel, 
s technickými prohlídkami a se 
známkami.

Jiří Pospíchal funkci vedoucího 
odboru dopravy a silničního hospo-
dářství přebírá po Marku Švaříčko-
vi, který od 1. listopadu nastoupil na 
post tajemníka velkomeziříčského 
městského úřadu.

Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města ze 14. 12. 2011
1. Rada města vydala:

● souhlasné stanovisko k vybudování bioplynové stanice na pozem-
cích 5728/1, 5728/2 obchodní společností bc energy, s. r. o., se sídlem 
Sloup dle projektové dokumentace

● Směrnici Rady města VM č. 4/2011: Pravidla pro poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění.

● Směrnici Rady města VM č. 5/2011: Sazebník úhrad za poskytování 
informací dle zák. č. 106/1999Sb.

2. Rada města souhlasila:
● s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného 

břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži 
pozemku města parc. č. 4785/1 na Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení nového zemního kabelu NN, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● se zveřejněním záměru výpůjčky pozemků parc. č. 216/2 o výměře 
2.010 m2, parc. č. 216/5 o výměře 990 m2 a parc. č. 216/6 o výměře 
337 m2 v k. ú. Mostiště za účelem legalizace jejich užívání a po uplynutí 
zákonné lhůty ke zveřejnění budou odsouhlaseny podmínky výpůjčky

● se zveřejněním záměru směny části o výměře 3 m2 z parc. č. 5891/2 
v lokalitě Ke Třem křížům, k. ú. Velké Meziříčí jako doplnění již 
odsouhlasené směny částí pozemků města za pozemky žadatele 
a doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit doplnění usnesení 
ZM čís. 75/7/ZM/2011 ze dne 13. 9. 2011 o tento pozemek

● s povolením užívání veřejného prostranství za účelem organizování 
představení Živý betlém v neděli 25. 12. 2011

● s prodejem dvou kusů plynových kotlů KG 150-O, umístěných 
v Základní škole Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20

● s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifi kace, adres 
a nemovitostí ve znění dle přílohy s obcemi Březské, Vidonín, 
Vlkov a Zadní Zhořec

● s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zápisu údajů do informačního 
systému evidence obyvatel ve znění dle přílohy s obcí Nová Ves

● s výpůjčkou 1/2 sálu a kuchyně pro Český svaz žen Velké Meziříčí.
3. Rada města schválila:

● návrh podmínek pro uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímate-
lem městem a nájemcem AGRO Měřín, a. s., na pronájem pozemků 
v k. ú. Velké Meziříčí parc. č.3252/9 o výměře 1.303 m2, parc. 
č. 3666 o výměře 4.768 m2, parc. č. 3668 o výměře 5.740 m2, parc. 
č. 5656 o výměře 570 m2 a části parc. č. 2977 o výměře 495 m2: ná-
jemní smlouva od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou s možností ukončení 
dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s počátkem 
běhu této lhůty od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně

● z m ě n u nájemního vztahu mezi pronajímatelem městem a nájem-
cem Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí na výpůjčku nemovitostí 
pozemku parc. č. 255 a domu č. p. 17 na tomto pozemku v obci 
a k. ú. Velké Meziříčí

● v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 
1. 1. 2012 dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu 
Velké Meziříčí                                (Pokračování na straně 5.)

Velkomeziříčská radnice vstupuje do závěru starého 
a začátku nového roku s několika změnami. Pocítí je 
jak samotní občané, tak i zaměstnanci. Týkají se chodu 
městského úřadu.

Vylepšením pro občany bude novinka, díky které 
nebudou muset chodit platit poplatky na různá místa, 
ale vyřídí vše v jediné kanceláři fi nančního odboru. 
Zde zaplatí nejen poplatek třeba za psa, ale nově také 
za popelnice. Stejně tak dojde ke sjednocení pošty – 
veškeré písemnosti a další bude přebírat výhradně 
podatelna.

„To jsou dvě změny, které se dotknou každého, kdo 
na radnici chodí. Dotknou se samozřejmě v dobrém 
slova smyslu, protože s penězi se bude chodit na jedno 
místo a s písemnostmi také. Dosud takových kanceláří 
bylo několik,“ okomentoval tajemník městského úřadu 
Marek Švaříček důvod jím navržené změny organi-
začního řádu.

Další změnou je zrušení funkce vedoucího oddělení 
stavebního řádu. Tu dosud vykonával Jiří Pospíchal, 
který v současné době vyhrál výběrové řízení na pozici 
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 
městského úřadu. Svoji dosavadní agendu oprav a sta-
veb silnic si vezme s sebou na nové místo. „Je logické, 
aby se o silnicích rozhodovalo na odboru silničního 

hospodářství,“ vysvětlil starosta Radovan Necid další 
organizační změnu, která současně přinese městskému 
úřadu i jistou fi nanční úsporu.

Organizační změny na radnici budou podle starosty 
následovat i v novém roce. Půjde o rozšíření kompeten-
cí jednotlivých odborů či úředníků. Vše v souladu se 
závěry auditu, který na městském úřadě proběhl letos. 
„Odstraníme nedostatky koncepční, kompetenční a or-
ganizační,“ dodává starosta s tím, že tyto změny už 
běžný občan nepozná, neboť se budou týkat výhradně 
vnitřního chodu radnice.

Delimitaci pracovníků přináší 
sociální reforma

Co oproti tomu nevychází ze samotné radnice, ale 
vzniká v důsledku vládní sociální reformy, je změna 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu. „Pět pracovnic našeho odboru přechází od 
1. ledna na úřad práce,“ vysvětluje vedoucí sociálního 
odboru MěÚ Jaroslava Klapalová a dodává, „žádné 
sociální dávky již tedy město vyplácet nebude.“ Lidé 
však zmíněné pracovnice, které dosud sociální dávky 
vyplácely, najdou na stejném místě. I pro úřad práce 
totiž zatím budou působit ve stávajících prostorách 
radnice, a to minimálně po dobu jednoho roku.

Martina Strnadová

Na radnici dochází k vícero změnám,
například k vybírání poplatků na jednom místě

Kuchař Miloš Štěpnička radil, 
jak na marény

Oblíbené vaření s vynikajícím kuchařem Milošem Štěpničkou (na 
fotografi i Bohdana Vítka) proběhlo opět v Jelínkově vile. Zatímco loni 
odborník na rybí kuchyni připravoval menu ze sumce, letos si vybral 
marény. „Marény jsou lososovité ryby dlouhé až sedmdesát centimetrů, 
připomínající ryby z čeledi kaprovitých s protáhlým tělem a rozpozná-
vajícím znakem – tukovou ploutvičkou – typickou pro lososovité ryby,“ 
přiblížil ne příliš rozšířený druh na jídelních lístcích v naší zemi vedoucí 
provozu Bohdan Vítek. Tyto obtížně chovatelné ryby vyhledávané hlavně 
gurmány i odborníky pro svou velice lahodnou chuť a velmi jemné maso, 
pochází z Čudského jezera v bývalém SSSR. V Čechách byly do rybníků 
poprvé vysazeny na Třeboňsku již v roce 1882. V současné době je za 
největšího producenta marén v ČR považováno Kinského rybářství ve 
Žďáře nad Sázavou.

Třetí vaření s autorem několika rybích kuchařek zahrnovalo opět 
ukázku přípravy a rybí menu o čtyřech chodech plus ochutnávku. „Po-
dával se marinovaný kapr namodro v aspiku, lahůdkový rybí vývar z línů 
s jemnými rybími knedlíčky, maréna po mlynářsku s vařeným bramborem 
a jablečný závin z pivního těsta s vanilkovou zmrzlinou,“ přiblížil Vítek.

V závěru večera pak ještě proběhla malá ochutnávka rybích pochoutek 
– například uzeného úhoře, grundlí či pstruhové rolády s rybí fáší. Poté už 
následovala volná zábava, kdy zájemci mohli diskutovat s M. Štěpničkou 
či si zakoupit rybí kuchařky a nechat si je podepsat autorem. Kdo měl 
zájem, mohl se vydat také na zajímavou exkurzi pivovarem, v němž se 
vaří výtečné pivo Harrach.                                           Připr.: Iva Horká

Vánoční trhy, které pořádá každý rok město, patří už neodmyslitelně 
k předvánoční atmosféře. Lidé si i nyní mohli koupit především rukodělné, 
zejména české, produkty. Ve stánku města byly ke koupi knihy, kalendáře 
a další předměty.                                                    Text a foto: Iva Horká

Mnozí velkomeziříčští občané se zajímají o to, jaká stavba vyrůstá 
v zatáčce Čermákovy ulice. „V uvedeném prostoru probíhají nepovole-
né stavební práce a nyní tam běží řízení o odstranění stavby,“ vysvětlil 
vedoucí odboru výstavby městského úřadu Antonín Kozina. Starosta 
Radovan Necid jeho informaci upřesnil, že investor má zájem v uvedeném 
prostoru postavit diskotéku, což ovšem dle územního plánu v tomto místě 
nepřichází v úvahu.

Někteří lidé navíc poukazují na to, že došlo odbagrování notné části 
zeminy ze stráně, nad níž vede silnice. Obávají se proto, aby zejména 
v nadcházejícím zimním období tento zásah neohrozil stabilitu silničního 
tělesa. Starosta k tomu připomněl, že není v možnostech města zasáhnout 
tak, aby byla okamžitě provedena náprava. Neboť vše má své zákonem 
dané lhůty.                                                                  Martina Strnadová

V zatáčce probíhají nepovolené 
stavební práce

(Pokračování ze strany 1.) 
Nové uspořádání menu bude 

stručnější, lépe strukturované, aby 
se návštěvníci našeho webu snadno 
orientovali a našli co nejdříve to, 
co hledají. 

Přibyla také samostatná zóna pro 
inzerenty, kterou nyní najde zákaz-
ník na pravé straně. Další novinka 
se týká reklamy na našem webu 
– bannerovou inzerci vítají klienti, 
kterým více vyhovuje prezentace 
na internetu, než v tištěném médiu. 

Mnohé jistě potěší také služ-
ba uploader pro snadné zasílání 
objemných podkladů či newsle-
tter neboli informační zpravodaj. 
Uživatelům přihlášeným k odběru 
newsletteru rozešleme emailem 
každodenní zpravodaj o novinkách 
publikovaných na webu.

Nový vzhled je dílem osvědčené 
místní fi rmy XART.CZ ing. Aleše 

Janouška, s níž týdeník spolupracu-
je několik let.

Novinky jsou i na 
webu města

I webové stránky města za uply-
nulý rok zaznamenaly slušný výčet 
změn. Jak říká správce IT ing. Ra-
dek Novotný, přibyl kupříkladu 
chat se starostou, online kniha 
přání a stížností, rubrika poslední 
články, městská policie, informační 
centrum, město objektivem, kata-
log fi rem, hlášení poruch a závad 
TS, územní plánování, Váš názor, 
kanalizace a čistírna, stav vyřízení 
průkazů, počasí, newsletter – webo-
vý zpravodaj na email, kontakty 
na MěÚ s přítomností a fotografi e 
vedoucích odborů, zákon o střetu 
zájmů, veřejné zakázky nad 80k, 
facebook a mnoho dalších dopl-
nění informací a grafi ckých úprav 
sekcí, kategorií, článků a hlavně 
titulní strany.„Nově jsme také při-
dali přehledné organizační schéma 
http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-
-urad/organizacni-struktura-muvm 
a zpřehlednili kontaktní informace 
na webu http://www.mestovm.cz/cs/
kontakt. Od tohoto pondělí funguje 
také nový (rozbalovací) systém 
navigace,“ doplnil Aleš Janoušek, 
jehož fi rma XART.CZ je též auto-
rem webových stránek města Velké 
Meziříčí.                         Iva Horká

Máme nové webové stránky

Webové stránky města Velké Mezi-
říčí.     Ilustrační foto: Iva Horká
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Rozpočet kraje 
počítá s historicky 
nejvyšší rezervou

Kraj Vysočina bude příští rok 
hospodařit s rozpočtem ve výši 
8,126 miliardy korun. „Rozpočet je 
opět, stejně jako loni, přísně úspor-
ný, vyrovnaný a počítá s největší 
rezervou v historii kraje ve výši 
260 milionů korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
fi nancí Vladimír Novotný. Podle 
Novotného je rozpočet Vysočiny 
opět nastaven spíše pesimisticky 
a kopíruje daňové příjmy kraje 
z roku 2006. V roce 2012 je počí-
táno s výdaji ve stejné výši, jakou 
činí zdroje rozpočtu.

V novém rozpočtu ponechalo 
vedení kraje velkou nerozdělenou 
rezervu 260 milionů korun. „Před-
pokládáme, že budeme muset řešit 
některé problémy ve zdravotnictví 
a sociálních službách. Obavy máme 
také ze zvyšujícího se tlaku státu 
na samosprávy a jejich rozpočty,“ 
vysvětlil Novotný. Další potíže by 
podle něj mohly vzniknout i kolem 
plnění příjmů z DPH.

Největší díl v novém krajském 
rozpočtu Vysočiny zaujímají tra-
dičně přímé výdaje v krajských 
a obecních školách; stát by na ně 
měl, stejně jako loni, do kraje poslat 
skoro 3,7 miliardy Kč. O rozdělová-
ní těchto peněz však krajská samo-
správa nerozhoduje. Na dopravu, 
která je druhou největší výdajovou 
kapitolou, je příští rok vyčleněno 
skoro 1,5 miliardy Kč; tato částka 
je v meziročním porovnání o jedno 
procento nižší.

Miliardový rámec úvěru u EIB 
vyjednalo už minulé vedení kraje. 
Půl miliardy Kč z něj padlo na opra-
vy silnic v letech 2006 a 2007. Loni 
se krajští zastupitelé dohodli na 
tom, že využijí i další část úvěru. 
Šlo o 125 milionů Kč na moder-
nizaci nemocnice a středních škol 
v Chotěboři a Moravských Budějo-
vicích a na dopravní stavby.

Výdajová část
„I přesto, že neočekáváme příliš 

daňově příznivý rok, připravujeme 
další investice, chceme kraji po-
moci se zaměstnaností a krajské 
investice jsou jednou z cest. Zahá-
jíme např. stavbu emergency pro 
Nemocnici Havlíčkův Brod a také 
pro Nemocnici Nové Město na 
Moravě za řádově desítky milionů 
korun, dále také rekonstrukci ob-
jektu SUPŠ Jihlava s depozitáři za 
téměř 100 mil. korun nebo dokon-
číme přístavbu Domova pro seniory 
Ždírec za 60 milionů korun,“ uvedl 
konkrétně Vladimír Novotný.

Až 40 milionů je připraveno 
k přerozdělení v rámci grantových 
programů Fondu Vysočiny. Jde 
o další zdroje, které mají pomoci 
samosprávám a neziskovým orga-
nizacím z regionu. Z dalších větších 
dotací je zachován program obnovy 
venkova ve výši 69 milionů korun, 
dotace na drobné vodohospodářské 
akce ve výši 42 milionů, dotace na 
hospodaření v lesích ve výši 22,5 
milionů a další miliony půjdou na 
požární ochranu a podporu kultur-
ních aktivit a záchranu památek. 
Suma krajských dotací „určená 
obcím“ se bude pohybovat nad 
hranicí 165 milionů korun.

Jitka Svatošová,
KrÚ kraje Vysočina

Zimní sen si užili návštěvníci Jupiter clubu ve 
čtvrtou adventní neděli 18. prosince. Proběhl totiž 
tradiční vánoční koncert, bez nějž si již mnozí tuto 
sváteční dobu ve Velkém Meziříčí ani neumějí před-
stavit. Účinkujícími jsou jejich blízcí a nebo alespoň 
spoluobčané, neboť na koncertě vystupují vesměs 
místní zpěváci a muzikanti, pěvecké sbory, hudební 
či taneční skupiny.

Nejinak tomu bylo i letos. Jen zahájení koncertu 
bylo jiné. „Dnes ráno při přípravě tohoto vánočního 
koncertu nás zastihla smutná zpráva, zemřel náš ex-
prezident, pan Václav Havel,“ s těmito slovy vystoupil 
hned v úvodu na pódium ředitel Jupiter clubu a součas-
ně režisér koncertu Milan Dufek, přičemž 
vyzval přítomné a všichni společně uctili 
památku vzácného člověka minutou ticha.

Smutný začátek vzápětí rozptýlily děti 
– přitančily sněhové víly spolu se zimní 
královnou –, které poté spolu s moderátor-
kou Pavlou Kamanovou provázely celým 
koncertem. Následovalo první vystou-
pení – dívčí fl étnový sextet pod vedením 
Ley Fučíkové se představil Barkarolou 
od J. Offenbacha. Vystřídal je kytarový 
soubor základní umělecké školy vedený 
Petrem Němcem, který přispěl mimo jiné 
i skladbou Air J. S. Bacha. Další soubor 
ZUŠ, která měla na koncertě jako tradičně 
nejvíc účinkujících, bylo dívčí akordeonové 
trio, s nímž František Karásek secvičil třeba 
Pastorelu od B. Macáka. A opět soubor ZUŠ, 
tentokrát fl étnový v čele s Klárou Kostel-
níkovou, přidal svůj hudební příspěvek 
Balletti di Fontatine J. H. Schmelzera a jiné. 
Po taktovkou Pavly Kamanové nastoupilo 
hudební seskupení Pavana, které poslu-
chačům nabídlo koledy a písně Poslechněte 
lidé, Zvon od skupiny Svítání či od Učed-
níků Mariu. Závěr první poloviny koncertu 
patřil tanečnímu orchestru ZUŠ vedenému 
Josefem Vaňharou, a ten se předvedl třeba 
skladbou Little Drummer Boy od Katherine 
K. Davis. Po přestávce čekala posluchače 
ještě tři vystoupení. Jako první rozezvučel 
struny svého violoncella Petr Stupka a spolu 
se svým hudebním doprovodem, pedagož-
kou JAMU Renatou Ardaševovou, se blýskl 
Koncertem pro violoncello a orchestr C-dur 
J. Haydna. Hned poté následovalo 6 tet v čele 
s Olgou Ubrovou. Tety sáhly do repertoáru 

Jaromíra Nohavici (Panna na oslu jede), sourozenců 
Ulrychových (Starej betlém, Advent) či Nezmarů 
(Hej člověče Boží). Večer pak zakončil pěvecký sbor 
vedený Zdeňkou Němcovou, který doprovodil orchestr 
pod taktovkou Martina Karáska, obojí pochopitelně 
ze základní umělecké školy. Jejich písně Once Upon 
a Time in the West E. Morriconeho, nebo Bílé Vánoce 
I. Berlina a samozřejmě Tichá noc F. X. Grubera a jako 
úplně poslední koleda Narodil se Kristus Pán udělaly 
slavnostní tečku za celým programem. Ten připravili 
pracovníci Jupiter clubu, o pódium, zvuk a světla se 
postarala společnost Rental Pro.

Martina Strnadová

Srazili se na kluzkém sněhu
Dopravní nehoda, při které došlo k usmrcení jednoho z účastníků, se 

stala dne 18. 12. v 9.35 hodin u Oslavičky. Řidič jel s opelem Corsa směrem 
k Velkému Meziříčí. Když projížděl mírnou levotočivou zatáčkou, dostal 
na vozovce pokryté vrstvou kluzkého sněhu smyk. Ten nezvládl a přejel 
do protisměru, kde narazil do přední části škody Felicia. Oba řidiči byli 
zraněni lehce. Dvaasedmdesátiletá spolujezdkyně ze škody Felicia byla 
při srážce zraněna smrtelně. Dechová zkouška řidičů byla negativní. 
Vozidla byla vybavena zimními pneumatikami. Způsobená škoda je ve 
výši 25.000 korun.

Napadli celníka
Ve čtvrtek 15. prosince krátce po půl čtvrté odpoledne došlo v ulici Na 

Valech ve Velké Bíteši k napadení úřední osoby. Příslušník celní správy 
se při provádění místního šetření prokázal celním průkazem, ale místo 
umožnění vstupu do provozovny byl majiteli vytlačen ze dveří. Dveře se 
za ním zavřely tak rychle, že mu v nich zůstal přivřen palec pravé ruky. 
Jeden z majitelů se snažil ještě ze zámku vytrhnout klíč, a to takovou 
silou, že se klíč v zámku zalomil. Poté majitelé utekli a z místa ujeli 
motorovým vozidlem. Překvapený celník zůstal na místě se zraněným 
palcem a k prošetření události přivolal hlídku policie

Ukradl batoh ze šatny
Dne 15. 12. 2011 v době polední pauzy přišla studentka střední školy 

ve Velkém Meziříčí o svůj školní batoh. Tento si v půl jedné odpoledne 
odložila v šatně, a když se po hodině vrátila, zjistila, že si ho vyzvedl 
někdo jiný. Vzhledem k tomu, že zůstal odložený ve volně přístupné 
a neuzamčené šatně, bylo jeho odcizení velmi snadné. Pachatel si kromě 
školních pomůcek ponechal i mobilní telefon, osobní doklady a peněženku 
s fi nanční hotovostí a platební kartou. Škoda na ztracených věcech je víc 
než 3.000 korun.

Odcizil z pily nářadí i vybavení
Policisté z Velkého Meziříčí šetří jednání neznámého pachatele, který 

vnikl do areálu pily ve Vídni. Telefonické oznámení přijali policisté 13. 
12. 2011. Budovy, do kterých pachatel vnikl, se nachází v oploceném 
areálu. Ve dvou částech výrobní haly v současné době postrádá majitel 
nářadí a vybavení v celkové hodnotě 106.000 korun.

Přepadli a oloupili chodce
Dva muži ve věku 23 a 25 let jsou podezřelí ze zločinu loupeže. Společně 

se pohybovali 11. 12. 2011 na ulici Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí. 
Před 20. hodinou si vytipovali devětadvacetiletého muže, u kterého 
předpokládali, že bude mít u sebe fi nanční hotovost.

Proto se rozhodli, že ho o jeho peníze oberou. Mladší z mužů přišel 
k poškozenému a násilím jej přitlačil ke zdi. Stačil ho ale připravit pouze 
o řetízek z krku. Poté přistoupil druhý z dvojice, který přidržovanému 
muži prohledal kapsy a odcizil z nich cigarety, zapalovač a další věci. 
Po uvolnění sevření napadený upadl na zem. Oba muži z místa incidentu 
odešli s věcmi v hodnotě přes 1.000 korun neznámým směrem.

Dne 13. 12. si oba pachatelé od komisaře vyslechli sdělení obvinění ze 
zločinu loupeže ve spolupachatelství a byl podán návrh na jejich vazbu. 
Za toto jednání jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do desíti let.

–pčr-

Lidé společně zazpívali koledy
i uctili památku Václava Havla

Na veřejném setkání v Katolickém domě v Křižanově, 
o něž byl ze strany obyvatel nebývalý zájem, proběhla mi-
nulý týden prezentace projektu památníku svaté Zdislavy. 
To je další krok, který byl učiněn poté, co byla v první po-
lovině letošního roku vybrána lokalita, kde by měla socha 
významné rodačky Křižanova, světice brněnské diecéze 
i kraje Vysočina stát. Místo před radnicí, kde je v současné 
době kašna, považují jak autoři, tak většina místních lidí za 
vhodné. „Tam to žije, vidíme to kdykoliv, když do Křižanova 
přijedeme. Vždycky tam sedí na kašně děti, které čekají na 
autobus,“ shodli se akademický sochař Otmar Oliva, který 
bude bronzovou sochu tvořit, a architekt František Zajíc, 
jenž památník projektuje. Oba se veřejné prezentace, na níž 
představili část vizualizace a model památníku, zúčastnili. 
Důležitá byla pak následná beseda, kdy se lidé mohli ptát na 
to, co je v souvislosti s novou úpravou prostoru zajímá. Ten 
si mohli – zatím bez sochy – prohlédnout na malém modelu. 
V prostoru u kašny nebude chybět zeleň – další lípy budou 
dosázeny – , či lavičky k odpočinku. Jak ale bude konečná 
podoba sochy svaté Zdislavy v mírně nadživotní velikosti 
vypadat, se od kamenosochaře nedozvěděli. „Všechno se 
vyvíjí, takže vím jenom mlhavě, jaký bude mít vzhled. Snad 
bude uprostřed kašny, možná jí poteče z dlaní voda,“ nazna-
čoval umělec svoje nápady, „mám vizi, že by to mohla být 
mladá dívka, plna ideálů.“ Na to konto přišla hned otázka, 
zda se sochař zamýšlel nad tím, aby součástí památníku byly 
také děti, když je svatá Zdislava patronkou rodiny a prostor 
už nyní využívají hlavně děti. „Zatím nevím, mohly by si 
třeba máchat nohy v kašně. Možná. Uvidím,“ zasnil se Oliva 
a poděkoval za nápad. Další z dotazů směřoval kupříkladu 
k útokům vandalů. „Na náměstí máme kamerový systém, ten 
by mohl přispět k větší bezpečnosti a být varováním pro ty, 
kteří by sochu chtěli poškodit,“ uvedla místostarostka obce 
Jiřina Sýkorová.

Na účtu je zatím asi 450 tisíc korun. 
Potřeba je 2,5 milionu

Náklady na pořízení památníku jsou odhadovány na asi 
dva a půl milionu korun. V současné době je podle slov 
hlavní iniciátorky akce Nily Vodičkové na speciálním účtu, 
zřízeném pro tyto účely, celkem asi 450 tisíc korun. Na otáz-
ku, zda by tedy socha mohla stát na svém místě tak zhruba 
za pět let, když to dobře půjde, N. Vodičková odhodlaně 
a s vírou odpověděla, že by to mohlo být už za dva roky. Ti, 
kdož by chtěli přispět na dobrou věc a realizaci významné-
ho díla urychlit, mohou posílat příspěvky na číslo farního 

Křižanovští se mohli vyjádřit k projektu památníku svaté Zdislavy
účtu Zdislava u České spořitelny – 264 816 135 
9/0800. „Oslovila jsem i ministra a máme ještě 
další zdroje,“ věří ve zdárný úspěch Vodičková. 
Tamní farář Tomáš Holcner dodal, že mají ještě 
přislíbeno půl milionu korun z grantu. Starostka 
obce Marie Smejkalová na veřejném setkání 
narovinu řekla, že obec zatím nemůže přispět 
kvůli důležitým akcím, které Křižanov čekají, 
stejně tak radní kraje Tomáš Škaryd, jenž do 
katolického domu dorazil přímo ze zasedání, kde 
se schvaloval krajský rozpočet, uvedl, že v něm 
na příští rok dotace pro svatou Zdislavu není. 
Nicméně fi nanční pomoc v budoucnu přislíbil.

Oliva zakázku
nejprve odmítl. Přemluvila 

ho jeho žena
Otmara Olivu nebylo jednoduché pro tuto 

zakázku získat. Jak uvedl Holcner, prvně odmítl. 
Dal až na přímluvu svojí ženy, která je velkou 
ctitelkou svaté Zdislavy. A že jde o umělce svě-
tového formátu, dokazují jeho díla.

Otmar Oliva (1952), který se specializuje na 
tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrá-
mových prostor, tvořil také pro Vatikán. Jeho 
nejvýznamnější prací je výzdoba kaple Jana 
Pavla II. Redemptoris Mater, jejíž součástí je 
také papežský trůn, který je prvním papežským 
trůnem od dob Berniniho. Kromě toho se mu 
také dostalo cti vytvořit medaili k významné-
mu 20. výročí pontifi kátu papeže Jana Pavla II. 
(1998). Oliva je jediným Čechem, který tuto 
medaili kdy vytvořil. 

Absolvent AVU Praha vyniká nejen ve svojí 
tvorbě, díky níž se proslavil i za hranicemi naší 
země, ale projevil také osobní odvahu – byl za-
tčen a vězněn za šíření materiálů Charty 77 a stál 
též za vytvořením speciálního nápisu na tričku, 
které ukázal farář Holcner letos u příležitosti od-
halení pamětní desky jedné z obětí komunizmu, pátera Pařila, 
v Heřmanově. Na tričku byl nápis: Ministerstvo spravedlnosti 
varuje. Komunizmus je zločinná nelegitimní a zavrženíhod-
ná ideologie (paragraf 198/1993 Sb.). Nejenom tímto Oliva 
ukazuje, který ‚svět‘ je mu blízký a jaké hodnoty jsou pro 
něho důležité. Křižanovští si ho jistě nevybrali náhodou.

Náhoda nebyla ani to, díky čemuž byla blahoslavená Zdi-
slava svatořečena. Příběh devětačtyřicetiletého lékaře, který 
se zázrakem uzdravil, na veřejném setkání zrekapituloval 
primář Stanislav Severa. O tom přineseme samostatný článek 
v příštím čísle týdeníku Velkomeziříčsko.

Iva Horká

Akademický sochař Otmar Oliva (vpravo) s architektem Františkem Za-
jíčkem přivezli do Křižanova maketu náměstí, kde by měl stát památník 
svaté Zdislavy.                                                               Foto: Iva Horká

Petr Stupka zahrál Koncert pro violoncello a orchestr C-dur 
od J. Haydna.                                Foto: Martina Strnadová 
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská 
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Stížnosti mlékaře Tevyeho
Možná si někdo ze čtenářů pamatuje muzikál „Šumař na střeše“, ve kte-

rém si mlékař Tevye stěžuje, že mladým, zejména jeho dcerám je tradice 
lhostejná. Zpívá píseň „Tradice“, kde se v refrénu toto slovo několikrát 
opakuje. Zpívá a stěžuje si, že tradice mizí, že už to není tak, jak dříve 
bývávalo. Podle něj je otec hlavou rodiny. Ten se modlí, vydělává peníze 
a rozhoduje. Žena se stará o domácnost a děti se pilně učí a pomáhají. 
A tak to podle něj má být, protože taková je tradice.

V předvánoční době o tradici slyšíme všude možně. O tradici, kterou 
defi nujeme jako předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání 
poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny.

Většinou se tento pojem používá podle schématu: „Mládí“ tradice 
nechce, „stáří“ na ní trvá.

Samozřejmě, že takové schéma není vždy pravdivé. Neboť najdeme 
stovky výjimek. Kdyby se mě někdo zeptal, co si o tom myslím, tak by 
neuslyšel žádnou kompaktní odpověd’. Prostě jsem už natolik „starý“, 
že řeknu tradice být musí, ale na druhé straně jsem natolik „mladý“, že 
některé tradice bych „likvidoval“ okamžitě.

Přidávám několik volných, nespojených v celek, nedomyšlených 
poznámek.

Tradice je v čem jsme vyrostli, je nezbytná. Ten, kdo si myslí, že je 
možné se zbavit všeho, co mu přinesl život a všechno s ním spojené, je 
na omylu. Možná to bude existence, přetrvávání, ale nebude to život.

Tradice je pro člověka a ne člověk pro tradici. Tradice nemůže zotročit 
člověka. Je to tak jako s jednou vánoční polévkou v Horním Slezsku, která 
má název siemniotka. Jí se jednou za rok. Málokomu chutná. Příprava 
je namáhavá, ale přesto musí být. Uvaří se, rodina si dá tak půlku talíře 
a zbytek stojí v hrnci a nakonec se vylije. Ale tradice byla dodržena. Hm?

Tradice nesmí brzdit pokrok. To je vidět v náboženské, přesněji v li-
turgické a paraliturgické oblasti. Zavést nějakou novou pobožnost, zvyk, 
dokonce svátek, to prostě nejde.

Tradice – to není suchá houska, kterou lze ohřát. Mnoho tradic již za-
niklo. A je opravdu těžké je obnovit. Někdy je to škoda, někdy je to štěstí.

Není pravda, že to co bylo staré, je lepší než nové, nebo obráceně. To, co 
nové je, je jenom jiné než to, co staré. Nic víc. Nic míň.    P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 21. do 25. 12. 2011
Středa 21. 12.
mše sv.: 7.00 – roráty – o. L. Sz.
Čtvrtek 22. 12.
mše sv.: 7.00 – o. Parajka
mše sv. v 18.00 – zádušní mše svatá za Václava Havla, který zemřel 
18. 12. 2011
Pátek 23. 12.
mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 14.00–16.30 příležitost ke svátosti smíření 
a pokání, 16.30 – roráty pro děti – o.L.Sz., 13.00 – domov pro seniory 
– o. Parajka
Sobota 24. 12. – vigilie Narození Páně
mše sv.: 8.00 – o. Parajka, 16.30 a 24.00 – o. L. Sz.
Neděle 25. 12. – slavnost Narození Páně
mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 9.00 – o. L. Sz., 10.30 a 18.00 – o.L.Sz

Farní oznámení
Ve čtvrtek od 9.00 – návštěva nemocných. V neděli 25. 12. bude ve 14.00 
před kostelem Živý betlém a v 15.30 proběhne koncert skupiny Geneze. 
V pondělí 26. 12. v 17.00 bude koncert v kostele v Lavičkách. Plán před-
vánočních zpovědí najdete ve vývěsce. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 23. 12.
Horní Bory mše sv.: 17.00, adorace nejsvětější svátosti, 18.00 –  o. Parajka
Sobota 24. 12. – vigilie Narození Páně
Horní Bory mše sv.: 22.00 – o. Prajka.
Neděle 25. 12. – slavnost Narození Páně
Horní Bory mše sv.: 9.45 – o. Parajka                                       -P.L.Sz-

Na skok do Městské knihovny 
Velké Meziříčí

Protonové číslo dusíku je sedm. Základní stupnice 
má sedm tónů. Do kina vyrazíte na Sedm statečných 
i Sedm samurajů. Tohle prvo – je prostě číslo! Nevě-
říte? Nejen že již v pravěku rýpali do mamutích klů 
ornamenty vždy po sedmi zářezech, ale našly by se 
národy zarytě tvrdící, že člověk má hned sedm duší. 
Sumer nepochyboval o sedmi branách do podsvětí. I svět, jak známo, byl 
stvořen v sedmi dnech. Lidé dopouštějí se sedmera hříchů smrtelných. Jde 
prý o číslo magické a tajemné. Jde prý o znamení úplnosti a dokonalosti. 
Jde prý o klíč k poznání a moudrosti. Ať je to, jak je to, sedmičce nelze 
upřít pel přitažlivosti. Zlákala i mne k malému jazykovému laškování. 
Jasně, lepší by bylo, kdyby právě končil či začínal rok 2007, nebo páni 
2077. Ale co naplat, hrajme s tím, co máme. Co vlastně máme? Ty dva 
snad nejnáročnější měsíce. Poslední ve starém a první v novém roce jsou 
extrémní i v knihovně. Myslíte, že jsem sedmilhář? Ale kdepak.

Prosinec jsme zahájili celodenním setkáním s kolegyněmi městských 
knihoven za sedmero horami a sedmero řekami. No dobře, tak tedy z Brna, 
Hodonína, Jihlavy, Kyjova, Nového Města na Moravě, Veselí nad Moravou, 
Vyškova a Žďáru nad Sázavou. Především jsme je provedli od sklepa po 
fi ktivní půdu. Zdůraznili jsme zejména to, co se hned tak někde nevidí a ne-
dělá. Nechyběla tak ani ukázka besedy „na vlastní kůže“. Opravdu se teď 
chlubíme a vážně máme čím. Třeba tradiční bezproblémovou spoluprací 
se zdejší hotelovou školou, nebo novou příjemnou zkušeností s cukrárnou 
Adina. Nesmíme zapomenout na naše muzeum, kteréžto doladilo zážitek 
prohlídkou centra města. V neposlední řadě vzpomeňme i zřizovatele 
naší příspěvkové organizace. Díky městské radě a zastupitelstvu vypadá 
budova instituce věru dobře. Přesto jsme nepředvedli dámám žádný ze 
sedmi divů světa. Odjížděly však spokojeny. Nevěříte? Citujme z jejich 
reakcí: „ Skvělá knihovna. Skvělé přijetí. Skvělí lidé.“ „Velmi krásně vede-
ná knihovna. Jako čtenářka bych tu byla nadšená. Čisto, my tak šikovnou 
paní uklizečku nemáme. Úžasné občerstvení.“ „ Co dodat. Paráda. Těšila 
jsem se. Užívám si to. A budu dlouho vzpomínat.“

V den M jsme udělali radost padesátce překvapených – povětšině 
dospělých – čtenářů nadílkou v rámci tradiční akce Mikuláš pro… Vo-
ňavé balíčky sušeného ovoce byly poděkováním za jejich letitou přízeň. 
Vždyť jsme si také místo tří teček pracovně doplnili výraz „notoriky“. 
V tom nejlepším slova smyslu. Vždyť být závislý na knihách a knihovně 
je sice návyková, ale zdraví prospěšná droga. Správně tušíte, že někteří 
byli v sedmém nebi.

Napište s námi Pohádku řádek po řádku! Tak tato výzva vítá každého 
hosta hned na nástěnce ve vstupní chodbě. Po větičkách vzniká den ode 
dne zajímavější příběh. Začal nevinně: „Jednoho dne se skřítek Piškulín 
probudil ve velmi špatné náladě.“ Takto rozehrála děj spisovatelka Petra 
Dvořáková. Někdo další nelítostně z tečky spáchal čárku a pokračoval: 
„neboť zjistil, že mu někdo přes noc ukradl jeho nové papuče.“ Nyní má 
náš hrdina již za sebou karty s vlkodlakem a upírem a pátrají po pokladu. 
Což je super, protože původně hrál o holý život. Třeba ještě místo papučí 
nasadí botky sedmimílové, co já vím.

Jazyková hádanka je první minihrou, které nás budou provázet po 
celý rok příští. Návštěvníci je najdou vždy u všech počítačů pro veřejnost. 
Pokaždé půjde o malé bystření jazykového citu za drobnou odměnu. Začali 
jsme logogrifem, následovat bude v lednu jazykolam a pro únor máme 
v merku přesmyčky. Co vy? Uhádnete?

Jednoslabičné jsem slovo, hlásek čtvero v sobě mám. / S „K“ jsem 
Čechů slavný kníže, k panství svému se vždy mám. / S „B“ jsem lovců 
sluha věrný, myslivec mne vždycky má. / Vynecháš-li první hlásku, zbude, 
co čas znamená.

Projekt Nemusíme ještě umět číst, abychom… jsme vymysleli pro 
tento školní rok s báječnými učitelkami zdejších mateřských škol. Oč 
jde? Kluk Čárek a děvče Tečka chodí ve Velkém Meziříčí do školky 
i do knihovny. Právě tam poznali hned desítku skřítků. Společně s ním 
naše loutky provází děti deseti tříd nejrůznějšími způsoby do světa 
prvních knížek, zpěvníků a sbírek básní, pohádek, dramatizací, příběhů 
s dětskými hrdiny či encyklopedií. V červnu potom při dni otevřených 
dveří předvedeme jen to nejlepší. Opravdu je tak důležité, znát pohádku 
o sedmihlavé sani, vylisovat do herbáře sedmikrásku a najít v atlase 
ptáků sedmihláska? Spíše ne. Řečeno hogofogo jde o předčtenářskou 
výchovu a biblioterapii. A tak po našem toužíme prohloubit v dětech lásku 
ke knihám a pomoci jim prošlapat cestičku k literatuře i do knihovny. 
V listopadu jsme přijali pozvání do všech třídiček a nad hromadou lepo-
rel spolu s Čárkem a Tečkou přišli na nápad jedno takové vyrobit. Samy 
děti potom vymýšlely svého skřítečka. Návštěvu nám mrňousci oplatili 
v prosinci. Připravili jsme jim velké hádání nad zpěvníky a knížkami 
říkanek. Nemohu nezmínit, že paní učitelky vzaly hru za svou a doufám, 
že se jim s námi spolupracuje tak dobře, jako nám s nimi.

Když už jsme tak hraví, zmiňme, že je na světě naše třetí autorské dílko. 
Pohádku echt knihovnickou aneb O záložce Božce provází soutěžní klání 
Záložkování. Bude vyhlášeno 9. 1. 2012 pro děti mezi šesti a patnácti 
lety. Tuhý boj o poukazy k nákupu knih v cenách 500, 300 a 200 Kč ve 
dvou kategoriích bude planout až do konce února. Po březnovém vyhlá-
šení výsledků v dubnu vystavíme nejlepší výtvory a v květnu rozdáme 
záložky čtenářům.

Je-li řeč o výstavách, potom zmíním, že na příští rok jich máme ve 
výstavním kalendáři zapsaných zatím právě sedm. Dvakrát představíme 
tvorbu žáků zdejší ZUŠ, poté soutěžní záložky, v máji dílka 2. ZŠ VM, 
v létě projektové výstupy těch nejmenších, na podzim tvorbu J. Dvořákové 
a P. Svobodové.

Ach ta sedmička. Jde prý o znamení úplnosti a dokonalosti. V knihovně 
se o vás stará právě sedm zaměstnanců. Musím tady poděkovat všem svým 
kolegům za jejich práci. Zdá se mi, že jsme dobrý tým. Snad se i díky 
tomu u nás cítíte vítáni a opečováváni, milí návštěvníci. A to navzdory 
tomu, že bezesporu dokonalí nejsme. Ach ta sedmička. Jde prý o klíč 
k poznání a moudrosti. Věřím, že toužíte-li právě po vědění, jsme i my 
ta správná adresa. A to navzdory tomu, že vám nemůžeme nabídnout 
tu záhadnou sedmi pečetěmi zamčenou knihu života. Ať je to, jak je to. 
Sedmičce nelze upřít pel přitažlivosti. Doufejme tedy, že si u nás nezkazí 
příští rok reputaci v duchu okřídlených slov tvrdících, že sedm tučných 
let střídá sedm hubených. A víte co? Nechme sedmičku sedmičkou. Přeji 
vám obyčejně a prostě láskou a porozuměním voňavé Vánoce.

Ivana Vaňková

Zklidnění a zastavení si v dnešní 
uspěchané předvánoční době do-
přáli v pondělí 12. prosince 2011 
návštěvníci velkomeziř íčského 
denního stacionáře Nesa. Konala 
se zde předvánoční prodejní vý-
stava výrobků uživatelů Nesy. 
Po loňském úspěšném prvním 
ročníku prodejní výstavy se uži-
vatelé a pracovníci rozhodli, že 
uspořádají druhý ročník, a tím 
podpoří vznik nové tradice. Této 
akci předcházely měsíce práce 
v pracovních dílnách stacionáře. Na 
prodejních stolech si tak návštěvníci 
mohli nejen prohlédnout, ale také 
zakoupit výrobky z keramiky od 
nejrůznějších hrnků, talířů přes 
zvonkohry až po dekorační kerami-
ku. Řemeslnou dílnu zde 
reprezentovaly výrobky 
ze dřeva, a to podtácky či 
ubrouskovníky. Obzvláště 
ženy měly největší zájem 
o hedvábné šátky, šály, 
náhrdelníky a náramky 
z výtvarné dílny. Pozadu 
nezůstala ani kulinářská 
dílna. Na návštěvníky 
zde po celý den čekalo 
vynikající cukroví, které 
napekli uživatelé staci-

Ve stacionáři Nesa se zpívalo i prodávalo
onáře. Místnostmi se linula vůně 
vánočního punče, který si příchozí 
mohli rovněž vypít. V dopoledních 
hodinách navíc umocnilo poho-
dovou adventní atmosféru téměř 
dvouhodinové vystoupení scholy 
s názvem „Pozdní sběr“ z Třebíč-
ska. „Na výstavu přišlo téměř sto 
lidí, což nám udělalo velikou radost. 
Bylo velmi milé, že lidé pouze nena-
kupovali, ale také že chvíli s našimi 
uživateli poseděli u adventního věn-
ce a ochutnali cukroví, které jsme 
pekli s opravdovým nadšením už 
od začátku listopadu,“ uvedla An-
děla Kašparová, sociální pracovnice 
denního stacionáře Nesa.

Miroslav Vala 
Foto: archiv stacionáře Nesa

Proběhlo pilotní testování vzdělávání
Ve dnech 13. a 14. prosince 2011 proběhlo dvoudenní pilotní testování 

systému pro ověřování výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročníku základ-
ních škol a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií. 
Do pilotního testování bylo vybráno více jak 100 škol z celé ČR. Mezi ško-
lami, které se do projektu přihlásily a byly vybrány, byla i ZŠ Školní Velké 
Meziříčí. Znalosti žáků byly ověřovány z předmětů – anglický jazyk, český 
jazyk a matematika. Část žáků vyplňovala testy na počítači a část žáků 
v papírové podobě. Hlavním cílem pilotního ověřování v této fázi bylo:

Ověřit navržený model organizačně logistického zajištění elektronic-
kého testování. Zjistit odezvu žáků na elektronické testování vědomostí. 
Otestovat softwarovou aplikaci pro elektronické testování v reálném 
prostředí. Zajistit podklady pro možné vylepšení softwarové aplikace. 
Porovnat vliv elektronické verze testování oproti papírové.

V květnu 2012 a 2013 proběhne testování na všech základních školách 
a víceletých gymnáziích a bude dobrovolné. V květnu 2014 již bude testová-
ní povinné pro všechny školy a jejich žáky v 5. a 9. ročníku. MŠMT si do bu-
doucna od testů slibuje nejen důležitou zpětnou vazbu, která může při vhod-
ném využití posunout kvalitu škol, ale časem také zjištění přidané hodnoty 
každé školy a třídy. Součástí šetření má být také měření klimatu školy.

Naše škola se do pilotního projektu přihlásila proto, aby věděla, co ji 
do budoucna čeká. Aby znala formu a obsah testování.

ZŠ Školní, Velké Meziříčí

Ve dnech 7. a 8. prosince žáci 
ubytovaní na Domově mládeže při 
HŠ Světlá a OA ve Velkém Meziříčí 
vystoupili s vánočním pásmem 
v domově pro seniory a na Základní 
škole Sokolovská ve Velkém Mezi-
říčí. Toto vystoupení se konalo i pro 
děti zaměstnanců školy a také pro 
žáky domova mládeže.

Nemáme toho moc, čím bychom 
mohli plnit sny, máme pouze chuť, 
střípky nadání jak hudebního, tak 
pohybového, o které se rádi po-
dělíme s ostatními. Doufám e, že 
vystoupení udělalo radost v srdcích 
těch nejstarších a nemocných, i těm 
školou povinným. Děti si s námi 
zazpívaly koledy, s napětím sledo-

valy pohádku O Budulínkovi. 
Klukům se asi nejvíce líbilo 
bojové umění, půlení střešních 
tašek jednou ranou. Očka se 
všem rozzářila při tanci čertic 
v pekle. Od srdce vám přejeme 
hodně lásky a zdraví.

Žáci a vychovatelka DM 
Svatava Prášková 

Foto: archiv Domova 
mládeže při HŠ a OA VM

Českobratrská 
církev evangelická
22. 12.: 14 hodin – náboženství 
pro děti
25. 12.: 9 hodin – bohoslužby 
s vysluhováním večeře Páně
1. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 
16.30 hodin – koncert (Kuspo-
kon)
Husův dům, U Světlé 24, www.
velke-mezirici.evangnet.cz

PJ

Projasněte si mlhu historiíTaké vás už ty věčné mlhy ne-
baví? Zanechte nářků a udělejte si 
jasno alespoň v historii! K projas-
nění mlžných večerů se výborně hodí červeně svítící svazek Západní 
Moravy – vlastivědného sborníku, který se už 15. rokem objevuje v čase 
brzkých soumraků.

Ani letošní číslo vás nebude zahlcovat „velkou“ či jinak odtažitou 
historií. Naopak, jeho obsah zůstává již tradičně obrácen do nejbližšího 
okolí, aby nasvítil dosud mlhavé stránky regionálních dějin.

Na nedostatek jasu si určitě nemůže stěžovat hned úvodní článek J. 
Zduby popisující katastrofální požár ve Velké Bíteši, kde roku 1690 
vyhořelo 27 domů včetně radnice, městské brány a pivovaru. Bezmála 
v záři plamenů autor objasňuje nejen příčiny požáru, ale i celou řadu 
jeho tíživých důsledků.

Potřebné světlo do historie vnáší také M. Šikula, který v dobové 
satiře Vesnických novin odhaluje jednu z účinných zbraní namířenou 
veřejně proti odpůrcům kolektivizace. Zapomenutý týdeník vycházel 
i ve Velkém Meziříčí a rubrika „dědy Rýpala“ nenechala na tzv. kulakovi 
či špatném družstevníku nit suchou.

Do Velkého Meziříčí čtenáře při-
vádí rovněž L. Kudělková, aby mu 
nasvítila několik pozoruhodných 

staveb stojících dosud ve stínu brněnského krematoria. Že ani v nejmenším 
nejde o omyl, pochopí čtenář hned, jakmile autorka jasně doloží, že i pod 
Jelínkovou vilou či tzv. tyroláky v Družstevní ulici je podepsán proslulý 
brněnský architekt Ernst Wiesner.

V daleko jasnějších konturách se po vydání letošního svazku jeví také 
sfragistika měřínských cechů. Zásluhu na tom nese naprosto oslnivý nález 
tří soukenických typářů u nedalekých Budíkovic, jenž dovedl M. Štindla 
až k sestavení katalogu měřínských cechovních pečetí.

Několik paprsků z Velkomeziříčska se neztrácí ani v barevné příloze 
k přehledu obecních symbolů. Ten popisuje a vyobrazuje nově udělené 
znaky i vlajky obcí Horní Heřmanice, Dobrá Voda, Dolní Libochová, 
Heřmanov, Jívoví, Ořechov, Oslavička, Petráveč i Uhřínov. Na lokálního 
patriota bezpochyby nakonec zabliká také výroční zpráva meziříčského 
muzea.

Jasnější pohled do starších i nedávných dějin vlastního domova 
vám přeje redakce Západní Moravy

Sny se mají plnit o Vánocích 
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OKÉNKO RADNICE II.

Činnost organizace SPCCH 
ve Velkém Meziříčí

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2011 čtyři rekondiční pobyty. 
V dubnu v lázních Poděbrady a v květnu v lázních Luhačovice, v září 
opět v Luhačovicích a v říjnu v Poděbradech. V Poděbradech bylo poskyt-
nuto 5 uhličitých koupelí a jedna vířivá. V Poděbradech bylo ubytování 
v penzionu Máj, kde je kvalitní stravování přímo v objektu. Toto bylo 
klienty velmi oceněno a nevadilo jim, že na léčebné procedury se prošli 
o kousek dál. V lázních Luhačovice bylo ubytování poskytnuto v hotelu 
Vltava. Tentokrát nebyly s procedurami žádné problémy, jelikož byly 
zajištěny již měsíc před nástupem klientů, podle předpisu našich lékařů.

Také jsme zorganizovali jeden pobyt v Park Hotelu na Slovensku (3 km 
od Dudinců), kterého se zúčastnili i nečlenové SPCCH.

V r. 2011 jsme uskutečnili 6 vycházek, a to v dubnu do Balinského 
údolí, další do Oslavičky přes rozhlednu Rubačku a také na rozhlednu 
u Tišnova. Byli jsme rovněž na zámku v Jaroměřicích n. Rokytnou. Na 
podzim v okolí Martinic a na Fajtově kopci. Poslední vycházková akce 
byla přes Tři Kříže a Loupežník.

Na rok 2012 již máme zajištěny opět jarní rekondiční pobyty v lázních 
Poděbrady od 2.  do 8. 4. 2012 a v lázních Luhačovice od 5. do 12. 5. 2012 
v hotelu Vltava, kde máme rezervováno 25 míst. Podzimní rekondice 
budou v lázních Luhačovice od 29. 9. do 6. 10. 2012, opět v hotelu Vltava. 
Lázně Poděbrady od 15. do 22. 10. 2012.

ZO SPCCH znovu organizuje ve dnech od 2. do 9. 6. 2012 týdenní pobyt 
v Park-Hotelu na Slovensku za 6.790 Kč na osobu. V ceně je zahrnuta cesta 
tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, šestidenní ubytování s plnou 
penzí, vstupní lékařská prohlídka, deset léčebných procedur navržených 
lékařem a neomezený vstup do bazénů a fi ttness center. V úterý a ve čtvr-
tek lze využití saunu. V hotelové kavárně hraje dvakrát týdně živá hudba 
k poslechu i k tanci. Po dobu pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: 
např. Budapešť, Santovka, Podhájská, Banská Štiavnica a také ochutnávky 
vín v tamějším sklípku, a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. 
Na tuto akci je nutno se přihlásit a složit zálohu 1.000 Kč do 27. února 2012.

Během roku se členové SPCCH setkávají v Klubu důchodců v Komen-
ského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin. Členové se tam mohou při-
hlásit na rekondiční pobyty, zaplatit členské příspěvky a také si navzájem 
popovídat při čaji či kávě.

Uzávěrka přihlášek na jarní rekondice bude v pondělí 27. 2. 2012. 
Upozorňujeme všechny členy, aby sledovali naši informační skříňku 
v ulici Komenského před Klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány 
nejnovější zprávy.

Výroční členská schůze se bude konat ve středu 18. ledna ve 14.30 
hodin na náměstí ve velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou 
členové zaplatit členské příspěvky na rok 2012 a přihlásit se na rekon-
diční pobyty.

Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2012 ani 
na výroční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství 
ukončeno!           Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH Velké Meziříčí

Zprávy z jednání Rady města ze 14. 12. 2011
(Pokračování ze strany 2.)

● rozpočtové opatření:
zdroj: 6 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m. č. Hrbov, rozdě-
lení: 6 tis. Kč – § 3412 zaměření podkladové mapy pro PD hřiště 
v k. ú. Hrbov

● rozpočtové opatření: zdroj: 14 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělen í: 14 tis. Kč – § 6171 nákup prodejního stánku pro IC

● rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 mimořádná dotace 
– kompenzace příspěvku na výkon státní správy, rozdělení: 400 tis. 
Kč – § 6171 činnost místní správy

● rozpočtové opatření: zdroj: 5,5 tis. Kč – § 6409 mimořádná dotace 
– kompenzace příspěvku na výkon státní správy, rozdělení: 5,5 tis. 
Kč – § 1037 celospolečenská funkce lesů – realizace chovatelské 
přehlídky vč. výroby publikace

● rozpočtové opatření: zdroj: 55 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 15 tis. Kč – § 3612 bytové hospodářství – úroky vlastní
40 tis. Kč – § 4374 nízkoprahové centrum – přeúčtování energií

● rozpočtové opatření: zdroj: 8,3 tis. Kč – § 2212 opravy místních 
komunikací, rozdělení: 8,3 tis. Kč – § 2321 prohlídka dešťové ka-
nalizace kamerou – ul. Třebíčská, ul. Komenského

● rozpočtové opatření: zdroj: 10,2 tis. Kč – § 2212 opravy místních 
komunikací, rozdělení: 10,2 tis. Kč – § 3745 úpravy prostoru mezi 
ZŠ Oslavická a domovem pro seniory

● vyřazení nepotřebného a rozbitého majetku příspěvkové organizace 
Sociální služby města Velké Meziříčí dle návrhu

4. Rada města jmenovala:
● v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh 
tajemníka s účinností ode dne 1. 1. 2012 vedoucím odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí ing. Ji-
řího Pospíchala

● místostarostu města Josefa Komínka jako zástupce města Velké 
Meziříčí do konkurzní komise na konkurz na funkci ředitele – ře-
ditelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí. 
Zástupce města bude mít hlas poradní.

Ing. Radovan Necid, starosta města

VÁNOČNÍ FOTOGALERIE Z VÝSTAVY A KONCERTU

Na prvním snímku 6 tet, vedle hudební seskupení Pavana, vlevo dole moderátorka koncertu Pavla Kamanová 
a vpravo pěvecký sbor a orchestr základní umělecké školy.                                    4× foto: Martina Strnadová

Na vánoční výstavě ČSŽ a Jupiter clubu (letos od 13. do 15. 12.) se tra-
dičně prezentují také děti ze základních škol. Anděle na snímku vyrobili 
žáci ze ZŠ a MŠ Mostiště.

Klienti Dětského střediska Březejc kromě vystavených výrobků ve svojí 
expozici předváděli přítomným ruční práci s hlínou. Hoch a dívka na 
snímku vyrábějí keramickou nádobu.

Návštěvníci si se zaujetím prohlíželi háčkované cukroví na stříbrném 
podnose. Uháčkovaný byl i šálek na kávu. S touto prací se prezentovaly 
p. Henešová a p. Málková.

Obdiv sklízí každoročně Marie Marková se svými nápaditými kreacemi. 
Nejinak tomu i letos, její tabule zářila v červených barvách, které jsou 
pro letošek trendy.                                                       4× foto: Iva Horká

Obzvlášť nyní před Vánocemi by 
si lidé měli dávat pozor na to, co ku-
pují. Se svým ‚zážitkem‘ se svěřila 
zákaznice, která v Bille ve Velkém 
Meziříčí zakoupila 7. 12. německou 
čokoládu Ritter sport. I přesto, že ta 
měla trvanlivost až do 13. 2. 2012, 
po rozbalení v ní paní našla červy. 
Zboží reklamovala v obchodním 

domě, kde jí vrátili peníze.  „Mys-
lím, že zboží bylo špatně skladova-
né, ale to obchodníky neomlouvá,“ 
domnívá se zákaznice a rozčíleně 
dodává: „To, co Němci nespapají, 
Češi zkrátka sežerou!“  Podle ní se 
proto vyplatí mít uschovaný doklad 
o zaplacení a zboží pokud možno co 
nejvíce řádně prohlédnout.       -ivh-

V čokoládě našla červy
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Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku přejeme

hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.

vám přeje

Velké Meziříčí, a. s.

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

spotřební družstvo
Velké Meziříčí

Pistácie pražené solené 100 g prodejní cena 21,90 Kč
Arašídy Wasabi 60 g prodejní cena 6,30 Kč
Chilli crecker 40 g prodejní cena 5,50 Kč
Kukuřice pražená solená 200 g prodejní cena 8,90 Kč

Platnost cen 21. 12. 2011 – 31. 12. 2011

PF 2012PF 2012

Hodinový manžel
Opravy v domácnosti. 

Výroba, opravy a údržba 
různých zařízení.

Údržba motorových vozidel.
Zámečnické práce.

Tel.: 605 918 689

Vážení zákazníci, dovolte mi využít
této příležitosti k srdečnému přání
krásných Vánoc a šťastného nového roku
plného radosti, lásky a splněných přání.

Dana Zemanová, kosmetička.

Přejeme všem našim zákazníkům
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2012 pevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti.

Turistické a informační 
centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnác-
tidenní

stolnístolní
kalendářekalendáře
s grafikamis grafikami
OldřichaOldřicha
Inochovského.Inochovského.
Vánoční cena 80 Kč.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost cen 21. 12. 2011 – 31. 12. 2011

 – Dagmar Pospíšilová, ve spolupráci s fi rmou

Datle Alžír – volně prodejní cena      80, – Kč/kg
Pistácie praž. sol. volně prodejní cena 184, – Kč/kg
Arašídy Wasabi 60 g prodejní cena       6,30 Kč
Meruňky sušené volně prodejní cena      80, – Kč/kg

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Prodám
■ Škodu Felicia Lxi, v dobrém 
stavu, r. v. 1997. Barva tmavozelená 
metalíza, najeto 168 000 km, rádio, 
mlhovky, 4 kompletní kola. Letní 
vzorek. Zahrádka. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 566 536 343.
■ Ráfky včetně zimních pneu na 
Fiat Punto. Cena 1.600 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Dámské oblečení vel. 44–46. 
Velmi kvalitní a zachovalé. Letní 
kostýmy, saka, župan, hezký pravý 
kožich, kožešinová čepice. Ceny 
dohodou. Tel.: 776 600 477.
■ Náhradní díly na Fiat Palio. 
Tel.: 737 566 731.
■ Kombinovanou chladničku 
Candy cfm 2550e, obsah 207 l (139 
+ 68), 3 roky stará. Cena 3.000 Kč. 
Tel.: 724 596 252.
■ Klasickou CRT televizi Sam-
sung CW 21Z403 N. Úhlopříčka 
56 cm, 2×SCART, stereo + DVB-T 
rekordér se záznamem na USB disk 
Euolue Electra – rok starý. Dohroma-
dy cena 2.000 Kč. Tel.: 724 596 252.

Bernský salašnický pes – 
nabízím štěňata bez PP. Oba 
rodiče vlastníme (s PP). Tel.: 
732 499 278.

■  Ložnici z šedesátých let . 
Vhodná na chalupu. Levně. Tel.: 
606 188 687.

■ Větší kamna, zakázková práce, 
na vytápění chalupy či menšího 
domku. Dále prodám 20 m2 bílých 
obkladaček rozměru 15×20 cm, ne-
použité, zabalené, cena a 1 m2/90 Kč. 
Tel.: 776 008 310.
■ 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.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Hr-
bov 9. Tel.: 737 477 773.

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

■ Fiat Marea – veškeré náhradní 
díly na tento vůz. Tel.: 608 034 567.
■ Garážová vrata stahovací, 
bílá. Rozměr 450×225 cm. Cena 
15.000 Kč. Tel.: 608 889 888.
■ Téměř nové postele z masi-
vu – smrk, 210×95,5 cm, 2 ks. 
Nastavitelné polohovací židle ze 
smrku, 2 ks, cena dohodou. Tel.: 
731 836 757, po 16. hodině.
■ Dámské oblečení vel. 44–46, 
zachovalé. Velmi kvalitní letní 
kostýmy, saka, župan, pravý kožich 
– krásný, kožešinová čepice. Cena 
dohodou. Tel.: 776 600 477.
■ Pultový mrazák zn. Elektro-
lux, model ECM 2658, energetická 
třída B, obsah 255 l, odvodňovací 
kanálek, teplotní varovný světelný 
a zvukový systém, tlačítko rych-

lozmrazování, skrytý výparník, 
maxiizolace, uzamykatelné víko. 
Ve velmi dobrém stavu, používaný 
pouze 1 rok. Prodej z důvodu nevy-
užití. Původ. Cena 9.100 Kč, nyní 
dohodou. Tel.: 775 279 055.
Koupím
■ Sběratel koupí obrazy od au-
torů: Blažíček, Jambor, Lacina, 
Ullmann, Kavan, Kalvoda
i jiné význačné krajináře. Koupím 
i celé sbírky. Prosím nabídněte. Tel: 
777 757 500.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Volný v červenci 2012. Pro-

sím RK nevolat. Tel.: 605 231 202.
■ 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 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, volný 
od 1. 1. 2012. Tel.: 777 906 414.
■ Pronajmu byt 3+1 v centru měs-
ta. Cena 5.500 + náklady. Nabídky 
formou sms na tel.: 775 623 114.
■ Pronajmu domek 3+1 v Křiža-
nově, vlastní studna, sklep, kachlo-
vá kamna v kuchyni. Možno i jednu 
místnost. Vhodné k rekreaci. Levně, 
nebo i prodám. Tel.: 731 415 786.
■ Pronajmu dvojgaráž na ulici Čer-

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Vyplatíme i exekuce, hypotéku 
a další vaše dluhy.
Volejte 569 422 135.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
V NOVÉM SPORTOVNÍM CENTRU
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
– nabijte vašim blízkým kredit a energii do nového roku
v libovné výši na veškeré cvičení v našem sport centru, nebo využijte spe-
ciálních dárkových balíčků: XL – S, Bolavá záda, Komplet, Cardio, Jumping.

Veškeré info na www.scvm.cz, přímo na recepci SCVM (Poštovní 8), 
nebo na tel.: 737 567 133.

DÁRKOVÉ
POUKAZY

Dům zdraví Velké Meziříčí
Tel.: 728 382 202

Hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2012

všem svým zákazníkům
přeje

Aleš Řikovský – SAUNA,
MASÁŽE – RELAX
(DŮM ZDRAVÍ VM).

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET

Bc. David Ostrý
tel. 732 804 246

dostry@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence, mzdy, DPH, 

silniční daň, daň z příjmů, 
daň z nemovitostí

LEVNĚ, RYCHLE,
SPOLEHLIVĚ.

s rychlou možností 
odkoupení celého

kadeřnictví
v centru VM se zave-

denou klientelou.
Cena dohodou.

Info na tel.: 737 428 963.

ČS Benzina
oznamuje,

že zahájila prodej
▼

prémiového paliva
Verva Diesel

▼
dárkových 

poukazů na PHL.

Náměstí 17
Velké Meziříčí
777 824 822

Děkujeme za využití našich služeb.
Těšíme se na váš zájem o naši novou 
nabídku.
Přejeme hodně úspěchů v roce 2012

kolektiv realitní kanceláře
www.rkfi nreal.cz

mákova. Tel.: 604 808 533, po 17. h.
■ 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.

Prosím o navrácení cent-
rálního klíče od auta VW, 
ztraceného 19. 12. v ZŠ Osla-
vická či v jejím blízkém okolí.
Tel.: 775 252 513. Děkuji.
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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 

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

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

Už je to několik desítek let,
co jste společně vykročili vpřed. 
Život vám kladl pod nohy překážky, 
vy jste však nezůstali bez vzájemné 
lásky.
Dne 22. 12. 2011 oslaví manželé 
Zdeňka a Josef 
Čiperovi
z Velkého Meziříčí 60 let společ-
ného života.
Vše nejlepší, hodně zdraví, dobrou 
mysl a vzájemnou toleranci ze srdce 
přejí dcera Zdenka s manželem,

vnučka Lenka s rodinou
a vnuk Vlastimil s rodinou.

Dne 20. prosince jsme vzpomněli 
nedožitých 75. narozenin paní
Jarmily Dvořákové
z Velkého Meziříčí.
Dne 17. ledna si př ipomeneme 
6. výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

Dne 18. 12. 2011 uplyne 6 let, kdy 
nás navždy opustila paní
Božena Patřičná
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami. 

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nám nevrátí, co nám vzal, 
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.
Dnes, 21. prosince 2011, si připo-
mínáme 9. smutné výročí, co nás 
navždy opustil ve věku 28 let náš 
milovaný syn, bratr a kamarád 
Zdeněk Požár 
z Rudy.

S velikou láskou stále vzpomínají 
rodiče a sestra Lenka.

Tvá hvězda nezhasla,
jen zmírnila svůj svit.
Dokud nás paměť nezradí,
budeš v ní věčně žít.
Dnes, 21. prosince, si připomínáme den, 
kdy tragicky zahynul náš kamarád 
Zdeněk Požár 
z Rudy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kamarádi z Rudy

Kytky a svíce na hrob Ti dáme
a pak jenom vzpomínáme.
Slzami skrápíme svoje líce,
že se k nám už nevrátíš více.
V našich srdcích žiješ dál, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat.
Dne 22. prosince uplynou 3 roky, 
co od nás navždy odešel náš drahý 
a milovaný manžel a tatínek, pan 
Svatopluk Šturma.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka, syn Svaťa 
a dcera Veronika

Odešel jsi,
ale zůstal jsi v srdcích těch,
kteří Tě milovali.
Dne 29. 12. 2011 uplyne 15 let, co 
nás navždy opustil pan
Bohuslav Komínek.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Celý život tvrdě jsi pracoval,
Boha, život a rodinu miloval.
Jednou tak nad ránem Boží hlas 
zavolal,
Tebe, náš tatínku a dědečku, k sobě 
si povolal.
Oči Tvé uhasly, odešly síly,
teď už jen vzpomínky na Tebe zbyly.
Dne 31. 12. 2011 uplyne 1 rok, co 
nás navždy opustil pan
Josef Hvězda
z Pohořílek. 
Stále vzpomínají manželka a děti.

Měl jsem vás všechny rád,
odešel jsem a nikdo to nečekal.
Dne 1. 1. 2012 vzpomeneme 2. vý-
ročí, kdy nás ve věku 65 let navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Antonín Vávra.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapomene. 
Dne 1. 1. 2012 uplyne 2. výročí, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jan Mikyska. 

Vzpomínají manželka, syn Jiří, 
dcery Marie a Jana s rodinou. 

Poděkování do ZŠ Lhotky
Děkujeme paní ředitelce Součkové a paním učitelkám Kamenské a Za-
hradníčkové za spoustu hezkých chvil, které jsme strávily při našich 
„ručních pracích pro starší a pokročilé“.
Do nového roku přejeme štěstí, zdraví a pohodu.

Babičky, maminky a sousedky ze Lhotek, Kúsek a Dolních Radslavic

Poděkování
Děkuji touto cestou panu doktoru Jiřímu Stryhalovi za náročnou operaci 
hlezna mojí manželky, aby se vyhnula invaliditě a kterou jinde odmítali. 
Děkuji mu nejen za pomoc manželce. Také proto, že je lékař, který dělá 
svou práci rád, zodpovědně, nestávkuje za zvýšení mezd a neutíká do 
zahraničí. Je si vědom zodpovědnosti, kterou na sebe každý lékař při 
svém slibu bere, i když to není přímo Hippokratova přísaha.
Pane doktore Stryhale, nezapomněli jsme na Vás, děkuji za vše, co jste 
pro mnoho zdejších lidí udělal a stále děláte. Vážím si Vás, přeji, aby se 
Vám i nadále dařilo v práci i v osobním životě.     S úctou Václav Štipák

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu
Přehled přednášek – leden 2012
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 3. 1. přednáška Bretaň Libor Smejkal
10. 1. přednáška Nejzápadnější cíp naší republiky - Ašsko Blanka Křížová
24. 1. přednáška Kyrgyzstán Mgr. Ondřej Herzán
31. 1. přednáška Špicberky Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc

Živé betlémy
● 24. 12. Měřín, v 10 a 20.30 hodin
● 24. 12. Osová Bítýška, ve 14 hodin
● 25. 12. Ronov, ve 14 hodin
● 25. 12. Velké Meziříčí, ve 14 hodin

Milé děti, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat do naší školy ZŠ Soko-
lovská (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. stupně

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá pro 
kluky a holčičky, kteří se chystají do naší školy, již tradiční 
MINIŠKOLIČKU.

Přijďte za námi ve středu od 15.00 do 16.30 hodin 11. ledna 2012.
Co vás čeká?
Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky. Na ná-
vštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Marie Požárová a Alena 
Urbánková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí předsta-
vení divadelní 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-

1. 1. 2012 v 16.30 hodin Husův dům Velké Meziříčí

Středa 21. v 19.30 hodin
JOHNNY EGLISH SE VRACÍ
Nebezpečí je třeba zesměšnit.
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

Pozvánka na Holý vrch
Spolek přátel Holého vrchu a OÚ Jívoví pořádají již tradiční Novoroční 

výstup na Holý vrch. 
Vycházet se bude jako tradičně od místní restaurace ve 12 hodin. 

Letos se pokusíme zdolat tento kopec, ležící mezi Jívovím, Radenicemi, 
Borami, Vídní a Dobrou Vodou, v pořadí již počtrnácté. Samozřejmě 
nebude chybět ani výborn á vrcholová polévka, kterou nemůže žádný 
účastník výstupu odmítnout. Letos se o ni zaslouží obec Jívoví. Přijďte 
i vy a využijte této příležitosti k popovídání si s přáteli a k popřání všeho 
dobrého do nového roku. Budeme se na vás těšit.                 -OÚ Jívoví-

V našich srdcích zůstane napořád,
jako nejlepší tatínek, manžel i ka-
marád.
Dne 29.12.2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil pan
Karel Kaštan.

Manželka, 
synové Petr a Jiří
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 DIVADLA

 PLESOVÁ SEZONA 2012
 V JUPITER CLUBU

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE JC

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně 
společenské organizace – Jupiter clubu, s. r. o. Rádi by-
chom v připravované publikaci zachytili činnost nejen 
této organizace, ale také těch, které ve Velkém Mezi-
říčí zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. 
Byly to JKP, SK ROH Vysočina či kulturní spolky. 
S ohledem na nedostatek informací se na vás obracíme 
s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), fotografi e nebo jiné 
související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

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 STAR-
LET Brno manželů Buryanových
nabízejí
Taneční kurz pro pokročilé
ve velkém sále Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučovacích 
lekcí, zahájení v pondělí 9. ledna 2012, v 18 a 20 hodin 
(dle počtu zájemců), ukončení 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.

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 spolupráci s renomovanými hosty, sólistkou 

Nikikai opery v Tokiu a dalším operním 
hostem představí svátečně laděný pro-
gram, zaměřený také na slavné árie a dueta 
z oper a operet světového repertoáru. Kon-
cert 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 oddě-
lení, tel.: 566 782 004 (001). Koncertní sál 
Jupiter clubu od 19.30 hodin.

Přehled dalších koncertů v rámci KPH:
14. 3. 2012 Romantické kytary Karla Fleischlingera 
18. 4. 2012 Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. 5. 2012 Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Recitály se konají v koncertním sále, začínají v 19.30. Více informací 
o KPH najdete vždy v aktuálním čísle na straně 8 našeho týdeníku.

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

► 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).

ZUMBA v Jupiter clubu
Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční 
zkušenosti, 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. 
1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce

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

Vánoční poukazy
Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v podobě koncertu Heleny 
Vondráčkové, Václava Neckáře nebo permanentkou na čtyři diva-
delní představení. Podrobnější informace o vánočních poukazech 
na tel.: 566 782 004-1, o jednotlivých pořadech čtěte na této straně.

Sobota 14. ledna 
PLES MĚSTA 
Hudba Na šikmé ploše, Emanuel Míšek. 
Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.

Pátek 20. ledna
PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE
Hudba Na šikmé ploše, DJ BOND

Sobota 4. února
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
Hudba M. E. Š. Velké Meziříčí.
Vstupenky s místenkou je možno
rezervovat na tel.: 733 212 517 od 10. ledna 2012

Sobota 11. února 
PLES MOTORISTŮ
Hudba ZATRESTBAND Třešť

Sobota 18. února 
STUDENTSKÝ PLES
Hudba F-BOX, Kozénka band
Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově gymnázia.

Pátek 9. března 2012
CHARITATIVNÍ  PLES
Hudba Šumichrást Malbohár Brno
Rezervace vstupenek od 12. ledna 2012 v Jupiter clubu na program.oddě-
lení, tel. 566 782 004-5.                            -hs-Změna programu vyhrazena!

Vánoční výstava v KD Ruda
Neděle 25. 12. 2011, 13–17 h, pondělí 26. 12. 2011, 10–14 h

Pizzerie vás zve na výstavu
Umělecké foto – Jitka Bradáčová
5. 1. – 31. 1. 2012

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.

Jupiter club s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 7. a 21. ledna 2012 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
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 dány vstupenky do 
volného prodeje.

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. Srdečně zvou pořadatelé
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HOKEJ MLÁDEŽGLOBALFIN CUP 2011
Krajský přebor 5. kolo

Spartak VM A – TJ Náměšť nad 
Oslavou 2,5:5,5
Za domácí Jan 1 bod – Bárta, ing. 
Nedoma (C) a Mgr. Mejzlík po 
0,5 b. – Kopr, Mrazík, Janák Jos. 
a Denk 0 b.
Velkomeziříčské áčko je v letošní se-
zoně opravdu neúspěšné; ono se mu 
zkrátka ne a ne a nedaří – je prostě 
bito jak žito. Bohužel. Této skuteč-
nosti odpovídá také jeho dosti tristní 
postavení v tabulce, takže se už nyní 
musí počítat i s možností sestupu…

Tabulka:
 1. Gambit Jihlava A 5 4-1-0 29,5 (22) 13
 2. TJ Žďár n. S. A 5 4-1-0 29,0 (23) 13
 3. ŠK Caissa Třebíč C 5 4-0-1 27,0 (21) 12
 4. TJ Náměšť n. O. 5 3-0-2 22,0 (14) 9
 5. Spartak Pelhřimov A 4 3-0-1 21,0 (17) 9
 6. Jiskra Havl. Brod A 4 3-0-1 20,0 (16) 9
 7. Gambit Jihlava B 5 1-1-3 14,0 (8) 4
 8. Sklo Bohemia Světlá n. S. A 4 1-0-3 11,5 (7) 3
 9. ŠK Caissa Třebíč D 5 0-1-4 9,5 (3) 1
10. Spartak VM A 4 0-0-4 9,5 (5) 0
11. Jiskra Humpolec A 4 0-0-4 7,0 (4) 0
Přehled je ovlivněn tím, že při li-
chém počtu zúčastněných týmů stří-
davě v každém kole jeden stojí; přes-
to je velmi zajímavý onen očividně 
výrazný výkonnostní předěl mezi 
kluby na 1.–6. místě na straně jedné 
a kluby na 7. až 11. příčce na straně 
druhé. V závorce za skóre je uveden 
celkový počet vyhraných partií.

Regionální soutěž/sk. Východ
5. kolo:

Gambit Jihlava E – Spartak 
VM B 1:4
Za hosty Kučera (C), Dočkal a Dvo-
řák Dominik po 1 bodu – Dvořák 
Jos. a Zeman po 0,5 b.
Po zrušení oddílů Spartak Jihlava 
a Sokol Bedřichov vznikl v kraj-
ském městě mamutí superoddíl, 
který kooptoval do svých řad prak-
ticky všechny náhle osiřelé hráče. 
Původní Gambit A k sobě přibral 
i tým B (krajský přebor) a vytvo-
řeny byly také týmy C a D (krajská 
soutěž), ba i družstva E a F (regi-
onální soutěž). A právě s „éčkem“ 
Gambitu se sestava Spartaku VM B 
vypořádala více než dobře. Přesto 
však si v pozoruhodně vyvážené 
tabulce RSV prakticky téměř vůbec 
nepolepšila…

Aktuální pořadí:
1. Sokol Jámy 5 3-1-1 13,5 (11) 10
2. TJ Žďár n. S. C 5 3-0-2 13,0 (10) 9
3. ŠK Bystřice n. P. 5 2-2-1 14,5 (11) 8
4. Sokol Nové Veselí  5 2-2-1 13,0 (10) 8
5. Sokol Opatov 5 2-1-2 14,5 (12) 7
6. Gambit Jihlava F 5 2-1-2 12,5 (8) 7
7. Spartak VM B 5 2-1-2 12,0 (10) 7
8. Gambit Jihlava E 5 0-0-5 7,0 (4) 0
V RSV zeje hluboká výkonnostní 
propast mezi Jihlavou E a jí už bez-
nadějně uteklými sedmi ostatními 
družstvy, která jsou si vzájemně 
celkem vyrovnaná.

-vp-

Vánoční házenkářský turnaj
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček 

se uskuteční
ve čtvrtek 29. prosince od 15.30 hodin

ve sportovní hale za Světlou.

Tak, jak jsem nastínil v úvodním 
článku, sedmdesátá léta minulého 
století přinesla nejen zimy bohaté 
na sníh, ale také rozvoj lyžování 
a vznik nových oddílů či klubů 
i v podhorských lokalitách, tedy 
i na Českomoravské vysočině. 
O dalším vývoji technického sně-
hu se moc nemluvilo a do popředí 
vstupovaly možnosti prodloužení 
sezony lyžováním i bez sněhu.

Lyžování 
na plastickém koberci
Na začátku 70. let dovezl dr. Ptáček 
z katedry tělesné výchovy FS VUT 
v Brně několik výlisků kartáčů 
z umělého svahu ze Skotska. Během 
tří let se podařilo vybudovat v akci 
Z na severním svahu Wilsonova 
lesa v brněnských Žabovřeskách 
první unikátní umělý lyžařský svah 
s povrchem z umělé hmoty v Čes-
koslovensku. Sjezdovka měla délku 
290 m, průměrnou šířku 22 m a výš-
kový rozdíl 69 m. Unikátem bylo 
večerní osvětlení, sestávající z 16 ks 
železničních stožárů o výšce 14 m.

Dne 16. 12. 2011 se uskutečnil 
vánoční turnaj ve stolním tenise 
o žákovského přeborníka města 
Velké Meziříčí. Tuto sportovní akci 
pořádal již počtvrté GlobalFIN 
nezávislé finanční poradenství, 
s.r.o., ve spolupráci se smluvními 
pojišťovnami, týdeníkem Velko-
meziříčsko, oddílem stolního tenisu 
Velké Meziříčí a v neposlední řadě 
i Střední školou řemesel a služeb 
ve Velkém Meziříčí. Turnaje se 
účastnili školáci ze škol z Velkého 
Meziříčí a okolí. Celkový počet 
startujících byl velký, 61 dětí. Přes-
tože naprostá většina soutěžících 
nebyla registrována v žádném od-
díle stolního tenisu, úroveň turnaje 
byla výborná. Vítězové z každé 
disciplíny vyhráli (většinou poprvé 
v životě) velké poháry, včetně krás-
ných cen. Na konci turnaje všechny 
děti dostaly od pořadatelů menší 
dárek za účast.

Výsledky:
Dvouhra do 5. třídy, 5 startujících
1. Kališ Petr 3. třída, 3. ZŠ VM
2. Strnad Jan 4. třída, ZŠ Měřín
3. Bíbr Nikola 4. třída, 3. ZŠ VM
4. Juda Miroslav 5. třída, ZŠ Měřín
5. Malec Matouš 4. třída, 2. ZŠ VM
Dvouhra do 7. třídy, 25 startu-
jících
1. Starý Josef 7. třída, ZŠ Bory
2. Červenka Kryštof 7. třída, ZŠ Rudíkov
3. Trnka Pavel 7. třída, 3. ZŠ VM
4. Kampas Filip 7. třída, 1. ZŠ VM
Dvouhra do 9. třídy, 31 startu-
jících
1. Liška Radim 8. třída, Gymnázium VM
2. Liška Patrik 9. třída, 1. ZŠ VM
3. Rosecký Stanislav 9. třída, 1. ZŠ VM
4. Dvořák Dominik 9. třída, ZŠ Měřín
Pořadatelé touto formou děkují 
všem, kteří se zasloužili o sportov-
ní vyžití dětí.
Fotodok umentaci najdete na 
www.gfi n.cz                      -hub-

SK Sokol Lhotky pořádá v pondělí 26. 12. 2011
22. ročník vánočního turnaje neregistrovaných

hráčů 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-

15. ročník vánočního turnaje
o Pohár starosty města

Ve středu 28. 12. 2011 proběhne již 15. ročník vánočního turnaje 
o Pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 

přihlásí na tel. čísle 608 126 661 u Dana Rause.
Startovné ve výši 1.000 Kč můžete uhradit v hotovosti v prodejně 
Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startu-
jících.                                                                                           -dr-

Starší žáci opět naplno bodovali. 
Mladší žáci urvali v Pelhřimově 
bod za remízu.

Mladší žáci
HC Pelhřimov – HHK VM 3:3 
(0:0, 2:3, 1:0)
Branky a asistence HHK: 26. Ba-
rák (Havliš), 28. Úlovec (Havliš), 
29. Loup (Bíbr). Sestava HHK: 
Svoboda – Bíbr, Barák, Havliš, 
Juda M., Kroutil, Krůza, Pacal, 
Řepa, Pražák, Třeštík, Báňa M., 
Janoušek, Karásek, Loup, Úlovec. 
Vyloučení: 3:3. Diváků: 20.

Starší žáci
HC Pelhřimov – HHK VM 2:3 
(0:1, 2:1, 0:1)
Branky a asistence HHK: 2. Strnad 
(Pospíšil), 37. Strnad (Pacalová), 
49. Strnad. Sestava HHK: Juda 
J. – Novák, Marková, Pacalová, 
Drápela, Báňa D. – Pospíšil, Str-
nad, Kapusta – Šilpoch, Dundálek, 
Nevěčný – Pavelka. Vyloučení: 
2:0. Střely na branku: 40:11. Di-
váků: 25.

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 6:4 
(2:0, 2:2, 2:2)
Branky a asistence HHK: 30. Buri-
an L. (Kejda), 40. Kučera (Střecha), 
41. Střecha (Kampas M.), 48. Stře-
cha (Novotný). Sestava HHK: Ma-
toušek – Smažil, Střecha, Tlapák, 
Burian L., Kampas J., Kejda, Kam-
pas M., Kučera, Novotný, Vejnar, 
Štěpánek, Kampas F., Marešová. 
Vyloučení: 1:1. Diváků: 60.    -hhk-

Hokej mládež
Hokejová př ípravka zakončila 
letošní rok na turnaji v Pelhřimo-
vě. Turnaj se konal tuto sobotu. 
Naši hokejisté bojovali proti týmu 
z Humpolce, kterého porazili 7:3. 
Jako další soupeř je čekala Třebíč. 
Tu také porazili, a to 14:3. Sestava: 
Juda P. – Švejda P., Zdvihal Š., Jašek 
P., Kuřátko Š., Bíbr D., Katolický 
M., Strádal T., Hammer D., Broža 
O., trenéri: Švejda P. st., Bíbr H. 
Branky: Švejda P. 14×, Jašek P. 3×, 
Broža O. 3×, Bíbr D. 1×.         -jud-

Na snímku jsou nejmladší účastníci turnaje, zleva: Kališ Petr, Malec 
Matouš, za GlobalFIN-Hubl Vladimír, Juda Miroslav, Strnad Jan, Bíbr 
Nikola.                                                                 Foto: archiv GlobalFIN

Sjezdovka byla využívána zejména 
pro výuku lyžování všech brněn-
ských vysokých škol, dále pro kluby 
a veřejnost. V podzimních a jarních 
měsících byl areál využíván až 
42 hodin týdně. První povrch byl 
vyroben v brněnském družstvu 
Chemoplast a byl z kabelového 
polyetylénu. Na těchto kartáčích se 
záhy projevovala lámavost jehlic, 
což se nepodařilo odstranit ani 
úpravou vstřikovací formy, která 
byla vyvinuta na strojní fakultě 
VUT v Brně. Teprve druhý povrch, 
vyrobený v podniku Nisasport 
Jablonec n. Nisou, který byl z kopo-
lymeru EVA (etylén-vynil-acetát), 
byl nepoměrně trvanlivější.
Nevýhodou tohoto lyžování byla 
nutnost mazat lyže různými médii 
při suchém počasí. Přes provoz-
ní peripetie bylo koncem 70. let 
v ČSSR svahů s kartáči přes sedm-
desát. V současné době jsou v pro-
vozu v ČR zejména svahy v Písku, 
Uh. Hradišti a Němčičkách. Po roce 
1989, kdy se otevřely hranice a bylo 
možno vyjíždět na předsezonní ly-

žování do Alp, se význam umělých 
sjezdovek potlačil, ale tyto areály 
jsou v současné době opatřeny za-
sněžovacími technologiemi a jsou 
hojně využívány veřejností. Přes 
velkou snahu vedení města Brna 
a žabovřesské radnice se nepodařilo 
dodnes zkolaudovanou sjezdovku 
v Žabovřeskách zprovoznit včetně 
umělého zasněžování pro odpor 
zelených ekologistů.
Tyto informace mně zaslal můj 
kamarád ing. Jiří Černý z Brna, 
který byl v té době stavbyvedoucím 
brněnské sjezdovky.
Na Vysočinu přišlo toto lyžování 
na plastickém koberci v roce 1980, 
kdy byl na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí 27. listopadu slavnostně 
otevřen plastický koberec o ploše 
4500 m2. Byl položen na nově 
navezeném kopci z odtěženého 
materiálu dálnice D1 (75 tis. m3). 
Byl od výrobce Nisasport Jablonec 
n. Nisou, s kterým jsme měli dobré 
zkušenosti při instalaci prvního 
plastového venkovního tenisového 
koberce v republice v roce 1977 
v areálu zdraví za školou Světlá. 
U všeho byl náš kamarád ing. Pavel 
Karban – tehdejší vedoucí pracov-
ník podniku. Přes osmiletou záruku 
od výrobce byl v provozu plných 
17 let do roku 1997 a dnes z části 
slouží u Jardy Stávka v Němčičkách 
na nejníže položené sjezdovce ve 
střední Evropě pod 200 m n. m.

Lyžování na trávě
Osmdesátá léta minulého stole-
tí byla také ve znamení dalšího 
hledání možností lyžování mimo 
zimní období. První travní lyže se 
objevily v roce 1963 v Německu. 
První mistrovství světa se pořádalo 

v roce 1979 v USA. V Českosloven-
sku v Piešťanech Miro Masár a jeho 
syn Lubomír pořádali v roce 1980 
první závod na Ahoji (název kopce 
se sjezdovkou) nad Bankou – což 
je část Piešťan. V roce 1997 získal 
první titul mistra světa pro Česko 
Michal Mačát z Moravské Třebové.
Novodobý držitel rychlostního 
rekordu – 94 km/h je brněnský 
Martin Štěpánek. Češi vládnou ve 
světě, a v letošním roce 2011 získali 
všechny 3 křišťálové globy pro 
Česko – Němec, Gardavská a Pohár 
národů. Také na Fajtově kopci jsme 
uspořádali v letech 1989 až 2009 
řadu mezinárodních FIS závodů 
a závodů ČP. Hostili jsme téměř 
všechny mistry světa a je známo, 
že i světový alpský závodník Ondra 
Bank na našem kopci získal titul 
mistra republiky v kategorii dětí 
do 10 let právě na travních lyžích.

Vraťme se zpět 
k rozvoji 

technického sněhu
Podobné experimenty s vysoko-
tlakým systémem jako v Telnici 
prováděl i Jindřich Liška, zakláda-
jící člen (rok 1972) LO TJ Spartak 
Velké Meziříčí. Vodař a topenář na 
dvoře tehdejšího stavebního pod-
niku zkoušel směšovat v proudnici 
vodu a vzduch. K výrobě účinného 
zařízení však nedošlo. Zlom nastal 
až v roce 1982, kdy při jednání 
ing. Ivana Kopečného a Karla 
Ambrože z Kabla Velké Meziří-
čí s JUDr. Františkem Steidlem 
na šumavském Špičáku o výrobě 
nestandardního kabelu pro jejich 
sjezdovku došlo i na nápad vyrobit 
sněžné dělo pro sjezdovku u nás. 

Na Špičáku právě testovali jejich 
vrtulové dělo „Šumava“. Za krát-
kou dobu se uskutečnilo pracovní 
jednání, kterého se zúčastnil i Sva-
topluk Peksa, tehdejší vedoucí mistr 
učňovského střediska Kabla. Jak 
nám S. Peksa popsal – po prohlíd-
ce zařízení přímo na sjezdovce na 
Špičáku, po informacích od správce 
vleku, který popisoval různé peri-
petie ze zkušebního provozu, bylo 
rozhodnuto, že i u nás jsme schopni 
něco takového vyrobit. S laskavostí 
JUDr. Steidla jsme odjížděli s úko-
ly, že výměnou za odlitek 12listé 
vrtule (provedli v První brněnské 
strojírně ve Velké Bíteši) obdržíme 
škodovácký hliníkový odlitek pro 
ložiska hřídele pohánějící vrtuli. 
Mobilní lafeta sněhového děla 
byla pouze ve skici a vyrobena 
byla jako „t rojkolka“. Ostatní 
části jsme domýšleli. Kola nám 
poskytlo JZD Dolní Heřmanice 
z vyřazených ze-
mědělských strojů, 
a tak přední kola 
byla z rozmetače 
hnoje a zadní otoč-
ná dvoumontáž 
z obraceče sena. 
Svatopluk Peksa 
vzpomíná: „První 
zkušební provoz 
byl před učňov-
skou dílnou a pa-
matuji si, jak při 
spuštění motoru se 
nám to monstrum 
rozjelo a při spou-
štění se ozval zvuk, 
jako když startuje 
tryskové letadlo 
SU7B v nedaleké 
Náměšti.“

Ostrý provoz jsme uskutečnili pří-
mo na Fajťáku v zimě 1983, a to už 
za asistence zmíněného Jindřicha 
Lišky, který v dalším desetiletí do-
vedl s partou nadšenců několikrát 
pás sjezdovky zasněžit.
Podmínky v porovnání s dnešní-
mi zasněžovacími systémy byly 
naprosto nesrovnatelné. Na sjez-
dovce totiž chyběl rozvod tlakové 
vody, akumulační nádrž, hydranty, 
chladicí zařízení, a tak s použitím 
pouze vodovodního řadu to byl 
výkon vskutku heroický.
V příštím pokračování, které vyjde 
po Novém roce, zakončíme tyto 
informace o současném systému 
výroby technického sněhu u nás.
Veškeré články zveřejněné na jaře 
2011 s tématikou 45. výročí lyžař-
ského vleku na Fajtově kopci rovněž 
najdete na našich webových strán-
kách skivm.cz/historie/fotogalerie.     

Petr Zezula, prosinec 2011

Lyžování na plastickém koberci v roce 1983.                   Foto: archiv PZ

První vrtulové dělo typu Šumava na Fajtově 
kopci, u něj nestor velkomeziříčského lyžování 
Jindřich Liška s pětiletou Taťánou Zezulovou 
v roce 1983.                                     Foto: archiv PZ

Členové Handicap Sport Clubu
Velké Meziříčí
děkují za podporu v roce 2011
a všem přejí veselé Vánoce
a hodně zdraví v novém roce 2012.

-hscvm-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

TENIS

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HÁZENÁ MOTOCYKLOVÝ SPORT
A mužstvo HHK se dalším vítěz-
stvím po samostatných nájezdech 
odpoutalo ode dna tabulky.
HHK VM – HCM Warrior Brno 
3:2 SN (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 28. Střecha (Hlouch, No-
vák) 42. Troščák (rozhodující sam. 
nájezd Hlouch.) – 10. Korvas (Au-
lehla) 34. Aulehla. Sestava HHK: 
Hladík (Matoušek) – Ambrož, Šerý, 
Střecha, Krejčí, Chlubna – Hlouch, 
Troščák, Novák, Nedoma, Krčál, 
Krča, Burian P., Burian V., Jaskula. 
Rozhodčí: Holub – Macek, Olšar. 
Vyloučení: 10:6 Navíc: Ambrož 
(HHK) 5+OK hrubost, Čikl (HCW) 
5+OK hrubost. Využití: 0:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 25:50.
Diváci: 180.
Neuvěřitelná série pokračuje, Vel-
mez po čtvrté v řadě zvítězil v sa-
mostatných nájezdech. Hrdinou 
okamžiku se stal opět kapitán 
Roman Hlouch a jistota v brance 
Laďa Hladík, který v průběhu utká-
ní vychytal 48 střel hostí. Navíc po 
zaváhání Spartaku Velké Bíteše se 

odpoutal A tým ode dna tabulky.
Ostatní výsledky třináctého kola: 
Blansko – Plumlov 9:1, Kroměříž 
– Uničov 5:3, Uherský Brod – Mo-
ravské Budějovice 3:6, Velká Bíteš 
– Boskovice 0:5, Uherský Ostroh 
– Brumov-Bylnice 4:3.

Program na tento týden:
Středa 21. 12. 2011 HC Uničov 
– HHK Velké Meziříčí, začátek 
utkání v 18.00 (zimní stadion 
Uničov). Čtvrtek 5. 1. 2012 HHK 
Velké Meziříčí – HC Brumov-Byl-
nice, začátek utkání v 18.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)           -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 13 11 0 2 0 101:36 35
 2. Hokej Uherský Ostroh 13 9 1 0 3 47:29 29
 3. HC Brumov-Bylnice 13 9 1 0 3 48:38 29
 4. SK Minerva Boskovice 13 7 1 0 5 50:42 23
 5. HK Kroměříž 13 7 1 0 5 60:54 23
 6. Dynamiters Blansko 13 6 0 2 5 44:47 20
 7. HCM Warrior Brno 13 5 0 1 7 42:58 16
 8. HC Grewis Plumlov 13 4 1 2 6 43:63 16
 9. HC Uherský Brod 13 5 0 0 8 45:56 15
10. HC Uničov 13 4 0 0 9 42:50 12
11. HHK Velké Meziříčí 13 0 4 1 8 48:75 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 13 2 0 1 10 32:54 7

Po odehrané základní části se prv-
ních osm mužstev extraligy dvakrát 
vzájemně utká o vítěze městské ligy 
2011/2012. Prvních 6 týmů 1. ligy 
a poslední dva z extraligy se dva-
krát vzájemně utkají o 3 postupová 
místa v extralize v příštím ročníku 
a posledních 5 týmů v první lize se 
3× vzájemně utká o konečné umís-
tění v 1. lize. Body ze základní části 
se nezapočítavájí.

Extraliga
 1. Sanborn VM 9 8 0 1 63:30 16
 2. SK Netín 9 6 1 2 55:37 13
 3. Technické služby VM 9 6 0 3 51:44 12
 4. HC Bory 9 5 1 3 70:48 11
 5. SK Omega VB 9 4 2 3 38:28 10
 6. SK Afcon Kunšovec VM 9 3 1 4 42:46 7
 7. HC Lukáš 9 3 1 5 41:55 7
 8. Agromotor VM 9 3 0 6 45:55 6
 9. SK Vídeň 9 2 0 7 34:55 4
10. Auto Dobrovolný VM 9 2 0 7 33:74 4

1. liga
 1. SPL Radostín n. Osl. 10 6 3 1 38:23 15
 2. HC Tasov 10 6 1 3 29:30 13
 3. Farma Měřín 10 6 1 3 52:35 13
 4. HC Benetice 10 6 0 4 37:32 12
 5. River VM 10 6 0 4 34:32 12
 6. Horní Heřmanice 10 4 2 4 38:28 10
 7. NHÚ Balinka VM 10 4 1 5 34:35 9
 8. SK Stránecká Zhoř 10 4 1 5 46:54 9
 9. HC Pikárec 10 3 2 5 34:44 8
10. SK Lavičky 10 2 1 7 36:48 5
11. HCF Dráhy VM 10 2 0 8 18:35 4

1. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Netín – HC Lukáš 5:2
Dvořák 3, Plhák M., Plhák T. – No-
vák, Beránek

Sanborn VM – Agromotor VM 
5:5
Pondělíček, Bajer F. 2, Fritz, Souček 
– Kadela, Malý, Šlapal, Sobotka, 
Zachoval
HC Bory – SK Omega VB 3:3
Kuchař 2, Novák – Vrba, Dočkal, 
Svoboda
Technické služby VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 6:8
Vítek 2, Hlavnička, Šlapal D., 
Burian V., Dvořák – Klouda 2, Str-
nad 2, Mokrý 2, Klapal, Pyrochta

O postup do extraligy
HC Tasov – Farma Měřín 3:0
Sláma, Havliš, Hamáček
SPL Radostín n. Osl. – HC Be-
netice 1:9
Kadlec – Konečný 4, Brabec, Caha, 
Krejčí, Jakšík, Letmajer
SK Vídeň – Horní Heřmanice 7:6
Střecha L. 2, Navrátil, Studený, 
Vávra, Nedoma, Janák – Kutílek 2, 
Mejzlík J., Mejzlík Z., Čtveráček, 
Šilhan
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 11:2
Rasner 4, Šefčík 3, Říha 2, Vlach, 
Vondráček Jiří – Rous 2

O konečné umístění v 1. lize
HC Pikárec – SK Lavičky 3:5
Vařejka, Chrást, Broža – Štěpánek 
3, Čech, Stupka
SK Stránecká Zhoř – HCF Dráhy 
VM 7:2
Necid 2, Vlach, Sojka, Vyhlídal, 
Sedláček, Urbánek – Láznička, 
Tomšík

-vid-

Pá 23. 12. 13.30–15.00
So 24. 12. 13.00–14.30
Ne 25. 12. 13.30–15.00
Po 26. 12. 13.30–15.00
St 28. 12. 13.00–14.30
Čt 29. 12. 13.00–14.30
Pá 30. 12. 14.15–15.45
So 31. 12. 14.00–15.30
Ne  1. 1. 13.00–14.30
Po  2. 1. 10.00–11.30
Út  3. 1. 15.30–17.00

Vstupné –
bruslící
20 Kč,
doprovod
10 Kč

Dorostenky si vítězstvím upevni-
ly čtvrtou příčku.

1. liga mladší dorostenky
Kunovice – Sokol VM 18:39 (8:19)
Úvodní pětiminutovku překvapivě 
opanovaly domácí hráčky, které až 
příliš často nacházely skuliny v naší 
„volnomyšlenkářské“ defenzivě. 
Dle dosavadního postavení obou 
týmů v tabulce se postupně naše 
obranné řady formovaly, s tím 
přibývalo i brejkových situací do 
soupeřovy otevřené obrany, rozdíl 
skóre rychle narůstal (2:1, 3:3, 3:10). 
Následující minuty prvního polo-
času se již hrály zcela v režii naší 
zdařile organizované hry. Díky vel-
kému gólovému odstupu jsme po-
strádali obranný důraz (6:15, 7:18) 
a dovolovali domácím dostávat se 
častěji do blízkosti naší svatyně. Po 
změně stran se hrálo oboustranně 
bezstarostně. Snaživé a bojovné 
domácí viditelně nestačily na in-
dividuální převahu našich hráček, 
které přidávaly branky zvláště 
z rychlých kontrů (9:25, 12:30). 
Tempo našich akcí nepolevilo ani 
po zapojení hráčské lavičky a vý-
sledkem bylo jednoznačné vítěz-
ství, jemuž v posledních sekundách 
„unikla“ čtyřicítka (15:34, 17:37). 

Střelecky se tentokrát mimořádně 
dařilo Markétě Partlové. 7 m hody 
6/5:1/1, vyloučení 3:1.
Velmi dobré výkony našeho ko-
lektivu v podzimní části zname-
nají čtvrtou příčku prvoligové 
tabulky. Doufejme, že se podaří 
hráčky během soutěžní pauzy 
zdárně připravit tak, aby svoji 
výkonnost ještě navýšily a třetí 
únorový víkend úspěšně vstoupily 
do jarních odvet.
Hrály: Hleba Inna, Vávrová Mi-
chaela – Rosová Terezie, Partlová 
Markéta (12/1), Závišková Iva (7), 
Studená Kateřina (5), Škrdlová 
Renata (5), Sedláčková Klára (4), 
Kratochvílová Hana (3), Fialová 
Eliška (1), Homolová Michaela (1), 
Závišková Kateřina (1), Zezulová 
Kristýna, Janečková Denisa. Trenér 
Záviška.                                 -záv-
1. Olomouc 10 10 0 0 378:162 20
2. Zlín 10 9 0 1 268:204 18
3. Veselí nad Moravou 10 8 0 2 318:229 16
4. Velké Meziříčí 10 6 0 4 333:284 12
5. Otrokovice 10 5 1 4 283:267 11
6. Poruba 10 4 1 5 273:280 9
7. Jindřichův Hradec 10 4 0 6 243:258 8
8. Karviná 10 2 2 6 173:260 6
9. Hodonín 10 3 0 7 222:313 6
10. Bohunice 10 2 0 8 199:281 4
11. Kunovice 10 0 0 10 134:286 0
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Minerva Boskovice B – SK Mos-
tiště 6:5 (1:1, 2:0, 3:4)
Po opatrnějším úvodu začali hrát 
hlavně hosté a brzy šli do vedení. 
V dalším průběhu první třetiny si 
vypracovali řadu příležitostí, ale 
už bez gólového efektu. Domácí 
se postupně vymanili z tlaku a po 
několika šancích sedm vteřin před 
přestávkou vyrovnali.
Ve dvaadvacáté minutě už Minerva 
vedla a hostům, kteří museli hodně 
improvizovat se sestavou, v této 
fázi nevycházelo vůbec nic. Jejich 
střelecké pokusy byly vesměs zblo-
kované nebo mířily mimo branku, 
navíc se jim stále obtížněji dařilo 
zastavovat protiútoky soupeře. 
V polovině utkání to bylo 3:1 a tento 
stav vydržel i přes nervózní závěr 
druhé třetiny.
Třetí část začali hráči SK Mosti-
ště náporem. Brzy snížili, ale pak 
zase slavila úspěch boskovická 
nekomplikovaná hra s důrazem 
a přehledem před oběma branka-
mi, takže v devětačtyřicáté minutě 
zvyšoval Konečný už na 5:2. Ani 
v této situaci hosty bojovný duch 
neopustil. Znovu mocně přitlačili, 
v rozpětí čtyřiapadesáté až sedm-
apadesáté minuty třemi góly svoji 

ztrátu smazali a při jejich dalších 
příležitostech se o výsledek báli 
i rozhodčí. Nakonec se však váleč-
nické štěstí přece jen přiklonilo na 
stranu bojovných domácích. Kono-
páč se pětatřicet vteřin před koncem 
neukvapil s dorážkou, protáhl se do 
výhodnější pozice a po jeho zásahu 
do odkryté mostišťské branky hosté 
odjeli z Boskovic bez bodu.
Branky Minerva Boskovice B: 
Soldán (Konopáč, Hrbáček), Klíč 
(Vondál), Vondál (Konopáč), Sol-
dán (Konečný), Konečný (Soldán), 
Konopáč (Peša). Branky SK Mos-
tiště: Syrový (Václav Krejčí st.), 
Slavík (Syrový), Václav Krejčí ml. 
(Syrový), Slavík (Vojta Krejčí), 
Musil (Syrový). Vyloučení: 9:5, 
navíc Peša (Boskovice) 10 minut 
osobní trest. Využití: 2:2. Střely na 
branku: 29:34. Rozhodčí: Tanen-
berger, Trkač, Steiner.            -tom-
 1. Náměšť nad Oslavou 9 8 1 0 65:21 17
 2. RH Centrum Brno 9 6 3 0 54:27 15
 3. HC Veverská Bítýška 9 6 1 2 56:23 13
 4. SK Mostiště 9 5 2 2 58:36 12
 5. HLC Bulldogs 9 4 2 3 50:40 10
 6. HC Zastávka 9 3 3 3 35:37 9
 7. SK Minerva Boskovice 9 3 1 5 35:41 7
 8. HC Sokol Křižanov 9 3 1 5 26:53 7
 9. Tatran Hrušky 10 2 2 6 35:63 6
10. Spartak Velká Bíteš B 9 2 1 6 34:48 5
11. TJ Šerkovice 9 1 3 5 34:61 5
12. HC Nedvědice 8 1 0 7 21:53 2

Okresní přebor 
družstev v tenisu 

pro rok 2011
Hráči Spartaku Velké Meziříčí 
A zvítězili v letošním ročníku OP 
družstev. Po zodpovědných vý-
konech zakončili sezonu s bilancí 
7:0 na zápasy a po dlouhých letech 
vrátili pohár tam, kam patří, do 
Velmezu!

Konečná tabulka:
1. Spartak Velké Meziříčí A 7 7 0 21:7 14
2. Velká Bíteš, Vlkov A 7 6 1 23:5 12
3. TK Bystřice n. Per. B 7 4 3 17:11 8
4. TJ Nové Město n. Mor. C 7 4 3 14:14 8
5. TJ Sokol Radostín n. Osl. 7 3 4 10:18 6
6. Jiskra Vír 7 2 5 10:18 4
7. TK Nové Sady A 7 2 5 8:20 4
8. TC Matador Velká Bíteš A 7 0 7 9:19 0

◄ Na snímku zleva: Karel Bradáč, 
Jiří Dohnal, Tomáš Bílek, David 
Michlíček. Foto: archiv Spartak VM

Jezdec DRT racing teamu Viktor 
Dušek defi nitivně zakončil letoš-
ní sezonu operací. Z nemocnice, 
kde se podrobil operaci pravého 
předloktí, popsal své další plány: 
„Operaci nedoprovázely žádné 
komplikace. Ted mě čeká vytažení 
stehů a čtyři týdny klidu. Poté na-
plno zahájím fyzickou přípravu na 
novou sezonu 2012.“
Do sezony 2012 vstupují tým 
i jezdec ve stejných barvách jako 
letos, ale s novým motocyklem, 
elektronikou i motorem motocyklu. 
„Motocykl se snažíme připravit na 
co nejvyšší úrovni, jak nám bude 
stačit fi nanční rozpočet. Pokud se 
nám podaří dát dohromady potřeb-
ný fi nanční obnos, pevně věříme 
v dobrý výsledek v sezoně 2012,“ 
řekl Dušek. Samozřejmě o fi nan-
cích bude i start na divokou kartu 

na mistrovství světa v Brně, kterého 
se chce tým DRT racing zúčastnit 
s jezdcem Viktorem Duškem. „To 
vše záleží na partnerech, bez nichž 
bych tento sport nemohl provozo-
vat a kterým bych zároveň touto 
cestou chtěl poděkovat za podporu 
v sezoně 2011,“ uzavřel Dušek 
a vyjmenoval fi rmy – především 
Agados, Výtahy, Oknoland, Elpoco, 
DesignBeat, Fixpoint a mediálního 
partnera týdeník Velkomeziříčsko.

Připravila: -mars-,
foto: archiv DRT racing team

Všem těmto fi rmám a vám, čtená-
řům a fanouškům, vše nejlepší do 
nového roku 2012 a hodně štěstí 
a zdraví přeje Viktor Dušek a celý 
DRT racing team, jmenovitě Mgr. 
Marcel Novotný, Miloslav Trojan, 
Jiří Dušek.          -drt racing team-

V pátek 30. 12. 2011 se sejdou 
staří páni k zakončení letošní 
sezony. Sraz pro ty, kteří ještě 
zvládnou lehký předsilvest-
rovský fotbálek, je ve 13 hodin 
na umělce. Hráče, kterým se 
do kopaček už moc nechce, 
zveme k příjemnému posezení 
a zavzpomínání si do restaura-
ce na našem útulném stadionu. 

Začátek v 15.30 hodin.
-dav-

SetkáníSetkání
starých pánůstarých pánů

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


