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BUDETE STAVĚT
NEBO

REKONSTRUOVAT?

U této účelové hypotéky 
s úrokem od 3,49 % 
NEDOKLÁDÁTE 

faktury, peníze dostanete
přímo na váš účet!

Více info.: Ing. Jiří Svoboda
Mobil: 608 824 424

Chatujte 
se starostou

Ve čtvrtek 19. 1. od 16 do 
17.30 hodin. Tentokrát pro-
běhne chat s praktickou změ-
nou. Své dotazy starostovi mů-
žete pokládat již dnes, ve stře-
du 18. 1. od 16 hodin. Chat je 
přístupný na webových strán-
kách města www.mestovm.cz. 
Online chat mohou využít 
všichni ti, kteří nestíhají zajít 
na pravidelná setkání starosty 
s občany města na malé scéně 
Jupiter clubu vždy každý první 
čtvrtek v měsíci, a přitom by 
chtěli znát jeho názor na urči-
tou věc či odpověď na dotaz. 
Prostřednictvím internetu, 
zato však z pohodlí domova, se 
mohou zajímat o chod města, 
jeho řízení, problémy apod.

-mars-

Den otevřených 
dveří

18. 1., 10–16 hodin
Hornoměstská 35

Nejlepší 
sportovec 

Velké Bíteše
V sobotu 21. 1. proběhne 
vyhlášení ankety Sportovec 
města Velká Bíteš. Letos se 
koná již pátý jubilejní ročník a 
výsledky se budou vyhlašovat 
na sportovním plese v kultur-
ním domě od 19 do 20 hodiny. 
Poté bude následovat kulturní 
program, jehož součástí bude 
podle slov jednoho z pořada-
telů Jiřího Rauše mimo jiné 
zpěvačka Petra Janů, zpěvák 
Vítězslav Vávra, hudebník Ka-
rel Wágner či cimbálová mu-
zika Grajcar a další. Přítomny 
budou také osobnosti spor-
tovního světa jako například 
Stanislav Šulc, Ota Černý či 
František Černík a další.  -ivh-

Setkání občanů 
se starostou 

tentokrát 
9. února!

Další z pravidelných setkání 
starosty Radovana Necida 
s občany proběhne mimořádně 
9. února od 16 hodin v loutko-
vé scéně Jupiter clubu. Bude 
spojeno s vyhlášením vítěze 
soutěže Vánoční město (více 
na str. 2). Termín setkání je 
tedy o týden posunut, původně 
měl být první čtvrtek v měsíci, 
což je 2. února.                  -mars-

Tři králové vybrali bezmála 
450 tisíc korun

Největší dobrovolnická akce v České republice skončila. Tříkrálová 
sbírka na Velkomeziříčsku letos vynesla 448.974 korun. Ač se svět potýká 
s fi nanční krizí, lidé zůstávají k potřebným štědří, neboť přispěli částkou 
o 18 a půl tisíce korun vyšší, než v roce 2011. 

Ofi ciální číslo pro celou ČR zatím není známo. Sbírka totiž probíhala od 1. 
do 14. ledna a některé kasičky tudíž ještě nebyly rozpečetěny a peníze v nich 
spočítány. Výsledky by měly být uzavřeny koncem týdne nebo nejpozději 
v pondělí (aktuální stav výtěžku najdete na www.zdar.charita.cz). „Ve většině 
oblastí na žďárském okrese to ale vypadá na nárůst výtěžku oproti loňsku. 
Navýšily se počty vydaných kasiček, obcí, které se do sbírky zapojily, i sku-
pinek, které chodí koledovat,“ sdělila koordinátorka tříkrálové sbírky za Ob-
lastní charitu Žďár nad Sázavou Michaela Mahlová a dodala, že i na Velko-
meziříčsku tak jen jediná kasička ze sedmdesáti vydaných zůstala nevyužita.

Oproti loňsku narostly počty koledníků i v našem regionu. Letos poprvé 
chodily tříkrálové skupinky v Osovém a Skleném nad Oslavou. „Vůbec 
poprvé se nám podařilo pokrýt, až na drobné výjimky, všechny obvody ve 
Velkém Meziříčí,“ doplnil asistent tříkrálové sbírky Jiří Zeman. „Veliké 
poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli, a všem dárcům. Zvláštní 
poděkování pak náleží Pavlu Vávrovi a dětem z jeho skupinky, kteří opět 
vybrali nejvíc peněz a věnovali tomu také nejvíc času,“ zdůraznil J. Zeman. 
V pokladničkách, které odevzdal P. Vávra, se nacházelo 24.415 korun.

Celkový přehled, kolik peněz se vybralo v obcích Velkomeziříčska 
i v jednotlivých obvodech samotného Velkého Meziříčí, najdete na str. 4.

Pětašedesát procent výtěžku Tříkrálové sbírky v okrese podpoří 
projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zbytek půjde na činnost 
Diecézní charity Brno a Charity Česká republika. Dary získané koledo-
váním pomohou nemocným, umírajícím, lidem s postižením, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně znevýhodněným skupinám. Část 
sbírky podpoří terénní služby, dobrovolnictví a individuální humanitární 
pomoc a asi desetina z celkového výnosu sbírky je určena na humanitární 
a rozvojovou pomoc do zahraničí.                             Martina Strnadová

Na Krajskou správu a údržbu silnic 
bylo podáno trestní oznámení

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel krajského úřadu v Jih-
lavě Zdeněk Kadlec podali v souladu s ustanovením 8 odst. 1 zákona č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů trestní oznámení na Krajskou správu a údržbu silnic Jihlava. „Dů-
vodem jsou skutečnosti doposud zjištěné při veřejnosprávní kontrole účel-
ného vynakládání fi nančních prostředků z rozpočtu Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje,“ upřesnil na tiskové konfe-
renci 10. ledna 2012 hejtman, „v tuto chvíli není možné případ podrobněji 
komentovat a poskytovat další informace, neboť by mohlo být ohroženo pří-
padné šetření Policie ČR.“ Prověrka se týkala doby v celkové délce čtyř let.

Po uzavření případu bude veřejnost s výsledky seznámena na 
www.kr-vysocina.cz , dodala tisková mluvčí KrÚ J. Svatošová.

Ani v době uzávěrky našeho listu toto pondělí nedošlo podle vyjádření 
tiskové mluvčí k žádnému posunu. Stejně reagovala i tisková mluvčí Kraj-
ského ředitelství policie Kraje Vysočina Dana Čírtková: „Mohu potvrdit, 
že jsme přijali trestní oznámení, které se týká způsobu zadávání veřejných 
zakázek v Krajské správě a údržbě silnic kraje Vysočina. Případem se 
zabývají kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředi-
telství policie kraje Vysočina. Prověřování je na samém počátku, proto 
nelze poskytovat žádné bližší informace. Stejně tak nelze odhadovat, jak 
dlouho prověřování potrvá.“                                                  Iva Horká

Počítání velkomeziříčského výtěžku probíhalo ve čtvrtek 12. ledna na 
radnici.                                                              Foto: Martina Strnadová

Velkomeziř íčští př ivítali v neděli 15. ledna 
devítičlennou delegaci z chorvatského Tisna. Vede 
ji tisenský místostarosta Miljenko Meštrov. Spolu 
s ním přijeli ředitelé turistických společností v Tisnu 
a Murteru, neboť obě obce spolu těsně sousedí, dále 
člen turistické rady Tisna, velitel tamního sboru 
dobrovolných hasičů či dva muzikanti.

V obřadní síni radnice je v pondělí 16. ledna 

Velké Meziříčí navštívila chorvatská delegace

slavnostně uvítalo vedení města Velké Meziříčí, 
poté velkomeziříčský starosta Radovan Necid spolu 
s tisenským místostarostou Miljenkem Meštrovem 
podepsali dohodu o spolupráci a přátelství. Hostitelé 
připravili Chorvatům dvoudenní kulturní i poznávací 
program. Bližší informace přineseme v příštím čísle 
našeho týdeníku.

Martina Strnadová

Velkomeziříčský starosta Radovan Necid a tisenský místostarosta Miljenko Meštrov podepsali dohodu o spo-
lupráci a přátelství.                                                                                                      Foto: Martina Strnadová

Lyžařská škola 
již zahajuje

Lyžařská škola ve ski areálu na 
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, 
jejíž zahájení bylo odsunuto kvůli 
špatným sněhovým podmínkám, 
začíná již tento víkend. První lekce 
čeká na účastníky v sobotu 21. 1. 
v deset hodin. V pátek večer (20. 1.) 
pak ještě proběhne informační 
schůzka pro rodiče dětí, které jsou 
do školy přihlášeny. Na ně čeká 
deset výukových lekcí po dvou 
hodinách, vždy každou sobotu do-
poledne i odpoledne a v neděli pak 
už jenom dopoledne. Lyžařský kurz 
bude zakončen závody.

Vzhledem k nepředvídatelnému 
počasí, sledujte aktuální stav na 
stránkách pořádajícího ski klubu 
www.skivm.cz.                 Iva Horká

Oznámení 
o změně notáře
Notářka JUDr. Alena Konečná, 

která měla sídlo ve Žďáře nad Sá-
zavou, Nám. Republiky 63, úřední 
dny každý čtvr tek ve Velkém 
Meziříčí, byla odvolána ke dni 
31. 12. 2012 z funkce notáře. Nový 
notář bude vybrán konkurzem a po 
jeho jmenování ministrem sprave-
dlnosti ČR bude moci zahájit svoji 
činnost. Na dobu tohoto uvolněného 
notářského úřadu byla vybrána 
JUDr. Hana Kantorová, notářka se 
sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Dol-
ní 1, prezidiem Notářské komory 
v Brně, ustanovena náhradníkem 
odvolané notářky a převzala veš-
kerou její spisovou agendu.

Sídlo JUDr. Hany Kantorové:
Žďár na d Sázavou, Dolní 1, bu-

dova České pojišťovny, a. s., 5. pa-
tro, tel.: 566 621 243, popř. v úřed-
ních dnech. Úřední dny v Novém 
Městě na Moravě, Masarykova 1493 
(každá středa), tel.: 566 618 021, ve 
Velké Bíteši, Masarykovo nám. 85 
(každý čtvrtek), tel.: 602 749 717.

-měú-

Hostem plesu byla Petra Janů
Velkomeziříčskou sezonu bálů v Jupiter clubu zahájil 14. ledna ples 

města. Ten byl v květinovém duchu, čemuž odpovídala nejen výzdoba 
sálu. Hosty hned u vchodu vítali starosta Radovan Necid s místostarostou 
Josefem Komínkem a ti každou dámu obdarovali milou pozorností – pe-
trklíčem. Navíc i mnozí pánové měli v klopě květinu. 

Hlavním hostem večera byla zpěvačka Petra Janů, jež v devět hodin 
vystoupila na pódium a půlhodinu zpívala plesajícím k tanci. Závěrem 
s muzikanty z kapely Na šikmé ploše, která po celý večer hrála na velkém 
sále, vystřihla rockovou skladbu Jedeme dál. 

Ples probíhal i ve výstavní síni, kde tanečníky doprovázel Emanuel 
Míšek. Zpestřením programu byla i tři taneční vystoupení brněnského 
Starletu.                                                    Text a foto: Martina Strnadová

(Termíny dalších plesů najdete na straně 8.)
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Návrh úpravy zeleně ve městě 
mají posoudit ještě odborníci

Projekt regenerace zeleně ve Velkém Meziříčí bude ještě projednávat 
Komise regenerace městské památkové zóny doplněná o odbornou 
veřejnost – tedy zástupce z oborů krajinotvorby či architektury apod. 
„Chceme zpětnou vazbu od lidí, kteří se v dané oblasti vyznají,“ popsal 
starosta Radovan Necid s tím, že půjde o jakousi odbornou „oponenturu“.

Návrh úpravy zeleně ve městě již byl představen veřejnosti, a to napří-
klad v našem týdeníku, ale třeba i na veřejné diskuzi starosty s občany 
města v prosinci loňského roku, kde jej prezentovali samotní autoři – 
manželé van den Bergovi z Vídně. Nyní se na něj mohou lidé podívat 
i na webu města v sekci »připravované projekty«.

Jde o projekt, který řeší kácení, ale i výsadbu nových dřevin, v podstatě 
komplexní úpravu celých ploch městských pozemků ve Velkém Meziříčí. 
Svým rozsahem ovlivní vzhled celého města. Proto je vhodné, aby každý, 
komu není stav zeleně v našem městě lhostejný, měl příležitost se s ním 
předem seznámit a vznést svoje případné připomínky. „Jeden bod i já 
vidím jako sporný, a to hřbitov,“ podotkl starosta s tím, že konkrétně 
má na mysli van den Bergovými navrhované vykácení tújové aleje při 
vstupu na hřbitov.

Prosincového setkání starosty s občany, kde se o projektu diskutovalo, 
se mimo jiných zúčastnily skupinky obyvatel ze sídliště v oblasti Čecho-
va a Generála Jaroše či z okolí ulice Pod Hradbami. Právě tito občané 
totiž měli některé výhrady k navrhovanému řešení zeleně v uvedených 
lokalitách. Dohodli se proto na dalším setkání, a to s manžely van den 
Bergovými i zástupci města přímo v terénu. Schůzky proběhly, zúčast-
nění si některé sporné věci konkrétně ukázali a vysvětlili. „Zhotovitel 
pak některé připomínky ze strany veřejnosti do projektu zapracoval,“ 
potvrdil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Jiří Zachar 
s tím, že na projednávání projektu je zatím čas, neboť na Státním fondu 
životního prostředí (SFŽP) dosud ani nebyla vypsána výzva k podávání 
projektů. Právě SFŽP budou Velkomeziříčští žádat o dotaci na realizaci 
akce regenerace městské zeleně. „Pokud to dobře dopadne, ve městě by 
mohlo přistát 15 milionů korun, přičemž náš podíl by byl 15 procent,“ 
dodal starosta.

Martina Strnadová

Vykradl auto na 
benzice

Dne 11. 1. během půl hodiny po 
10. hodině vnikl zadními dveřmi 
do zavazadlového prostoru vozidla 
Iveco neznámý pachatel. Odtud 
odcizil cigarety, cukrovinky a al-
kohol. Vůz byl zaparkovaný na 
parkovišti za čerpací stanicí ve 
Velké Bíteši. Způsobená škoda je 
vyčíslena na 35.000 korun.

Vykradl prodejnu 
v Kozlově

Vloupání do prodejny v Kozlově 
bylo oznámeno 10. 1. před osmou 
hodinou. Pachatel rozbil skleněnou 

výplň okna, vytvořeným otvorem 
vnikl do prodejny a odtud odcizil 
alkohol a cigarety. Majiteli jeho 
jednáním vznikla škoda převyšující 
5.000 korun.

Ukradl fotovoltaické 
panely

Přečinu poškození cizí věci 
a krádeže se dopustil neznámý 
pachatel, který demontoval a ná-
sledně odcizil fotovoltaické pane-
ly. Čtyřiadvacet panelů zmizelo 
z oploceného areálu v Uhřínově. 
Pachatel na poškozeném oplocení, 
přívodní kabeláži a na odcizených 
panelech způsobil škodu ve výši 
285.000 korun.                      -pčr-

Zapojte se do vyhodnocení soutěže 
Vánoční město

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agen-
da 21, vyhlásilo soutěž Vánoční město. Do soutěže se mohli přihlásit všichni 
obyvatelé města a jeho městských částí i fi rmy sídlící ve Velkém Meziříčí.

Soutěží se ve dvou kategoriích:
podzimní, adventní a vánoční výzdoba oken, balkonů a lodžií,
podzimní, adventní a vánoční výzdoba domů a předzahrádek, která je 
viditelná přímo z ulice

Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodnotit 
i široká veřejnost cestou internetového hlasování.

Fotosnímky přihlášených výzdob jsou zobrazeny na webu města 
www.mestovm.cz

Hlasovat je možné od 17. 1. 2012 do pátku 3. 2. 2012 včetně.
Hlasovat bude možné pouze jednou za den, a to přidělením hlasu pouze 

jedné fotografi i v každé kategorii.
U jednotlivých fotografi í bude zobrazen aktuální počet hlasů.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v každé kategorii spolu s předáním 

cen proběhne ve čtvrtek 9. února 2012 v 16.00 na malé scéně Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři: INJECTON PLAST, s. r. o., 

Květiny ŠMAK, Květiny Verunka – Veronika Dvořáková, Zahradnictví 
Flouma, Zahradnictví Molnár, Město Velké Meziříčí.

Děkujeme sponzorům za podporu! – měú

Dostupnost pervitinu se díky 
rozbití sítě místních dealerů loni 
ve Velkém Meziříčí snížila. Uvedl 
to kurátor velkomeziříčské radnice 
Bronislav Strnad.

„Ne že by se k nám pervitin na-
dále nedostával například z Brna či 
jiných oblastí, ale došlo k význam-
nému poklesu. To potvrzuje i Mgr. 
Jan Mička ze služby kriminální 
policie a vyšetřování ve Žďáře nad 
Sázavou, který se drogovou proble-
matikou zabývá. Konkrétně Velko-
meziříčsko a Velkobítešsko přišlo 
o několik místních dealerů či vařičů, 
kteří již vykonávají i několikaleté 
tresty odnětí svobody,“ řekl Strnad.

Uživatelům ve Velkém Meziříčí 
se věnuje kromě jiných také te-
rénní pracovnice z K-centra NOE 
v Třebíči, která rovněž potvrzuje 
zlepšení situace ve městě a okolí. 
Terénní pracovnice navštěvuje naše 
město pravidelně každý týden, kdy 
se v určenou hodinu setkává s uži-
vateli a pracuje s nimi anonymně 
formou poradenství i hygienického 
servisu.

Rozšířené je naopak užívání 

marihuany – zde je považováno za 
škodlivé takzvané masivní užívání, 
tedy několikrát týdně. „U naprosté 
většiny našich uživatelů jde naštěstí 
pouze o příležitostné užívání, jehož 
škodlivost lze srovnat se škodlivostí 
legálních drog, jako jsou alkohol, 
tabák či léky,“ popsal Strnad.

Podle Národního monitorovací-
ho střediska pro drogy a drogové 
závislosti z výzkumů v posledních 
třech letech vyplývá, že užívání ne-
legálních drog se v obecné populaci 
udržuje na stabilní úrovni. Dle me-
zinárodního průzkumu HBSC 
(Health Behaviour in School-Aged 
Children) v r. 2010 alespoň jednou 
v životě vyzkoušelo v ČR konopné 
látky 30,5 % žáků 9. tříd, v posled-
ním roce to bylo 21,5 % a v po-
sledním měsíci 10,9 % žáků 9. tříd, 
rozdíly mezi chlapci a dívkami 
jsou velmi malé. „V našem regionu 
odhaduji tato čísla ještě nižší, neboť 
Vysočina patří v rámci republiky 
společně s Pardubickým krajem 
k drogami nejméně dotčeným úze-
mím,“ uzavřel Bronislav Strnad.               

-měú-

Dostupnost tvrdých drog 
ve městě se snížila

Zprávy z jednání Rady města z 11. 1. 2012
1. Rada města souhlasila:

● s vybudováním sjezdu – napojení z pozemku parc. č. 6304 přes po-
zemek města parc. č. 5810/34 na místní komunikaci parc. č. 6399/5 
v k. ú. Velké Meziříčí, Čechovy sady a současně souhlasí s tím, 
aby žadatel požádal o provedení vynětí ze zemědělského půdního 
fondu části o výměře 958 m2 z pozemku města parc. č. 5810/34. 
Podmínkou je, že se město o budoucí komunikaci nebude starat

● s uzavřením smlouvy o výpůjčce 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 žadateli za účelem legalizace užívání těchto pozemků za 
následujících podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s mož-
ností ukončení dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou 
s povinností užívat pozemky dosavadním způsobem – pěstování zeleně

● se změnou usnesení RM čís. 384/19/RM/2011 ze dne 10. 8. 2011 
tak, že zřízení věcného břemene za odsouhlasených podmínek 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., se bude týkat pozemku parc. 
č. 75/2 v k. ú. Mostiště, místo původního pozemku parc. č. 75/1 
v k. ú. Mostiště. Důvodem změny je změna parcelního čísla v rámci 
digitalizace katastru v k. ú. Mostiště

● se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města 
v prosinci 2011, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 
2011 ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, s přijetím účelově určených darů pro:
1. Městskou knihovnu Velké Meziříčí, uvedených v žádosti ze 

dne 20. 12. 2011
2. Muzeum Velké Meziříčí, uvedených v žádosti ze dne 7. 12. 2011
3. Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, uvedeného 

v žádosti ze dne 7. 12. 2011
● s návrhem programu návštěvy delegace z chorvatského města Tisno 

ve dnech 15.–17. ledna 2012 na městském úřadě ve Velkém Meziříčí
● se zavedením zvýšeného rozsahu pečovatelské služby – nepřetržitý 

provoz v DPS na ulici Zdenky Vorlové
● s výpůjčkou počítače Tesco s monitorem, inventární číslo 0195/

DHM, datum pořízení 7. 11. 2005. Počítač bude umístěn na obvod-
ním oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí k obsluze městského 
kamerového a dohlížecího systému

2. Rada města nesouhlasila:
● se snížením jednorázové náhrady za zř ízení věcného břemene, 

která byla odsouhlasena usnesením RM čís. 523/26/RM/2011 dne 
16. 11. 2011 – uložený plynovod v pozemcích města parc. č. 2768/11 
a 2769/6 na ul. Sokolovská a trvá na uzavření předmětné smlouvy 
za odsouhlasenou částku

● se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru – půdy 
v domě Nad Sv. Josefem 238/1, Velké Meziříčí

4. Rada města schválila:
● rozpočtová opatření: zdroj: 144 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 

rozdělení: 144 tis. Kč – § 2321 doměření části stokové sítě města 
Velké Meziříčí

● rozpočtové opatření: zdroj: 80 tis. Kč – § 6409 rezerva místních částí 
Hrbov, Olší n. Osl., Lhotky, Mostiště, rozdělení: 20 tis. Kč – § 3745 ve-
řejné prostranství Hrbov, 20 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Olší 
n. Oslavou, 20 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, 
Dolní Radslavice, 20 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Mostiště

● rozpočtové opatření: zdroj: 28.800 Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší 
n. Oslavou, rozdělení: 28.800 Kč – projekt na prodloužení infra-
struktury pro nové RD v Olší n. Oslavou – § 2310 – 9.600 Kč voda, 
§ 2321 – 10.800 Kč kanalizace, § 2212 – 8.400 Kč komunikace

(Pokračování na straně 5.)

Město Velké Meziříčí neustále 
vylepšuje svoje webové stránky. 
Snahou je, aby byly co nejpřehled-
nější, i když množství zveřejně-
ných informací narostlo. Poslední 
novinkou jsou fotografie všech 
zaměstnanců městského úřadu, 
které přibyly u kontaktů.

„Vylepšili jsme titulní stranu 
našeho webu, přidali jsme další 
funkcionality a orientační body 
pro uživatele našich stránek,“ 
uvádí starosta Radovan Necid. 
Nabídky titulní strany jsou řazeny 
v rozbalovacím menu a tvoří logické 
celky. To, co je návštěvníky stránek 
nejpoužívanější, naleznou na tom 
nejviditelnějším místě.

„Téměř rok jsme pracovali na po-
době titulní strany – není to jedno-
duché,“ podotýká starosta s tím, že 
informací, které je nutné zveřejnit, 

Na webu města přibyly fotky zaměstnanců i prezentace projektů

je skutečně velmi mnoho. Úprava 
stránek vycházela hlavně z reakcí 
lidí, kteří v minulosti hodnotili ti-
tulní stranu jako přeplácanou, v níž 
je nesnadné se zorientovat. Proto je 
snahou její co největší zjednodušení 
při zachování velkého množství 
nabízených informací, které jsou 
logicky tříděny. O aktuálním dění 
ve městě informují buď ofi ciální 
zprávy z radnice nebo aktuality. 
Obě sekce se pravidelně prolínají, 
aby ani jednu z nich lidé nepřehléd-
li. V aktualitách se objevují všechny 
novinky, kdežto v ofi ciálních zprá-
vách jsou ty, které si zasluhují více 
pozornosti a neměly by tak rychle 
zapadnout pod několika novými 
zprávami, které se na webu denně 
objeví.

V sekci »připravované projekty« 
(pod záložkou »o městě«) jsou ke 

stažení pdf soubory s prezentacemi 
nejnovějších projektů, určených pro 
veřejnou debatu, ať již je to regene-
race městské zeleně od společnosti 
Greenberg, nebo návrh úpravy 
prostranství před městskými hrad-
bami, bývalého náměstí sv. Šebes-
tiána, od manželů Veličkových. Měl 
by se tam objevit i návrh na úpravu 
náměstí od architekta Kokeše. Díky 
tomu se veřejnost s těmito záměry 
může jednoduše a podrobně sezná-
mit. „To jsou závažné plány, které 
zásadně mění tvář města, a já jsem 
raději, když se s nimi seznámí každý 
obyvatel,“ dodává starosta, který 
v té souvislosti vítá každý názor 
a reakci veřejnosti.

Fotografie všech zaměstnanců 
radnice na městském webu by 
lidem měly usnadnit orientaci na 
úřadě. „Šlo nám zejména o to, aby 

každý z klientů radnice věděl, jak 
konkrétní pracovník, se kterým 
potřebuje mluvit, vypadá. Nebo si 
podle fotografi e vzpomene, s kým 
na radnici jednal,“ vysvětluje 
tajemník Marek Švaříček a do-
dává, že všechny fotografi e jsou 
na webu umístěny se souhlasem 
zaměstnanců. U každého tak lze 
najít nejen jeho fotku, ale také 
online informaci o tom, zda je 
úředník přítomen na svém praco-
višti, někde se lze i online objednat 
případně sledovat stav vyřízení své 
záležitosti.

„Chci, aby do budoucna kaž-
dý zaměstnanec úřadu měl svoji 
webovskou podstránku, na kterou 
si budou sami zaměstnanci umis-
ťovat svoji náplň práce,“ uzavírá 
starosta Necid.

Martina Strnadová

Nejmenší z lip na velkomeziříč-
ském náměstí pokáceli pracovníci 
technických služeb včera v šest hodin 
ráno. Strom nebyl v dobrém stavu, 

Skáceli druhou lípu

což potvrzuje i jeden ze snímků, na 
němž je vidět vyhnilá dutina ve dře-
vě táhnoucí se po celé délce kmene. 

Text a foto: Martina Strnadová
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Novou sezonu veletrhů cestov-
ního ruchu zahájila příspěvková 
organizace Vysočina Tourism již 
tradičně účastí na třech veletrzích 
cestovního ruchu současně – Va-
kantie Utrecht (Nizozemí), Ferie-
nmesse Vídeň a Regiontour Brno. 
Prezentace Vysočiny v Utrechtu 
a ve Vídni probíhá ve společném 
stánku České republiky pod hla-
vičkou České centrály cestovního 
ruchu – Czechtourism. V Brně 
se Vysočina prezentovala v sa-
mostatné expozici minulý týden, 
12. – 15. 1. 2012.

Bohatou škálu turistických mož-
ností Vysočiny do Brna přivezlo na 
40 spoluvystavovatelů z řad měst, 
obcí mikroregionů a podnikatel-
ských subjektů. Hlavními tématy 
letošní prezentace Vysočiny na 
Regiontouru bylo MS v biatlonu 
2013 v Novém Městě na Moravě 
a „Vysočina každému na dosah“.

Spoluvystavovatelé nabízeli 
návštěvníkům řadu možností pro 
trávení klidné rodinné dovolené 
na venkově, aktivní dovolené na 
kole, na koni či na lyžích, cesty 
za poznáním historie, památek 
atd. Jmenovanou bohatou nabídku 
doplnila ještě řada kulturních, 
společenských a sportovních akcí 
a volnočasových aktivit. Vysočina 
je svými podmínkami a možnostmi 
vhodná také pro páry, seniory a ak-
tivní sportovce. Uvedené možnosti 
a aktivity jsou obsaženy v široké 
škále tiskovin, z nichž nově vydané 
jsou například brožury Adrenalin 
na Vysočině s nabídkou adrenali-
nových aktivit, Zima na Vysočině 
přináší přehled upravovaných bě-
žeckých tras nebo Vysočinou v sed-
le s přehlednými mapami nově vy-
budovaných hipotras. Aktualizací 
prošla brožura Památky UNESCO 
na Vysočině, která seznamuje se 
třemi památkami zapsanými na 
seznam památek UNESCO.

V letošním roce byly v expozici 
Kraje Vysočina prezentovány také 
novinky jako účast partnerského 

Koncem minulého týdne byl zahájen prodej 
knihy „Velké Meziříčí na dobových pohlednicích 
II.“, která se věnuje popisu historie, událostí a za-
jímavostí ve městě a okolí v letech 1923 – 1938. 
Knihu lze zakoupit v prodejně knihkupectví 
Marie Charvátové na náměstí, v informačním 
centru radnice, případně u autora a vydavatele 
(tel.: 566 522 298).

Zák lad n í údaje o publ ikaci:  rozmě r 
244×170 mm, počet stran – 296, papír matný 
křídový, počet barevných a černobílých pohled-
nicových obrázků – 542, počet doplňkových 
fotografi í – 50, dále obsahuje mapu, plánky, 
dobové reklamy.

Náklad knihy je přibližně poloviční jako 
u dílu I. Publikaci vytiskly Tiskárny Havlíčkův 
Brod, a. s. Vazba knihy je pevná.

Jednotná cena knihy pro prodej je stanovena 
vydavatelem na 230 Kč za výtisk. Proti jiným 
knihám stejného rozsahu a provedení je uplat-
něna podstatná sleva. Je umožněna tím, že 
kniha vznikla jako první v nové iniciativě edice 
regionální literatury Vlastivědné a genealogic-
ké společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí, kterou podporuje město Velké Meziříčí. 
Uvedené snížení ceny je výsledkem poskytnutí 
dotace schválené městskou radou a zastupi-

telstvem, ale také podporou od konkrétních 
fi rem podnikajících ve Velkém Meziříčí. Kniha 
navazuje na první díl, který se zabýval obdo-
bím do roku 1923 a pokračuje obdobím první 
a druhé republiky do roku 1938. Z obsahu lze 
upozornit na kapitolu o historii města v daném 
období nebo o způsobu výroby pohlednic 
ve dvacátém století. 
Hlavní obrazová část 
nabízí díky tehdejší 
rozsáhlé pohlednicové 
tvorbě podrobnější 
procházku historic-
kou částí města i pů-
vodních předměstí. 
Kniha dále obsahuje 
celé spektrum nej-
důležitějších událostí 
a zajímavostí z kul-
tury, umění, sportu, 
průmyslu, řemesel. 
Nezapomíná ani na 
okolní přírodu nebo 
osobnosti vydané na 
pohlednicích. Kniha 
je určena všem ge-
neracím obyvatel od 

pamětníků po školní mládež a studenty, ale 
v širším rozsahu i pro sběratele pohlednic. 
I v této informaci je třeba poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě 
a podpoře této publikace. Jako autor jsem se 
všemi silami snažil, aby splnila potřebný účel.            

Text a foto: Ing. Antonín Dvořák

Publikace o Velkém Meziříčí ve 20. a 30. letech 
dvacátého století je již v prodeji

Vyšla kniha Antonína Dvořáka 
Velké Meziříčí na dobových po-
hlednicích. Jde o druhý díl, který 
př ináší historické snímky ulic 
i nejbližšího okolí našeho města 
z let 1923–1938. První díl z roku 
1999 zahrnoval období 1897–1922. 
Město na vydání publikace přispělo 
částkou 20 tisíc korun. Ta je k do-
stání za 230 korun v knihkupectví 
na náměstí, v informačním centru 
radnice nebo i př ímo u autora 
a vydavatele.

„Připravoval jsem druhý díl. Ur-
čitou část jsem měl již hotovou, ale 
p a k  j s e m 
našel nové 
materiály 
a pohled-
nice, které 
jsem znovu 
zařazoval. 
Až se stalo 
to, že jsem 
to musel dě-
lat celé zno-
vu,“ říká ke 
své  p r á c i 
na publika-
ci Antonín 
Dvořák. 
Ten sh ro-
mažďuje 
materiál 
už od roku 
1970 a má 
j e j  d l e 
svých slov 
na tři kníž-
k y .  D v a 

Nová kniha Antonína Dvořáka přináší
pohled do předválečného období města

díly už vyšly. „Ten třetí by měl za-
hrnovat období od roku 1939 do asi 
1950,“ plánuje A. Dvořák a dodává, 
že velkou část pohlednic z těchto let 
již má, ale ještě pořád sbírá a dopl-
ňuje materiál z doby protektorátu. 
Nejvíc hledá zejména na burzách. 
Z jeho vlastní sbírky pochází asi 
85 procent všeho materiálu v právě 
vydané publikaci. Zbytek autorovi 
zapůjčili k reprodukci zejména 
velkomeziříčská pobočka státního 
okresního archivu, muzeum zdejší 
i třebíčské a dále někteří soukromí 
sběratelé. 

Město přispělo 
dvaceti tisíci 

korunami
Neméně důležitým krokem vedle 

zajištění materiálu do knihy, bylo 
sehnat fi nance na její vydání. Nej-
větší částkou dvaceti tisíci koruna-
mi přispělo město Velké Meziříčí. 
„Kdysi se zde praktikovalo, že 
každý, kdo měl podobný záměr, po-
žádal radnici o příspěvek v plné výši 
a ta mu jej buď poskytla, či nikoliv. 
Buď se záměr líbil, nebo nelíbil,“ 
popisuje starosta Radovan Necid 
a oceňuje, že vydavatel Antonín 
Dvořák pod záštitou Vlastivědné 
a genealogické společnosti (VGS) 
při Jupiter clubu v tomto případě 
přistoupil na návrh sdružit buď 
vlastní peníze, nebo příspěvky od 
sponzorů s rozumným příspěvkem 
města a obhájit před radou města 
ekonomiku celého projektu. „Uká-
zalo se, že jde o velmi smysluplnou 
věc. Místní fi rmy na podobné počiny 
slyší, protože mají své město rády 
a radnice naopak velmi ráda při-
spěje tomu, kdo sám aktivně umí 
najít zdroje,“ podotýká starosta, 
a i proto považuje VGS za dobře 
fungující a solidní spolek, který se 
nebál takový způsob fi nancování 
na základě jeho návrhu vyzkoušet.

Kniha nabízí 
i sběratelské cennosti

Úvodní část publikace obsahuje 
asi padesát fotografií. Všechno 

ostatní jsou skutečné pohlednice 
z dílen nejen někdejších zdejších 
fotografi ckých ateliérů, například 
Vilíma Vilímka, Rudolfa Skopce 
nebo Karla Novotného, ale i teh-
dejších velkých firem, jako byly 
třeba Fototypia Vyškov, FotoFon 
či Bromografi a Sadská. Právě od 
velkých výrobců je v knize po-
hlednic nejvíc a nafotili je převážně 
neznámí autoři.

Sběratelsky cenný by podle 
A. Dvořáka mohl být článek v kni-
ze nazvaný Význam a výroba 
fotografi ckých pohlednic. „Ještě 
nikde nebyl uveden. Podrob-
ně jsou v něm popsány metody, 
stroje, zařízení, jak se to dělalo. 
Dosud nikdo to v takovém roz-
sahu nezpracoval,“ míní autor. 
Velkomeziříčští by podle něj zase 
mohli ocenit knihu z toho pohledu, 
že jim nabízí v podstatě ucelenou 
procházku po městě, př ičemž 
u některých snímků jsou uvedeni 
i majitelé domů apod. Navíc nejde 
jen o nahodilou ukázku pohlednic, 
ale v knize nechybí ani umělecké 
pohlednice, pohlednice vytvořené 
pro soukromníky atd.

Nejvzácnější pohlednice, neboť 
jich je velmi málo, pochází od 
amatérů, kteří pohlednice vydali 
v malém nákladu. Takovou je na-
příklad pohlednice vyrobená pro 
cirkus Kludský, který hostoval 
roku 1931 ve Velkém Meziříčí 
na Tržišti, a zachycuje slona před 
šapitó.

Martina Strnadová

Na jedenadvacátém ročníku ve-
letrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně, který se konal v závěru 

minulého týdne, se opět představilo 
i naše město. Za ně se zúčastnilo 
mimo jiné také vedení – starosta 

Město se opět prezentovalo na veletrhu Regiontour

Firmy, ve kterých jsem byl jako společník či jednatel vždy hospodaři-
ly efektivně a využívaly všech možností podpor podnikání, grantových 
programů a dotačních titulů, včetně krajských. V některých programech 
podpory byly žádosti těchto fi rem úspěšné, v jiných programech naopak 
neuspěly. Jednotlivé fi rmy, v nichž jsem působil, vždy podnikaly zcela 
v souladu s platnými předpisy, zaměstnávaly v součtu desítky lidí a odvá-
děly nemalé daně za zaměstnance, z přidané hodnoty, ze zisku a ostatní. 

Po mém nástupu na Kraj Vysočina žádná z fi rem, ve kterých jsem měl 
majetkovou účast, nežádala o žádnou krajskou dotaci, dokud jsem z těchto 
fi rem neodešel a neměl vypořádány majetkové poměry.

Společnost Cukrárna Fontána – Váš sladký svět s. r. o., kde je moje 
manželka jednou ze tří společnic, zaměstnává cca 15 lidí, převážně žen. 
Při vyhlášení grantu pro rozvoj malých podnikatelů splňovala tato spo-
lečnost všechny podmínky k podání žádosti a při přidělení dotace prošla 
standardním výběrem žadatelů o dotaci. 

Kdykoli v minulosti, kdy jsem byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
jmenován do řídícího výboru a byl projednáván jakýkoli projekt, kde 
bych mohl být byť i nepřímo spojován s takovým projektem, jsem na 
tuto skutečnost vždy upozornil při zasedání řídícího výboru. Řídící výbor 
je složen po dvou zástupcích všech stran, napříč politickým spektrem 
zastoupeným v zastupitelstvu kraje a jedním zástupcem kraje s hlasem 
rozhodujícím. Projekty hodnotí dva zastupitelé, zpravidla z jiného okresu. 
Bodové hodnocení dle daných kriterií, se zaznamená do tabulky a projekty 
se seřadí dle počtu dosažených bodů. Tímto způsobem je stanoveno po-
řadí úspěšných a neúspěšných projektů, které vcelku odsouhlasí komise. 
O sporných projektech komise hlasuje samostatně.

V mediálně manipulované dotaci jsem se závěrečného hlasování 
vůbec neúčastnil. V žádném případě jsem v souvislosti s touto dotací 
neporušil zákonné předpisy. Nedomnívám se, že bych porušil i jaká-
koliv pravidla etiky politika, když jsem vždy na případnou podjatost 
upozornil. Pokud bych se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání, 
jsem plně připraven za něj nést osobní odpovědnost. Nikoliv však za 
nepravdivě prezentovaná tvrzení, která se snaží poškodit poctivou 
práci zaměstnanců fi rem, ve kterých již nejsem majetkově zaintere-
sován. Pro úplnost uvádím, že jsem ve společnosti Cukrárna Fontána 
- Váš sladký svět s. r. o. NIKDY nebyl jednatelem.

Pokud je s etickým chováním spojována otázka rodinných příslušníků, 
kteří jsou zaměstnanci či společníky žádajících fi rem, museli bychom si 
rovněž položit otázku, zda zástupci obcí mohou být v grantových výbo-
rech, pokud o dotace žádá sama obec. Současně je zapotřebí mít na paměti 
otázku pozitivní a negativní diskriminace, případně správnosti dotačních 
titulů, kterými kraj podporuje podnikatele Vysočiny. 

Ing. Libor Joukl

Tiskové prohlášení Libora Joukla

Vysočina na veletrhu Regiontour 2012
regionu Champagne – Ardenne 
z Francie nebo projekt Muzeum 4U, 
který byl realizován v Muzeu Vyso-
činy Pelhřimov. Šlo o multimediální 
projekt elektronického průvodce 
v několika světových jazycích, 
využívající taiwanskou technologii, 
která v kombinaci s inteligentními 
telefony nebo zapůjčeným přehrá-
vačem představuje zlom v přístupu 
k modernímu návštěvníkovi, resp. 
k jeho informovanosti. V současné 
době jsou k dispozici textová, ob-
razová, audio, případně video, data 
popisující danou expozici nebo kon-
krétní exponát v pěti jazykových 
mutacích a v českém jazyce.

Kromě turistické nabídky byl pro 
návštěvníky expozice připraven také 
bohatý doprovodný program, jehož 
zahájení se zúčastnil hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, náměstek 
hejtmana Vladimír Novotný a Li-
bor Joukl, radní Marie Kružíková, 
Martin Hyský, Tomáš Škaryd a Petr 
Krčál, primátor Statutárního města 
Jihlava Jaroslav Vymazal a řada 
dalších významných hostí.

V programu byla pro návštěvní-
ky například připravena laserová 
střelnice, na kterou střílí závodníci 
biatlonu. Zájemci si tak mohli 
vyzkoušet, jak je to obtížné. Pro 
navození přibližné zátěže mohli 
nejprve rozproudit krev na trena-
žéru a teprve poté šli střílet na cíl. 
Dále byly nachystány ochutnávky 
regionálních pivovarů – Akciový 
pivovar Dalešice, Radniční pivovar 
Jihlava, Pivovar Chotěboř a Pivovar 
Poutník Pelhřimov, regionálních 
produktů – Farma rodiny Němcovy 
nebo Zemědělská a. s. Krucemburk 
a stloukání másla.

Prezentace na veletrhu Region-
tour 2012 byla realizována v rámci 
projektu „Prezentace turistické 
nabídky Kraje Vysočina do roku 
2013“ s fi nanční podporou Regi-
onálního operačního programu 
Jihovýchod a Kraje Vysočina. 

 Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Autor knihy Antonín Dvořák.        Foto: Martina Strnadová

Radovan Necid a místostarosta Jo-
sef Komínek -, které bylo ve stánku 
Velkého Meziříčí přítomno zahá-
jení veletrhu ve čtvrtek 12. ledna.

„Město představilo nové propa-
gační materiály, například novou 
brožuru Kam ve městě  a trha-
cí mapky – plán města,“ uvedla 
Květoslava Hladíková, referentka 
kultury a cestovního ruchu ze zdej-
šího turistického a informačního 
centra, „zájemci dále mohli získat 
materiály o historii a památkách 
ve městě, možnostech kulturního 
a sportovního vyžití, přírodě, výle-
tech do okolí a přehled ubytování a 
stravování.“ Podle sdělení K. Hla-
díkové byl z reklamních předmětů 
největší zájem o čokoládové mince, 
pohlednice, kapesní kalendáříky, 
propisky, pexesa, odznaky, žetony 
do košíků a další drobnosti. „Velmi 

se líbil stolní kalendář 2012 v pe-
rokresbách O. Inochovského, kdy 
jsme získali několik objednávek na 
dobírku,“ dodala Hladíková. 

Ke stánku se dostavila také řada 
návštěvníků, kteří se narodili anebo 
bydleli v blízkém okolí Velkého 
Meziříčí a uvítali tak možnost zís-
kání informací o městě, které již 
řadu let nenavštívili a mnozí rádi 
nostalgicky zavzpomínali.

„Poděkování také patří spon-
zorům, kteří podpořili náš stánek, 
a to Komínkovo řeznictví a uzenář-
ství a fi rma Poex VM. Toto cestou 
bychom také chtěli poděkovat 
Hotelové škole Světlá a OA Velké 
Meziříčí, jejíž studenti po celé čtyři 
dny obsluhovali a dobře reprezen-
tovali stánek Vysočiny,“ uzavřela 
K. Hladíková.

Zpracovala: Iva Horká
Stánek Velkého Meziříčí. Na snímku referentky turistického a informač-
ního centra (zprava) K. Hladíková a L. Pešková.         Foto: Pavel Stupka
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Nad výsledky sčítání lidu
Sčítání lidu z minulého roku ukázalo, že se ke křesťanské víře a církvi 

hlásí stále méně občanů naší země. Do jisté míry je to způsobeno všeo-
becnou nedůvěrou vůči institucím. Výsledky však také říkají, že církve 
jsou v očích mnoha lidí nepřitažlivé a nezajímavé. Je proto na místě klást 
si otázky. Jsme jako křesťané opravdu tak nudní a málo věrohodní? Jak 
srozumitelně sdělit to podstatné tak, aby to druhé oslovilo a zaujalo?

Naše společnost se stále více tříští, roste nezájem společně něco dělat, 
roste nedůvěra nejen vůči institucím, ale mezi lidmi navzájem. Vysoké 
procento těch, kdo se dobrovolně rozhodují pro život bez druhého člověka, 
vypovídá také o tom, že život s druhým je vnímán jako zátěž a omezení. 
Rozpady manželství rovněž hovoří o změně společnosti, ve kterém žijeme. 
Počet těch, kdo se při sčítání lidu nepřihlásili k žádné národnosti, dává 
najevo, že to již není významná lidská hodnota, kterou by bylo třeba 
komukoliv sdělovat. Nesignalizuje to vše určité vykořenění, neukotvení 
člověka, jakési vakuum, kde mizí také zájem o druhého, o nějaké hodnoty?

Sčítání však také sdělilo, že ani český člověk není sto duchovní prázd-
notu vydržet. To, že 3/4 milionu respondentů vyplnilo kolonku – věřím, 
ale instituci k tomu nepotřebuji, naznačuje hledání v široké nabídce 
různých spiritualit. To, že polovina všech respondentů vůbec nevyplnila 
kolonku o náboženské příslušnosti, může říkat, že je jim to fuk, ale také, 
že nějakému státu do toho nic není, že je to vnitřní věc člověka. Tím podle 
mne jen roste důležitost a potřebnost křesťanské věrohodnosti, pravdivosti 
a srozumitelnosti. Výsledky sčítání lidu i v oblasti příslušnosti k církvím 
jsou jistě veličinou relativní, ale mohou nás zdravě provokovat. 

Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 18. 1. do 22. 1.
Středa 18. 1. – mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 18.00 – ekumenická pobožnost, 
18.00 – v Oslavici – o. Parajka
Čtvrtek 19. 1. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 8.30 – děkanská rekolekce – 
Mariánská pobožnost, 14.00 obř. síň VM – o. Prajka, 18.00 – o. L. Sz., 
18.00 – v Hrbově – o. Prajka
Pátek 20. 1. – mše sv.: 8.00 – o. L. Sz., 14.00-15.30 – příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání, 16.30 – o. Prajka, 13.00 – v domově pro seniory 
– o. Parajka
Sobota 21. 1. – mše sv.: 7.00 o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 8.00 – v La-
vičkách – o. Prajka
Neděle 22. 1. – mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 9.00 – o. L. Sz., 10.30 – o. Pa-
rajka, 18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: přípravy na svaté přijímání budou ve skupinách ve 
středu v 16.15, v 18.00 bude v našem kostele ekumenická pobožnost. Ve 
čtvrtek od 8.30 bude děkanská rekolekce, po večerní mši sv. bude teolo-
gická hodina. V pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek na faře v 19.00 se uskuteční 
setkání biřmovanců 5. a 6. skupiny. V sobotu v 19.30 proběhne 3. příprava 
na svátost manželství. Každou neděli před mši sv. v 10.30 se budeme 
modlit růženec k Duchu svatému za děti a mládež, kteří se připravují na 
přijetí svátosti eucharistie a biřmování, večer v neděli bude setkání spolku 
Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
Bory mše sv.: pátek 20. 1. – adorace v 17. 30 v Dolních Borech, 18.00 
– mše sv. – o. Parajka, neděle 22. 1. – mše sv.: 9.45 v Horních Borech 
– o. Prajka                                                                                      -P. L.Sz-
Českobratrská církev evangelická: 18. 1. – 18 hodin – ekumenic-
ké shromáždění (kostel sv. Mikuláše), 19. 1.: 14 hodin – nábožen-
ství pro děti, 22. 1.: 9 hodin – bohoslužby, Husův dům, U Světlé 
24, www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                  -PJ-
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: 
www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

Tříkrálová sbírka 2010–2012 Velké Meziříčí
 ulice  2010 2011 2012
Gen. Jaroše, K. Pánka Řeháčková 8607 9059 7151
Novosady, Rozkoš, Haltýř, Podloubí,
Mlýnská, U Vody Poulová 2927 3088 3013
Náměstí, Radnická, Komenského,
Moráňská, Hřbitovní Kutilová —  1597 1990
Sokolovská, Ostrůvek, Františkov,
Karlov – pravá strana Střechová 9319 10652 8258
Karlov – levá strana, Křižní, Slepá,
K Buči, Příční, Nová Valentová 11116 —  11519
Ve Vilách, Kunšovec, Drlíčková —  10642 11388
Nad Sv. Josefem Nad Gymnáziem,
Na Výsluní, Kolmá, Krškova Burianová 10209 7643 6563
Čechova Kejda P. —  —  7670
Družstevní, Nádražní, Nad Tratí,
Bezručova, Nad Plovárnou Vávra P. 25189 23456 24415
Hornoměstská, Zámecká, 
Skřivanova Kališová  8808 10841 8226
Třebíčská, V Jirchářích, Malá stránka Kamanová 3489 3820 4290
Pod Lesem, Nad Sýpkami,
Pod Kaštany, Ke Třem křížům, 
Krátká, Pod Sýpkami Markovi 10410 10846 8694
Obůrka, U Světlé, Záviškova, 
Sportovní Zahradníčkova, Luční, 
K Novému světu Smejkalová 9515 10579 10005
Uhřínovská, Zahradní, Strmá,
Nová říše, Na Pískách, Polní,
Fr. Stránecké, staré Hliniště Sedláková 11889 9832 12458
Oslavická, Jižní, Demlova Bártovi 1980 2731 3615
Čermákova, Markova, Zd. Vorlové,
E. Zachardové Kejdová 12152 9885 5546
Vrchovecká, Příkopy, Podhradí,
V Potokách, U Zlatého křížku Rosová 2660 4136 5690
Bezděkov, Poštovní Syptákovi 6840 9156 7169
Mírová, Pionýrská Doležalová —  5292 6124
nové Hliniště Hugová —  —  3655
Velké Meziříčí celkem  135.110 143.255 157.439

-zem-

Základní škola Velká Bíteš je 
pilotní školou programu Jazyky 
bez bariér, který opakovaně získává 
ocenění na mezinárodních soutě-
žích inovací. V posledních dvou 
letech to bylo v Norimberku a na 
Taiwanu – stříbrné medaile –, v Za-
grebu dokonce medaile zlatá. Přes-
tože je takto oceňován, cestu k uči-
telům do škol a k dětem do rodin 
nemá program umetenou. Program 
je určen především pro děti s poru-
chami učení – zjednodušeně dyslek-
tické žáky –, kterým má usnadnit 
především výuku jazyků.

Podporu př i jazykové výuce 
potřebují také děti z dětských do-
movů, kde chybí rodičovská pomoc 
a motivace k lepším výkonům. 
Proto autorka projektu ing. Dag-
mar Rýdlová řeší osvětu formou 
názorné fi lmové ukázky s názvem 
Bavíme se česky i anglicky. Natá-
čení se uskutečnilo 7. prosince 2011 
v DYS-centru Praha. Hlavními 
protagonisty byly děti z dětských 
domovů a učitelky angličtiny, 

hostem dne byl Dan Bárta, zpěvák, 
textař a fotograf. Film byl reali-
zován s fi nanční pomocí Nadace 
Tereza Maxová dětem.

Vzhledem k tomu, že paní Rý-
dlová považuje bítešskou základní 
školu za kolébku svého programu, 
mohl jsem prezentovat a současně 
reprezentovat naši školu a město 
při tomto natáčení, které probí-
halo ve velice vstřícné a příjemné 
atmosféře.

Využívám příležitosti a vyzý-
vám rodiče žáků s poruchami učení, 
kteří navštěvují naši školu, aby se 
blíže informovali ve škole o mož-
nosti využití programu Jazyky bez 
bariér. Nápomocny jim v tom budou 
učitelky Mgr. Milada Sklenářová 
na I. stupni a Ing. Věra Poláchová 
na II. stupni Základní školy Velká 
Bíteš. Licenci tohoto programu 
sponzorsky fi nancovala První br-
něnská strojírna Velká Bíteš, a. s., 
a licence je platná pro žáky školy 
také na domácí přípravu.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

DYS – netradičně Zimní odpoledne s předškoláky
V pátek 13. 1. 2012 proběhlo na naší škole setkání s budoucími prv-

ňáčky a jejich rodiči. Děti si zkusily, jaké to bude, až budou opravdoví 
školáci. Společně se sněhulákem plnily zajímavé úkoly ve třídě i v učebně 
s interaktivní tabulí. Nakonec si v družině s radostí pohrály.

Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská Foto: archiv školy

Vlevo Dan Bárta.                               Foto: archiv ZŠ Velká Bíteš

Tříkrálová sbírka 2010 – 2012 podle obcí
obec  2010 2011 2012
Baliny  4840 4360 4350
Bory  15767 16562 16496
Březejc  5810 4910 5210
Březka  2340 1874 2950
Čikov  5170 4240 5600
Dolní Heřmanice  2230 3135 2110
Dolní Radslavice  7274 7248 6680
Holubí Zhoř  4610 4767 4115
Horní Heřmanice  4350 4563 4160
Horní Radslavice  5150 5400  1734
Hrbov + Svařenov  9520 8820 9430
Jabloňov  10230 9820 10974
Kochánov  7010 7750 7070
Lavičky + Závist  15205 14523 14137
Lhotka  1990 1750 2390
Lhotky  5960 5993 4250
Kúsky  2370 2590 2400
Martinice  14960 15325 15958
Mostiště  18577 17568 19290
Netín + Záseka  10508 11712 11228
Olší nad Oslavou  8390 8630 9310
Oslava  1610 1500 1450
Oslavice + Osové (od r. 2012)  15672 16340 21063
Otín + Pohořílky  12990 15780 14610
Petráveč   nechodí – nesbírají
Radenice  4720 4670 5960
Ruda  9690 10160 8888
Sklené nad Oslavou  —  —  2467
Stránecká Zhoř  11447 11620 12400
Šeborov + Frankův Zhořec  4000 4780 7110
Tasov  16535 19931 19843
Uhřínov  11160 10486 11116
Vaneč  2541 3110 2411
Velké Meziříčí  135110 143255 157439
Vídeň  13060 13232 14495
Zadní Zhořec  8594 8600 9880
CELKEM  409.390 430.397 448.974

Už druhým týdnem probíhá po 
celé republice tříkrálová sbírka. Na 
území našeho regionu organizuje 
sbírku Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou, v jejímž čele již deset let 
působí ředitelka ing. Jana Zelená. 
Ta zodpověděla několik dotazů 
týkající se této celorepublikové 
kampaně, která patří mezi jednu 
z nejznámějších.

Paní ředitelko, čím je pro Ob-
lastní charitu Žďár nad Sázavou 
tříkrálová sbírka výjimečná? Kde 
všude pomáhá?

Tříkrálová sbírka je pro Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou jednak 
prostředkem k obnovení tříkrálové 
tradice a formování smýšlení lidí 
směrem k solidaritě s potřebnými 
a zároveň samozřejmě významným 
zdrojem f inanční podpory pro 
služby, které poskytujeme. Finance 
z tříkrálové sbírky pomáhají přede-
vším tam, kde nedostačují, či nelze 
použít fi nanční prostředky z dotač-
ních titulů ministerstev, kraje, měst. 
Někdy platí, že když selžou veškeré 
možnosti, je tady tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka má tradici již 
v Novém zákoně. Jakým způsobem 
je tento novozákonní odkaz ze stra-
ny charity podporován?

Naší snahou je mimo jiné přinést 
do domovů lidí, které koledníčci 
navštíví, radostnou zvěst, potěšit 
je zpěvem koled a popřát do nového 
roku. A funguje to! Z vyprávění 
koledníků vím, že někteří lidé se už 
na ně těší, vyhlíží je, bývají dojatí…

Jakým způsobem je sbírka orga-
nizována? Zapojují se například 
i zaměstnanci charity?

O zabezpečení celého chodu se 
stará naše kordinátorka Michae-
la Mahlová. Ta má samozřejmě 
vytvořenou celou „armádu“ dob-
rovolných asistentů pro jednotlivá 
města a obce našeho okresu. Asi-
stenti mají za úkol zajistit vedoucí 
skupinek a samotné koledníky. Bez 
dobrovolníků by to tedy samozřej-
mě nešlo. K organizování tříkrálové 
sbírky patří také naplnění všech 
legislativních a administrativních 
podmínek sbírky. Ostatní zaměst-
nanci se do sbírky také zapojují, a to 
například jako koledníci či orga-
nizátoři doprovodných akcí, které 
našim dobrovolníkům nabízíme.

Jaké akce tohoto doprovodného 
typu proběhly letos?

Již se stalo tradicí, že začátkem 
ledna probíhá slavnostní žehnání 
koledníků v Brně na Petrově, 
spojené s drobným občerstvením 
a programem, kterým byla letos 
beseda na téma pomoc na Haiti. 
Dále mají koledníci možnost se 
účastnit tř íkrálového koncertu 
v Brně. O zabezpečení dopravy na 
obě akce se stará naše koordinátor-
ka tříkrálové sbírky Michaela Ma-

hlová, která koledníky doprovází 
a zajišťuje pro ně servis. Další akcí, 
která je určena jak koledníkům, tak 
i štědrým dárcům, je oblastní tří-
králový koncert v Novém Městě na 
Moravě. Ten proběhl nyní v neděli 
15. ledna 2012 v 17 hodin v kostele 
sv. Kunhuty.

Kde nejvíce v posledních letech 
sbírka pomohla?

Jedním z významných projektů, 
které podpořila tříkrálová sbírka, 
byla např. rekonstrukce denní-
ho stacionáře Nesa ve Velkém 
Meziříčí. Vykoledované finance 
významně podporují také terénní 
služby žďárské charity, poskyto-
vané potřebným přímo v domácím 
prostředí našich uživatelů a paci-
entů jako jsou například domácí 
hospicová péče a osobní asistence.

V poslední době sbírka hodně 
pomáhá lidem, kteří se z různých 
důvodů ocitnou na pokraji chudoby, 
jsou zadlužení, nemají základní 
prostředky pro život apod.

Pomáhá tříkrálová sbírka jen 
na území našeho regionu nebo 
i celostátně?

Sbírka samozřejmě prioritně 
pomáhá na území, které žďárská 
charita spravuje, nicméně část pe-
něz putuje i na celostátní projekty 
a dokonce sbírka pomáhá i v zahra-
ničí. V minulých letech šla část vy-
koledovaných fi nancí například na 
pomoc Haiti, do jihovýchodní Asie 
jako humanitární pomoc do oblastí 
zasažených živelnou katastrofou. 
Podpořili jsme též dětské domovy 
na Ukrajině, sociálně slabé české 
seniory v Rumunsku apod.

Prozraďte: zapojujete se vy nebo 
vaše rodina nějakým způsobem do 
chodu tříkrálové sbírky?

Ano, osobně se snažím pomáhat 
s organizací sbírky v Novém Městě 
na Moravě, včetně počítání výtěžku 
na městském úřadě a předání peněz 
do banky. Také se snažím trochu 
zabezpečit servis koledníčkům, 
kteří přijdou hladoví a vymrzlí. 
A samozřejmě obě moje děti, moji 
synovci a neteře se aktivně účastní 
sbírky jako koledníci v terénu.

Lenka Šustrová

Koledníčkům poskytujeme servis,
říká ředitelka žďárské Charity

Ing. Jana Zelená.
Foto archiv charity
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ZÁPISY DO ŠKOL

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 

se bude konat v základních školách ve městě v pátek 10. února 2012 
v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě ke školní docházce. K zápisu 
se dostaví děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, popřípadě ty děti, 
které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2011. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu 
školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-

ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 6. 2. do čtvrtka 9. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, 
Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poří-
čí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-

vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:

Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 
Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Jo-
sefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na 

webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu školní rok – zápis 
do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, 
Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, 
Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice – 
samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník – samota, Luční, Nábřeží, 
Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, 
Nesměř – samota, Nová, Nová říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, 
Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Pří-
kopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, 
Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody 
a Záviškova.             Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis do 1. třídy ZŠ Měřín
Zápis do 1. třídy se koná v úterý 7. února 2012 v jídelně základní školy 

v Měříně v době od 13 do 16 hodin. K zápisu přijďte s dítětem, vyplněným 
dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní 
docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psy-
chologické poradny nebo od dětské lékařky (stačí doložit dodatečně).

Mgr. Věra Matějíčková, ředitelka školy

Pozvánka na netradiční zápis do 1. třídy ZŠ Křižanov pod názvem

S Večerníčkem do školy,
který se bude konat ve čtvrtek 2. 2. 2012 od 13 do 17 hodin v budově školy.

K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2005 
do 31. 8. 2006 a děti, které v předešlém šk. roce dostaly odklad povinné 
školní docházky o jeden rok. Rodiče potřebují průkaz totožnosti a rodný 
list dítěte.                Mgr. Hana Koudelová, ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov

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

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2012/2013 proběhne 
dne 10. února 2012 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 9 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.
K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského 
zařízení ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly být 
součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní do-
cházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělá-
vání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), 
aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068
 e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz
Na školní rok 2012/2013 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– přípravný stupeň základní školy speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
– základní škola speciální
– základní škola (školní vzdělávací program)
– praktická škola jednoletá
– kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného základní školou 

speciální
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy pro školní rok 2012/2013

proběhne v pátek 10. února 2012 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Vzdělávací program:
Základní škola speciální
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým 

mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami
Bližší informace, kontakty:
Základní škola a Střední škola Březejc, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 
566 521 516, mobil: 774 449 319, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, 
www.skoly-brezejc.cz                                                       ředitelství školy

Zápis dětí do 1. tříd
v základních školách Mostiště a Lhotky se bude konat ve čtvrtek 
26. ledna 2012 v době od 13 do 17 hodin.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oslavice
Oznamujeme rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/13 se 

koná v pondělí 6. 2. 2012 od 15 do 17 hodin v základní škole. Zároveň 
vás zveme na den otevřených dveří 2. 2. 2012 od 7.40 do 15 hodin. 

Mgr. Jana Pivoňková, ředitelka školy

Pozvánka na „přijímací zkoušky nanečisto“
Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 
dne 1. února 2012 „přijímací zkoušky nane-
čisto“. Zájemci o čtyřleté i osmileté studium 
si mohou zcela nezávazně vyzkoušet „přijí-
mačky“ a seznámit se s prostředím školy. Žáci 
mohou přijít i v doprovodu rodičů. Začátek je 
v 15 hodin v  budově školy, předpokládaný konec 

v 17 hodin. Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se předem 
přihlašovat.                                                              Ředitelství GVM

Základní škola a mateřská škola Tasov zve na 

zápis dětí do 1. ročníku 
který se koná 20. 1. 2012 od 12 do 16 hodin v budově základní školy.

(Pokračování ze strany 2.)
● rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 

rozdělení: 30 tis. Kč – § 2321 oprava havárie na kanalizační přípojce 
Náměstí č. 14 (Česká spořitelna)

● rozpočtové opatření: zdroj: 13 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 13 tis. Kč – § 5512 výměna cirkulačního čerpadla v ob-
jektu záchranné služby

● rozpočtové opatření: zdroj: 83.400 Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 83.400 Kč – § 3639 úhrada za činnost koordinátora BOZP 
v průběhu stavby „Přestavba areálu Agados pro TSVM“

● rozpočtové opatření: zdroj: 212 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 212 tis. Kč – § 3113 server včetně SW pro ZŠ Sokolovská 
– náklady hrazené městem

● rozpočtové opatření: zdroj: 63,9 tis. Kč – § 3419 dotace SDH Velké 
Meziříčí (dotace na sport) – chybně, rozdělení: 63,9 tis. Kč – § 5512 
dotace SDH Velké Meziříčí (požární ochrana) – správně

● rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace 
a dary, rozdělení: 3 tis. Kč – § 3330 dar Římskokatolické farnosti, 
Náměstí 16/18 Velké Meziříčí, IČ: 65760131, účel: pořádání křes-
ťanského plesu dne 28. 1. 2012 ve Vídni

● rozpočtové opatření: zdroj: 47 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 47 tis. Kč – § 3399 náklady spojené se zajištěním plesu města

● dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 25. 9. 2009 uzavřené mezi 
Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1 jako pronajímatelem a Tech-
nickými službami VM, s. r. o., Třebíčská 655 jako nájemcem, dle 
kterého je předmětem nájmu areál Agados

● Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek, podle které 
se bude postupovat od roku 2012

● dohodu o spolupráci a přátelství mezi městem Velké Meziříčí 
a městem Tisno

● uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – kanceláří č. 322, 
324 a 326 v 3. NP budovy Radnická 29/1 ve Velkém Meziříčí 
s Úřadem práce ČR, Karlovo nám. 1, Praha 2, na dobu určitou od 
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, pro účely zajištění výkonu agendy dávek 
pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně 
postižené občany a s dalšími náležitostmi

4. Rada města vzala na vědomí:
● materiál k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-

ty, konkrétně k režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních 
a montážních prací dle § 92a a § 92e zákona o DPH

● informaci o připravovaném projektu „Rozšíření městského kamero-
vého a dohlížecího systému na ulici Karlov“ podle Zásad programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina

● informaci o připravovaném projektu „Rozšíření městského kamero-
vého a dohlížecího systému na ulici Jihlavská“ podle Zásad progra-
mu prevence kriminality ČR      Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města z 11. 1. 2012

Radovan Necid s Josefem Komínkem vítali hosty. Foto: Martina Strnadová

Vystoupení Taneční školy Starlet – valčík.      Foto: Martina Strnadová

Kapela Na šikmé ploše doprovodila Petru Janů.   Foto: Martina Strnadová

Při zpěvu Petry Janů byl tanečníků plný sál.    Foto: Martina Strnadová
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Prodám
■ Škodu Felicii 1,3 MPi, r. v. 
2000, najeto 157 000 km. Po prv-
ním majiteli, bez koroze, nová STK 
na 2 roky. Cena 29.000 Kč. Tel.: 
603 212 183.
■ Zachovalou obývací stěnu bar-
va mahagon (d × v) 4,5 m × 2,1 m. 
Cena 4.000 Kč. Dále skříňku na 
ukládání peřin (peřinák) – 200 Kč. 
Tel.: 603 101 355.
■ Plesové šaty černofi alové bar-
vy, dlouhé, krátký rukáv, jedno-
duchý střih, vel. cca 42–44. Tel.: 
566 523 495.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbové 
brambory odrůdy Marabel, Adé-
la a Belana. Volejte nejlépe po 
17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Přebalovací pult s úložným 
prostorem po jednom dítěti (málo 
používaný). Barva buk v kombinaci 
s jasanem. Cena 2.500 Kč. Tel.: 
777 829 875.

Konzumní brambory. Výběr 
ze tří odrůd. Cena 3,60 Kč/kg. 
Brambory na sázení – odrů-
da Nanci, Red Anna. Cena 
3,60 Kč/kg. Tel.: 733 193 270.

Krmnou pšenici a ječmen. 
Cena 390 Kč/q. Pšeničný a ječ-
menný šrot. Cena 410 Kč/q. 
Tel.: 731 415 404

■ Golf 1,9 TDi, r. v. 2001. Škodu 
Octavia 1,9 TDi, r. v. 1998. Tel.: 
604 305 220.
■ Větší odsávání do truhlářské 
dílny. Tel.: 604 171 964.
■ Kvalitní březová košťata, cena 
40 Kč, po dohodě dovezu. Tel.: 
736 208 702.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi, nový 
model, bez koroze. Top stav. Tel.: 
603 212 183.
■ Značkové oblečení na chlapeč-
ka 0–1 rok, v perfektním stavu, 
cena dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále 
prodáváme domácí vajíčka. Hr-
bov 9, více info na tel.: 737 477 773.
■ Kojenecké věci (0–3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Lesnický naviják za jakýkoliv 
traktor, silný se seřiditelnou po-
jistkou proti přetížení, nové lano 
sílné 14 mm a dlouhé 50 m. Cena 
24.000 Kč. Dále prodám konzum-
ní brambory, cena 4 Kč/kg. Tel.: 
777 230 434.
Koupím
■ Vykoupím odhlášené auto. Tel.: 
723 973 011.
■ Hoblovku s protahem, dlabačku 
a spodní frézku. Tel.: 733 502 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na pistole, plechové muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, vatované kabáty, maskovací 
oblečení, vyznamenání, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, nášiv-
ky, masky, čepice, brigadýrky atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
ul. Krškova, cihlový, lodžie, sklep, 
4. NP. Volejte 604 904 866, nejsem 
RK. Zn.: Nejvyšší nabídka.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Bezděkov po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.
■ Prodám garáž u firmy Poex 
na Třebíčské ul ici VM. Tel.: 
728 760 991.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, po celkové rekonstrukci, 
včetně 2 sklepů, zateplený, plas-
tová okna, cena dohodou. Tel.: 
776 721 060.

Pronájem

Pronajmu slunný byt 2+kk, 
mezonet, 2 koupelny, ulice 
Školní, Velké Meziříčí. Tel.: 
776 319 525.

■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
s garáží. Tel.: 608 713 830.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziř íčí na ulici Krškova. 2. 
poschodí, zařízený, po částečné 
rekonstrukci. Nájem i s poplatky 
je 8.500 + dva nájmy předem. Tel.: 
775 628 222.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně 
od března 2012. Tel.: 739 022 165, 
739 560 447.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 774 925 445.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu prostorný, nově 
zrekonstruovaný byt 3+1 v centru 
Velkého Meziříčí, přesto v klidném 
prostředí. Vhodný též pro více stu-
dentů či kamarádů. Možnost vlast-
ního parkování. Tel.: 603 966 737.
■ Pronajmu domek 3+1 v Křiža-
nově, vlastní studna, sklep, kachlo-
vá kamna v kuchyni. Možno i jednu 
místnost. Vhodné k rekreaci. Lev-
ně, nebo i prodám. Tel.: 731 415 786.
Různé
■ Naučím na kytaru bez not. Tel.: 
722 413 436.
■ Hledám pravidelnou výpomoc 
v domácnosti pro starší ženu. Tel.: 
776 316 452.
■ Hledám stavební firmu pro 
kompletní rekonstrukci RD. Pod-
klady zašlu na vyžádání. Info: 
rekonstrukcevm@seznam.cz

Lisovna plastů, spol. s r. o.,  Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého pracovního týmu 

spolupracovníky/spolupracovnice na pozice:

MANAŽER JAKOSTI
Požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání technického směru
• min. 2 roky praxe v oblasti kvality
• min. 3 roky praxe v řízení lidí, komunikační schopnosti
• znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
• komunikativní znalost alespoň jednoho světového jazyka
• znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou
• schopnost přinášet nové nápady a náměty ke zlepšení
• psychická odolnost, flexibilita

Náplň práce:
• udržování a vylepšování systému managementu jakosti
• řízení činnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
• řízení týmu 10 pracovníků
• spolupráce na přípravě a průběhu projektů z hlediska jakosti
• spolupráce při řešení reklamací

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru
• min. 1 rok praxe na obdobné pozici
• znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů
• dobrá znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou
• znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
• znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výhodou
• schopnost systematicky pracovat, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů
• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

U obou pozic nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických vý-

sledcích firmy
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

na mateřské dovolené
či důchodkyni

na výpomoc zaměstná
Lékárna Dům zdraví,

Velké Meziříčí
tel.: 566 524 098

Wüstenrot 3 % úroku 
po celou dobu stavebního 

spoření.
Dětem do 18 let sepsání 

smlouvy zdarma.
Tel.: 776 833 981.

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET. ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA

FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA
Od února 2012 otevíráme jazykové kurzy

pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.
Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem.

V jednom kurzu max. 3–6 osob,
preferujeme osobní přístup ke každému z účastníků.

PŘÍJEM přihlášek do 27. ledna 2012
na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, p. Procházková,
ul. Mlýnská 1185/6, Tel.: +420 602 325 108

s rychlou možností 
odkoupení celého

kadeřnictví
v centru VM se zave-

denou klientelou.
Cena dohodou.

Info na tel.: 737 428 963.

Karlov 2098 (výpadovka 
na Velkou Bíteš) Velké Meziříčí

přijme
na částečný pracovní úvazek

důchodce
na opravu a servis

zahradní a lesní 
techniky.

Info na tel.: 776 115 776

Karlov 2098 (výpadovka
na Velkou Bíteš) Velké Meziříčí

oznamuje
zahájení výprodeje

sněžných fréz.

Info na tel.: 777 230 922

Městský psí útulek
daruje:
2 krásná štěňátka kříženců – fenečky
4letého westíka (hodný, klidný)
3letého křížence jezevčíka.

Tel.: 723 778 248.

www.jshonzik.cz,
tel.: 773 661 803

Kde – Třebíčská ul. 2174 Kde – Třebíčská ul. 2174 (nad Agropodnikem)(nad Agropodnikem)
Prodejní doba: Po–pá 7–16.30 hodinProdejní doba: Po–pá 7–16.30 hodin
 So 8–11 hodin So 8–11 hodin
SLEVY – Pro zákazníky připraveny v době 1.–3. února 2012,SLEVY – Pro zákazníky připraveny v době 1.–3. února 2012,
 navíc dárky k nákupu při otevření. navíc dárky k nákupu při otevření.
Těšíme se na vaši návštěvu.Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakty – 566 522 068, 777 250 230Kontakty – 566 522 068, 777 250 230

OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU
1. ÚNORA 2012

Nabízíme: do pronájmu zavedenou restauraci v centru Velkého Meziříčí
 kapacita 70 míst
 součinnost při zajišťování společenských akcí, pořadů apod.
 možnost konzultace a prohlídky prostor
Požadujeme: oprávnění k provozování hostinské činnosti
 přehled o praxi
 výpis z rejstříku trestů
 potvrzení o bezdlužnosti – FÚ, sociální a zdravotní 
 zabezpečení
 stručný podnikatelský záměr provozu a činností restaurace
Doba pronájmu: stanovena na dobu určitou (min. na 1 rok), 
 termín upřesněn po stanovení plánované přestavby
Zahájení činnosti: 1. 3. 2012

Pronájem
restaurace Jupiter

Přihlášky zasílejte do 31. 1. 2012 na adresu Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
Bližší informace Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o., 
tel.: 606 738 265

Hledáme 2 brigádníky
do potr. výroby (vhodné pro 

důchodce a studenty).
Inf. tel.: 604 214 453.

Zubní pohotovost
Sobota 21. 1. – MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130, tel.: 
566 536 712. Neděle 22. 1. – MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel.: 566 533 129. 
Ordinační doba vždy 9 – 12 hodin. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby 
prohozeny. 
Mimo uvedou dobu 
p o s k y t u j e  z u b -
ní pohotovost pro 
dospělé i děti Úra-
zová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, 
pondělí – pátek 17 
– 07 hodin, víkend, 
svátky nepřetržitě 
tel.: 545 538 421. 

Zdroj: 
http://www.nnm.cz

Přijmu řidiče MKD.
Praxe nutná!

Tel.: 604 255 606.

pro objekt ve Velkém Meziříčí.
Vhodné i pro OZZ (ČID, PID).

Základní i pokrač. kurzy zdravého 
život. stylu, zaměřeného na re-
dukci váhy. Od 31. 1. 2012 ve VM
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu
Přehled přednášek – leden a únor 2012

pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
24. 1. přednáška Kyrgyzstán Mgr. Ondřej Herzán
31. 1. přednáška Špicberky Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
 7. 2. přednáška Na kole do Burgunska Zdeněk Rajnošek
14. 2.  přednáška Řád Johanitů na ostrově Rhodos Mgr. Pavel Kryl
21. 2. přednáška Po zemi do Pekingu Ing. Daniel Prudek
28. 2. přednáška Elektrifi kace Velkého Meziříčí PaedDr. Josef Láznička

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-

– Představení, které prodlužuje život
Neděle 22. 1. 2012 v 17 hodin v Centru kultury a sportu 
v Osové Bítýšce. 
V hlavní roli se představí přední světový chůdoherec 
Lennoire Montaine, režie Bolek Polívka. 
Představení se uskuteční v rámci projektu Comentus 
2011 – Podpora kultury EU.                                   -ob-

Všechny, co rádi cestují, byť jen prstem na mapě, zveme na další z cyklu 
přednášek, která proběhne 19. ledna v 17 hodin na Ostrůvku. 
Tentokrát se spolu s Radkem Handou podíváme do Libano-
nu. Budeme mít možnost nahlédnout nejen do krajiny, ale také 
do historie země. Podíváme se, jakou roli zde hraje náboženst ví, 
a jak se vyvíjí politická situace ve státě Blízkého východu.     -mb-

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

KINO JUPITER – LEDEN 2012

Haló, haló, voláme všechny 
budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče, kteří se chystají 
navštěvovat ZŠ Školní ve Vel-
kém Meziříčí, do školičky. 
Přijďte si prohlédnout naši ško-
lu, pohrát si a samozřejmě se 
také něco naučit, a to v pátek 
20. ledna 2012 a ve středu 
1. února 2012 vždy od 15.30 do 
16.30 hodin. 
Na vaši návštěvu se těší třídní učitelky – Mirka Nováková a Jana Urbanová.

Základní škola a Střední škola Březejc 
si vás dovoluje pozvat na 

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se koná dne 26. ledna 2012 od 8 do 16 hodin.
Součástí bude výstavka výtvarných a řemeslných prací našich 

žáků. Školu je možné navštívit i v jiné dny, nejlépe po telefonické 
domluvě na tel.: 566 521 516, email: skola.brezejc@seznam.cz

Těšíme se na vás.

Dne 13. ledna 2012 by se dožil 
100 let pan 
Ludvík Milota 
z Březejce. 

Stále s láskou vzpomínají 
synové Ludvík a Vladimír 

s rodinami. 

Ruku Ti už nemůžeme, Pavle, dát, 
abychom Ti k Tvým narozeninám 
mohli blahopřát. 
Jen kytičku květů Ti na hrob dáme 
a tiše vzpomínáme. 
Dne 16. 1. 2012 jsme si připomněli 
nedožité 50. narozeniny pana 
Pavla Bartáka.
Stále vzpomínají 
manželka, dcery a vnučka Laura.

Už podruhé se v kapli sv. Antonína, výjimečném díle architekta 
Ladislava Kuby, uskuteční nevšední komorní koncert. Po listopadovém 
recitálu Nadi Urbánkové a Luboše Javůrka tentokrát do Černé zavítají 
fl étnista Jan Riedlbauch a kytarista Miloslav Klaus neboli výjimečné 
umělecké duo vystupující pod názvem Gran Duetto Concertante.

Gran Duetto Concertante představuje spojení dvou osvědčených 
sólových nástrojů – fl étny a kytary – v interpretaci fl étnisty Jana Riedl-
baucha a kytaristy Miloslava Klause. Umělecká spolupráce těchto dvou 
excelentních interpretů se datuje od r. 1981. Jejím výsledkem je rozsáhlý 
repertoár, který zahrnuje stěžejní 
skladby všech hudebních epoch, 
ale též desítky vlastních transkrip-
cí skladeb českých a světových 
autorů. Ty se díky působivosti, 
interpretační náročnosti a poslu-
chačské přitažlivosti staly stálicemi 
koncertních pódií a nyní tvoří i sou-
část repertoáru dalších koncertních 
umělců. Několik kompaktních 
disků (Snění I, Snění II, Nostalgie 

Středa 18. v 19.30 hodin
MISTROVSKÝ PLÁN
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci luxusního 
hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu 
mohl vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett Ratner natočil hvězdně 
obsazenou kriminální komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí 
slavní komici Ben Stiller a Eddie Murphy. Komedie USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut
Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
TWILIGHT SÁGA – ROZBŘESK – I. část
Věčností to teprve začíná.
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight 
sága: Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na 
líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mo-
hou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Romantický 
fantasy fi lm USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 116 minut
Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
STROM ŽIVOTA
Film získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, 
pro nejlepší fi lm. Režie Terrence Malick. V hlavní roli B. Pitt, S. Penn. 
Psychologické drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži pří-
stupný od 13 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 138 minut
Pátek 27. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný fi lm, uvádí na 
plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Animovaná rodinná 
komedie, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách 
zůstáváš dál. 
Roky plynou, jak tiché řeky proud, 
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 17. ledna 2012 uplynulo 12 let, 
kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Jiří Holý 
z Velkého Meziříčí, bytem Břez-
ské 53. 

Stále vzpomínají 
manželka Marie, dcera Marie 

a syn Jiří s rodinami.

Dne 19. ledna 2012 uplynou čtyři 
smutné roky, kdy od nás navždy 
odešel náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Alois Severa 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Co osud vezme, nevrací, 
i když nám srdce krvácí, 
ta rána bolí 
a zapomenout nedovolí. 
Dne 23. 1. 2012 vzpomene 1. výročí 
úmrtí pana 
Jana Marinče. 
Kdo ho měl rád, vzpomene s námi. 

Vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata.

Dne 16. ledna 2012 oslavila 75. narozeniny 
paní 
Marie Náhliková 
z Velkého Meziříčí. 

Hodně zdraví a božího požehnání 
přejí dcery s rodinami. 

AGADOS, s. r. o.
AGM-AGROMOTOR, s. r. o.
AGROPODNIK, a. s.
AGSTAV Třebíč, a. s.
ALPA, a. s.
AMICUS, s. r. o.
Atelier WIK, s. r. o.
ATIKA – LYSÝ, s. r. o.
AUTOCONT CZ, a. s. 
AUTO DOBROVOLNÝ V. M., 
s. r. o.
Bohuslav Ludvík PROLOG
BUILDINGcentrum – HSV, s. r. o.
CONSTRUCT CZECH, a. s.
CONTENT, s. r. o.
Čalounictví Mladý
Dr. MAX Lékárna
ENVIRO-EKOANALITYKA
EURO BAGGING, s. r. o.
Eurowagon, s. r. o.
EVRA, spol s r. o.
Falco computer, s. r. o
GP Club
GREMIS, s. r. o.
Horácké autodružstvo
Hotel Jelínkova vila
Hotel Pod Zámkem
Jednota spotřební družstvo
Jindřich Vacula – LIGNO nábytek
JUPITER club, s. r. o. 
KABELOVÉ BUBNY a BEDNY, 
s. r. o.
KNESL KOPÍROVACÍ STROJE 
Komínek řeznictví

Gran Duetto Concertante vystoupí v kapli v Černé
ad.) právě s těmito žádanými transkripcemi je toho nejlepším důkazem. 
Název souboru vznikl podle stejnojmenné skladby Maura Giulianiho, jež 
spolu s dalšími díly italských skladatelů vytváří hudební album Musica 
Mediterrane, které Gran Duetto Concertante vydalo v roce 1997.

Vedle celé řady evropských zemí spolu Jan Riedlbauch a Miloslav 
Klaus koncertovali i ve státech Jižní a Střední Ameriky (Kolumbie, 
Kostarika, Mexiko, Kuba) a několikrát v USA, kde také na univerzitách 
vedli mistrovské kurzy.                                               Ilona Smejkalová

Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Lesy a rybářství, s. r. o.
Ligno mat, s. r. o.
Lisovna plastů, spol. s r. o.
MusicData
NOWACO Czech Republik, s. r. o.
Papírnictví Radka Klikarová
PARAMONT CZ, s. r. o.
POEX Velké Meziříčí, a. s.
Reality Vysočina
Restaurace U bílého koníčka
Rodina Podstatzky – Lichtenstein
Rosana CZ, s. r. o.
Rotana, a. s.
Rybářství, a. s.
S&D Ing. Zuzana Brzobohatá
SALNIKA – Solná jeskyně
SANBORN, a. s.
Sherwin-Williams Czech Republic, 
spol. s r. o.
SKI Klub
Stanislav Houdek - DataComp
Střední škola řemesel a služeb
T-MAPY, spol. s r. o.
Týdeník Velkomeziříčsko
VERA, spol. s r. o.
VIA ALTA STŘED, o. s.
VÝTAHY, s. r. o.
Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. o.
WINDOW HOLDING, a. s., výrob-
ní závod VEKRA
XART, s. r. o.
Zahradnictví Flouma
ZDAR, a. s.
ZEKATEL, spol. s r. o.

Zabijačka na Fajťáku
V sobotu 28. ledna od 11 hodin se uskuteční tradiční zabijačka. 

Pořádá Ski klub Velké Meziříčí.

Poděkování sponzorům plesu Města Velké Meziříčí
Starosta města ing. Radovan Necid děkuje všem sponzorům, kteří přispěli 
k důstojnému průběhu plesu Města Velké Meziříčí.                         -měú-
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

 LOUTKOVÉ DIVADLO

 PLESY OSTATNÍ

 PLESOVÁ SEZONA 2012
 V JUPITER CLUBU

 KONCERTY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Více info na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Příběh vypráví o třicetiletém přátelství 
mezi americkým dramatikem Tennessee 
Williamsem a italskou herečkou Annou 
Magnani. Hra začíná koncem čtyřicátých 
let minulého století, kdy se Williams bě-
hem svého pobytu v Římě konečně setká 
s herečkou, pro niž touží psát. Prakticky 
ihned najdou porozumění jeden pro 
druhého a tak v období, které následuje, 
předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců. Jejich úspěchy 
i pády, jejich vztahy k přátelům i milencům, a to vše zarámováno do pade-
sátých a šedesátých let 20. století. Hraje Simona Stašová a Oldřich Vízner.

Pondělí 19. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je va-
rováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. Hrají: Jiří 
Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše Bittnerová a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by 
se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je 
dvě generace a co začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí 
ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vzta-
hy 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!

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 vstupenek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
19. ledna 2012.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
Přehled dalších 
koncertů v rámci KPH:
14. března 2012
Romantické kytary Karla Fleischlingera
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 
19. století, kterou interpretuje na kopie 
romantických kytar od zhotovitele Jana 
Tuláčka a na původní nástroje z 19. sto-
letí. Sólový program doplňuje mluveným 
slovem - zajímavostmi o kytarách a auto-
rech zlatého věku tohoto nástroje. 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, 
senioři).
18. dubna 2012
Trombonový recitál – koncert mladých 
umělců
18. května 2012
Beladona Quartet – dámské smyčcové 
kvarteto

Recitály se konají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

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 vyvýšeny elevačně)
Prodej a rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na program. oddě-
lení JC. Vstupenky je nutné vyzvednout 
do 13. února 2012
► Foto: Ondřej Pýcha

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.

Sobota 11. února 
PLES MOTORISTŮ
Hudba ZATRESTBAND Třešť, DJ BASS

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

Pátek 9. března
CHARITATIVNÍ  PLES
Hudba Šumichrást Malbohár Brno
Rezervace vstupenek v Jupiter clubu na program. oddělení, tel.: 
566 782 004-5.                           Změna programu vyhrazena! -hs-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá 
v sobotu 21. ledna 2012 od 15 hodin na malé scéně
loutkové divadlo s názvem 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na tel. 
566 782 004-5, program. oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termí-
nem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Hasičský ples
21. ledna 2012, KD Netín
hudba: M. E. Š., bohatá tombola, 
srdečně vás zvou pořadatelé – SDH Netín

XVII. vídeňský sousedský bál
21. ledna 2012, KD Vídeň
hraje skupina F-BOX
kulinářské speciality, bohatá tombola, vstupné 80 Kč

Tradiční hasičský ples
21. ledna 2012 ve 20 hodin v KD Pavlínov, hraje MIX BAND, 
bohatá tombola, 
srdečně vás zvou pořadatelé – SDH Pavlínov

10. Společenský ples
28. ledna 2012 ve 20 hodin v sále obecního domu v Blízkově, hraje 
ELLU BEND, bohatá tombola – 1. cena motorový skútr, srdečně 
zvou pořadatelé – Spolek živnostníků Blízkov

Házenkářský ples
11. února 2012, v hasičské zbrojnici, hraje Maraton.

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 bychom v připravované publikaci zachytili činnost 
nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí 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

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá
Odpoledne s muzikou Ladislava Prudíka
v neděli 26. února 2012 od 15.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.
Stolová úprava. Rezervace na tel.: 566 782 004 (005).

Soutěž o volné vstupenky
na koncert Jakuba Pustiny

Přinášíme soutěž o volné vstupenky na níže uvedený recitál barytonisty 
Jakuba Pustiny.
Soutěžní otázka: Kde se letos uskuteční mezinárodní pěvecká soutěž, 
již Jakub Pustina pořádá?
Správnou odpověď vepište do kuponu a vystřižený ho doručte do redakce 
nejpozději 23. 1. (včetně). Jména dvou vylosovaných výherců zveřejníme 
v příštím čísle, které vyjde 25. ledna.                                               -red-

Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Předprodej: OÚ Stránecká Zhoř, vstupné: 70 Kč

Křesťanský ples
28. 1. 2012 od 20 hodin, KD Vídeň.
Hraje skupina F-BOX, vstupné 100 Kč,
předprodej: Květiny Verunka (ul. Novosady).
Taneční vystoupení, bohatá tombola 
(vozík za os. auto atd.).
Zákusek a káva zdarma!
Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

KD Uhřínov, hudba M.E.Š, vystoupí Petr Bende.
Občerstvení, bohatá tombola, půlnoční taneční vystoupení. 

Vstupné 100 Kč, rezervace: 777 819 707.
Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

Foto: 
archiv redakce
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LYŽAŘSKÝ KURZ

Je tu nový rok a je čas zrekapi-
tulovat uplynulou motokrosovou 
sezonu Action racing teamu Velké 
Meziříčí. Dalo by se říct, že byla 
poměrně úspěšná a hlavně se obešla 
bez vážnějších zranění. Jen Jiří 
Bradáč bohužel téměř celou sezonu 
vynechal kvůli poraněnému kolenu, 
které si musel nechat operovat.
Patrik Stupka přestoupil z kate-
gorie 50 ccm do kategorie 65 ccm. 
Proto byl pro něj začátek sezony těž-
ký, než si na silnější motocykl zvykl. 
Ale závod od závodu se zlepšoval 
a v konečném hodnocení seriálů 
skončil na pěkném 6. místě (Meteor 
cup) a 8. místě (Vysočina MX cup).
Petr Stupka také změnil motocykl 
a místo silné Kawasaki 450 KXF 
odjel sezonu na Kawasaki 250 KXF. 
Menší obsah mu vyhovoval a zajíž-
děl výborné vyrovnané výsledky. 
Celkově tak skončil na 5. místě 
v seriálu Vysočina MX cup (kat. 
MX2 hobby) a na 4. místě v seriálu 
Meteor cup (kat. elite).

Zlepšení výkonnosti v této sezoně 
zaznamenal i Martin Chalupa, 
který se na Meteor cupu v kate-
gorii amatér několikrát objevil na 
stupních vítězů a celkově obsadil 
4. místo.
Barbora Laňková se opět účast-
nila MMČR dívek, kde obsadila 
celkově 3. místo. Mimo jiné star-
tovala i dvakrát v Rakousku, kde 
obsadila 1. a 2. místo. Konečně se 
jí také dařilo na mistrovství světa 
žen. Holky jely 6 závodů a Bára se 
zúčastnila pouze dvou podniků. Na 
Slovensku dojela na 15. a 16. místě. 
Ještě lépe se umístila ve Slovinsku, 
kde vybojovala dvakrát 14. místo. 
Tyto výsledky jí zajistily prvních 
25 světových bodů v kariéře a cel-
kově ji posunuly na 20. místo ze 48 
bodovaných žen.
Všech těchto dobrých výsledků 
by jezdci nemohli dosáhnout bez 
podpory sponzorů a celého reali-
začního týmu. Děkujeme!

-art-

Zimní přípravné utkání 2011/2012 FC VM
 Dne Začátek Mužstvo Domácí  Hosté
So 21. 1. 10.15 SD Velké Meziříčí 1. SC Znojmo
So 21. 1. 12.00 MD Velké Meziříčí 1. SC Znojmo
So 21. 1. 14.00 A Velké Meziříčí Náměšť n. O.
So 28. 1. 10.00 A Velké Meziříčí  Velké Meziříčí B
So 4. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Čáslav
So 4. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Čáslav
So 4. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Čáslavice-Sádek
Ne 5. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Vyškov
Ne 5. 2. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí Vyškov
Ne 5. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Vrchovina B
So 11. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Rokytnice
So 11. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Měřín
So 11. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Sparta Brno
Ne 12. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Žďár n. S.
Ne 12. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Velká Bíteš
So 18. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Budišov
So 18. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Budišov
So 18. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Zlín B
Ne 19. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Brno Bohunice
Ne 19. 2. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí FŠ Třebíč
Ne 19. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Štoky
So 25. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Hodonín
So 25. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Hodonín
So 25. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Bystřice n. P.
Ne 26. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Svratka Brno
Ne 26. 2. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí Velká Bíteš
Ne 26. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Křižanov
So 3. 3. 10.15 SD Velké Meziříčí Vrchovina
So 3. 3. 12.00 MD Velké Meziříčí Vrchovina
So 3. 3. 14.00 A Velké Meziříčí Rosice
Ne 4. 3. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Čáslav
Ne 4. 3. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí Čáslav
Ne 4. 3. 13.30 B Velké Meziříčí Měřín
So 10. 3. 10.15 SD Velké Meziříčí Humpolec
So 10. 3. 12.00 MD Velké Meziříčí Humpolec
So 10. 3. 14.00 A Velké Meziříčí v jednání
Ne 11. 3. 10.00 SŽ U 15 Prostějov Velké Meziříčí
Ne 11. 3. 11.30 SŽ U 14 Velké Meziříčí Polná
Ne 11. 3. 13.00 MŽ U 13 Velké Meziříčí Třebíč
Ne 11. 3. 14.15 B Velké Meziříčí Věžnice
So 17. 3. 10.15 SD Velké Meziříčí Polná
So 17. 3. 12.00 MD Velké Meziříčí Polná
So 17. 3. 14.00 A Velké Meziříčí Stará Říše
Ne 18. 3. 10.00 SŽ U 15 Velké Meziříčí Třebíč
Ne 18. 3. 11.30 SŽ U 14 Velké Meziříčí Třebíč
Ne 18. 3. 13.00 MŽ U 13 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2000
Ne 19. 3. 14.15 B Velké Meziříčí Dobronín
So 22. 3. 14.00 SŽ B Velké Meziříčí Náměšť
So 22. 3. 15.30 MŽ B Velké Meziříčí Náměšť
Ne 23. 3. 9.00 SŽ A Velké Meziříčí Svitavy
Ne 23. 3. 10.45 MŽ A Velké Meziříčí Svitavy
Ne 23. 3. 14.00 B Velké Meziříčí Křižanov
Ne 23. 3. 10.15 A Vyškov Velké Meziříčí

-fcvm-

Na fotce zleva: Petr Stupka, Barbora Laňková, Patrik Stupka, Martin 
Chalupa.                                                                         Foto: archiv ART

Dorost při víkendovém dvojkole 
si připsal maximální počet bodů.

Mladší žáci
HC Skuteč – HHK VM 3:2 (0:1, 
2:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 20. Bíbr, 
30. Úlovec (Juda M.). Sestava HHK: 
Svoboda – Juda M., Úlovec, Báňa 
M., Třeštík, Pražák, Pacal, Loup, 
Šandera, Havliš, Krůza, Bíbr, Ka-
rásek, Barák. Rozhodčí: Javůrek, 
Hájek. Vyloučení: 4:6, využití: 1:1. 
Diváků: 45.

Starší žáci
HC Skuteč – HHK VM 5:3 (2:1, 
2:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 15. 
Strnad (Pospíšil), 26. Strnad, 58. 
Dundálek (Pospíšil). Sestava HHK: 
Juda J. – Kampas F., Báňa D., 
Pacalová, Drápela, Bezák D., Mar-
ková – Strnad, Nevěčný, Pospíšil 
– Šilpoch, Dundálek, Kapusta – 
Pavelka. Rozhodčí: Javůrek, Hájek. 
Vyloučení: 6:5, využití: 1:0. Střely 
na branku: 56:21. Diváků: 50.

Dorost
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Branky a asistence HHK: 17. Kam-
pas M. (Střecha), 35. Štěpánek, 37. 

Štěpánek (Kampas M.), 45. Kampas 
J. (Marešová). Sestava HHK: Ma-
toušek – Novotný, Kučera, Burian 
L., Kampas J., Kampas M., Ště-
pánek, Červinka, Vejnar, Sladký, 
Smažil, Bernat, Kejda, Marešová, 
Střecha. Rozhodčí: Melich, Ba-
čák. Vyloučení: 6:2, využití: 0:2. 
Diváků: 61.
HHK VM – VSK Technika Brno 
4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 10. Kejda 
(Novotný), 20. Sladký (Střecha, 
Štěpánek), 24. Střecha (Štěpánek), 
48. Kampas J. (Kejda, Kampas F.). 
Sestava HHK: Matoušek – Smažil, 
Střecha, Tlapák, Burian L., Kampas 
J., Kejda, Bernat, Štěpánek, Sladký, 
Kampas M., Kučera, Červinka, 
Novotný, Vejnar, Šilpoch, Strnad, 
Kampas F. Rozhodčí: Dostál – 
Rampír, Horký. Vyloučení: 4:5, 
využití: 1:0. Diváků: 55.

Program na tento týden:
Sobota 21. 1. 2012 HHK mladší 
žáci – SKLH Žďár nad Sázavou, 
začátek utkání v 9.00; HHK starší 
žáci – SKLH Žďár nad Sázavou, za-
čátek utkání v 11.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)

-hhk-

Halové turnaje starších žáků U15
Starší žáci U 15 zahájili zimní 
př ípravu již tradičně turnajem 
v Humpolci. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 8 týmů a jen první dva 
z každé skupiny si zajistily cestu 
do fi nálové skupiny. Našim hráčům 
se v turnaji dařilo a bez ztráty bodu 
zvítězili a postoupili do fi nále. Ve 
fi nálové skupině nestačili jen na 
Vysočinu Jihlava a skončili na 
pěkném druhém místě.
O naše branky na turnaji se postarali: 
Liška R 2×, Vokurka. Sestava: Kuče-
ra, Bartošek – Fejt, Hamřík, Hlávka, 
Hibš, Heto – Liška R., Vokurka, 
Krčál, Chalupa, Liška P., Karmazín.

Utkání ve skupině:
FC Velké Meziříčí – FC Vysočina 
Jihlava 0:0
FC Velké Meziříčí – Brno Bohuni-
ce 1:0
FC Velké Meziříčí – FK Pelhři-
mov 0:1

Utkání ve fi nálové skupině:
FC Velké Meziříčí – FC Vysočina 
Jihlava 0:2
FC Velké Meziříčí – Slovan Havlíč-
kův Brod 1:0
FC Velké Meziříčí – FK Humpo-
lec 1:0

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Vysočina Jihlava
2. FC Velké Meziříčí
3. Slovan Havlíčkův Brod
4. FK Humpolec
5. HFK Třebíč
6. Brno Bohunice
7. Graffi n Vlašim
8. FK Pelhřimov
V T řebíč i  se 15. ledna 2011 
uskutečnil další ročník halového 
turnaje starších žáků, jehož se zú-
častnilo celkem šest týmů. Našim 
hráčům se v turnaji dařilo a bez 
ztráty bodů v turnaji zvítězili. 
Nejlepším střelcem se stal útočník 
Radim Liška se sedmi brankami. 
O naše branky na turnaji se posta-
rali: Liška R. 7×, Krčál 3×, Hlávka 
3×, Heto 1×. Sestava: Kučera, 
Bartošek – Fejt, Hamřík, Hlávka, 
Hibš – Liška, Vokurka, Krčál, 
Heto, Karmazín.

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Velké Meziříčí
2. 1. SC Znojmo
3. HFK Třebíč
4. Moravské Budějovice
5. HFK Třebíč B
6. 1. SC Znojmo B

-dek-

Soutěže v malé kopané 
na Velkomeziříčsku

Po vzoru amatérských hokejových 
soutěží, které každoročně v zimním 
období probíhají v regionu, připra-
vuje skupina nadšenců paralelu 
v malé kopané.
O co půjde? V období podzim – jaro 
se rozběhnou dvě soutěže v malé 
kopané, a to na velkomeziříčské 
umělé trávě a vybraných přírodních 
hřištích v okolí Velkého Meziříčí, 
případně Velké Bíteše. První soutěž 
by byla pro hráče starší 40 let, druhá 
pak pro družstva s hráči bez rozdílu 
věku. Jde o to, dát zájemcům mož-
nost provozovat oblíbený sport mimo 
soutěže řízené fotbalovou asociací.

Organizátoř i  rádi mezi sebe 
př ijmou další fotbalové osob-
nosti, pořadatele, rozhodčí a ze-
jména družstva do obou soutě-
ží. Struktura, termíny, pravidla 
a ostatní okolnosti budou včas 
oznámeny př ihlášeným druž-
stvům. Složení družstva je 5 + 1, 
tj. 5 hráčů v poli a brankář. Zájemci 
se mohou již nyní informovat na 
telefonním čísle 603 947 096, 
nebo na prozatímním e-mailu 
1.mkvm@seznam.cz.
Př ipravujeme tak něco, co na 
Velkomeziříčsku dosud scházelo – 
malou kopanou pro radost.

Za přípravný výbor 
Pavel Rosický

Můj super lyžák
„Jednoho dne pan ředitel řekl, že 
tu má přihlášky na lyžák. Hned 
mě to zaujalo, ale věděla jsem, že 
to lyžování nebude žádná hračka. 
Neuměla jsem totiž lyžovat a vědě-
la jsem, že převaha bude těch, co 
umí lyžovat. A bylo to. Nastal den, 
kdy jsme jeli autobusem na Fajtův 
kopec. Hrozně jsem se bála, že mi 
to nepůjde. Ale už druhý den jsem 
z kopce jela sama. Většinou jsem 
na vleku jela sama nebo s kama-
rádkou. Paní učitelka mě chválila, 
ale někdy jsem spadla, to musím 
přiznat. Když někdo spadl, hned 
jsem mu jela na pomoc. Když byla 
přestávka, tak jsem si snědla svači-
nu a už jsem se těšila na lyžování.
Jednoho dne jsem jela na vleku 
a najednou bum, spadla jsem 
z něho. Hned jsem si sundala lyže 
a sjela jsem dolů z kopce. Věděla 
jsem, že se to víckrát nestane. Dny 
utíkaly a byl tu třetí den, kdy se 
mělo odjíždět. Bylo mi hrozně smut-
no po lyžování. Tento lyžák byl tak 
super, že se mi hrozně stýská. Moc 
se těším na další lyžák v páté třídě.“
Takhle viděla lyžařský kurz, který 
se konal ve dnech 4.–6. ledna 2012, 
Barunka Smutná ze třídy 4. B 
Základní školy Velká Bíteš.
Kurzu se zúčastnilo celkem 15 
zájemců – lyžařů i nelyžařů z řad 
žáků 4. ročníku, třídní učitelka, 3 
učitelé – instruktoři a 1 instruktor 
externista.
Třídenní celodenní lyžování s uby-

továním v lyžařském areálu Ski 
klubu Velké Meziříčí bylo zcela 
dostačující pro to, aby úplní začá-
tečníci zvládli sjíždění, zatáčení 
a následně jízdu na vleku. Pokro-
čilejší měli dostatek času, prostoru 
a odborného vedení ke zdokonalení 
se v této stále oblíbené činnosti.
Opět se nám potvrdilo, že je ve-
lice vhodné zařadit doporučený 
základní lyžařský výcvik již na 
I. stupeň základní školy tak, aby 
povinný výcvik v 7. ročníku byl již 
zdokonalovací.
Z tohoto důvodu chceme pro pří-
ští 4. ročník (letošní 3. ročník) 
vytvořit takové podmínky, aby se 
ho zúčastnili všichni žáci. Kromě 
kompletní lyžařské výzbroje – lyže, 
boty, hole a přilba, které jsou ve 
škole pro všechny žáky zdarma 
k dispozici –, to bude příspěvek 
500 Kč z prostředků SRPŠ při ZŠ 
Velká Bíteš. Doprava bude hrazena 
z prostředků školy.
V takovém případě nepřesáhnou 
náklady rodičů na třídenní pobyt 
s ubytováním, plnou penzí a tříden-
ní permanentkou částku 1000 Kč.
Nadstandardní výuka lyžování na 
Základní škole Velká Bíteš je sou-
částí podpory výuky tělesné výcho-
vy a pohybových aktivit, které patří 
v souladu se školním vzdělávacím 
programem spolu s výukou cizích 
jazyků a environmentální výchovou 
k prioritám školy.

Bc. Dalibor Kolář, 
učitel tělesné výchovy

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 
chlapce a děvčata 

narozené
1995–2003 

se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30–19.30 hodin ve 

sportovní hale za Světlou.

Nábor dětí
do atletiky

Atletický oddíl TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad ši-
kovné děti (orientačně od 6 do 
14 let), které chtějí sportovat 

a závodit.
Bližší informace na webových 

stránkách 
www.atletikavelmez.cz.

-vill-

Házenkářský ples
11. února 2012, v hasičské zbrojnici, 

hraje Maraton.

Poprvé na lyžích. Uprostřed B. Smutná.                      Foto: Petr Zezula
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HOKEJ

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY MARIÁŠ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HÁZENÁ
V neděli zajíždí první mužstvo 
HHK do Uherského Ostrohu.
HHK VM – HC Uherský Brod 4:3 
(0:1, 1:0, 3:2)
Branky a asistence: 27. Nekvasil 
(Hlouch), 50. Krča (Krčál, Burian 
V.), 55. Hlouch (Šerý, Nekvasil), 56. 
Krčál (Krča, Burian V.) – 2. Surý 
(Kubiš), 42. Kartůsek (Marušák), 
43. Kotačka (Woska). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Štourač) 
– Pokorný, Šerý, Válek, Krejčí, 
Chlubna – Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Krča, Krčál, Burian P. – Nedo-
ma, Troščák, Smejkal – Burian V. 
Sestava HC Uherský Brod: Oharek 
(Vilímek) – Kojecký, Surý, Woska, 
Měšťánek, Hlatký, Obadal P., 
Obadal L., Šiller, Schuster, Kubiš, 
Kotačka, Kovář, Krystýnek, Maru-
šák, Kartůsek. Rozhodčí: Kladník 
– Paulík, Procházka. Vyloučení: 
5:5, navíc Kubiš (UHB) 10 min. 
OT. Využití: 1:0. Střely na branku: 
37:24. Diváci: 205.
17. kolo přivedlo na náš led celek 
Uherského Brodu. Po vlažné prv-
ní třetině, která vyzněla lépe pro 
hosty, svítil na časomíře stav 0:1. 
Ve druhé třetině zápas nabral na 
tempu. Náš tým srovnal na 1:1. 
V posledních sekundách sebrala 
siréna Karlu Nekvasilovi výstavní 
gól. Do šaten se šlo za stavu 1:1. 
Začátek třetí třetiny nezastihl naše 
hráče zrovna v dobrém rozpolože-
ní. Hosté dali dvě slepené branky 
a vedli 3:1. Naši hráči, ale předvedli 
dokonalé zmrtvýchvstání. Nejprve 
dal kontaktní gól Michal Krča. Poté 
se o vyrovnání postaral kapitán Ro-
man Hlouch. A třešničkou na dortu 
pro velkomeziř íčské fanoušky 
byla využitá přesilovka Krčálem. 
Závěr už si hráči HHK uhlídali. 
Zrodilo se nám první tříbodové 
vítězství 4:3!
Ostatní výsledky 16. kola: Blan-
sko – Moravské Budějovice 2:9, 
Kroměříž – Uherský Ostroh 0:1 
SN, Warrior Brno – Boskovice 2:4, 
Plumlov – Uničov 6:1, Velká Bíteš 
– Brumov-Bylnice 2:5.

Program na tento týden:
Neděle 22. 1. 2012 Hokej Uherský 
Ostroh – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 17 hodin (zimní 
stadion Uherský Ostroh)       

-hhk-
Krajská liga jižní Moravy 

a Zlínska
 1. HC Moravské Budějovice 16 13 0 3 0 120:47 42
 2. Hokej Uherský Ostroh 16 11 2 0 3 57:31 37
 3. HC Brumov-Bylnice 16 11 1 0 4 59:48 35
 4. HK Kroměříž 16 7 2 2 5 69:64 27
 5. SK Minerva Boskovice 16 8 1 0 7 58:56 26

 6. Dynamiters Blansko 16 8 0 2 6 58:63 26
 8. HCM Warrior Brno 16 6 1 1 8 54:68 21
 7. HC Grewis Plumlov 16 6 1 3 6 58:71 23
 9. HC Uherský Brod 16 5 1 0 10 55:68 17
10. HC Uničov 16 4 0 0 12 51:66 12
11. HHK Velké Meziříčí 16 1 4 1 10 59:89 12
12. HC Sp. Velká Bíteš 16 3 0 1 12 41:68 10
HHK VM B – HC Ledeč n. Sáz. 
3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Rozhodčí: Habásko – Pekárek, 
Maloušek. Diváků: 87. Poměr střel: 
29:30. Branky: 18. Troščák (Po-
korný), 28. Vondráček (Malec), 38. 
Burian V. (Martinec, Troščák) – 35. 
Dušátko (Dvořák). Vyloučení: 5:3. 
Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Sestava 
VM: Šeba (Štourač) – Kudláček 
M., Pokorný – Peterka, Bradáč 
– Střecha, Invald – Vondráček, 
Troščák, Malec – Šoukal, Tůma, 
Vrána – Martinec, Smejkal, Buri-
an V. – Vidlák.
Vyrovnané utkání, podpořené 
výbornými výkony obou gólmanů 
pro sebe získali domácí hokejisté 
díky většímu důrazu před soupe-
řovou bránou. Poprvé se tak pro-
sadil Troščák před koncem první 
třetiny, když došťouchal puk za 
Cílova záda.
Ve druhé části pokračovala ak-
tivní hra obou týmů. Nejprve 
uhodilo opět u ledečské brány – po 
totálním vyšachování celé pětky 
hostů zůstal před brankovištěm 
osamocený Vondráček a s pře-
hledem skóroval mezi betony. 
Náskok domácí hráče ovšem uspo-
kojil natolik, že ztratili ostražitost 
a dovolili Ledči snížit. Úspěšným 
nájezdem se to podařilo Dušátkovi 
a hosté byli rázem na koni. Naštěstí 
pro HHK přišla o tři minuty pozdě-
ji dorážka Viktora Buriana, a tak 
se šlo do kabin s dvougólovým 
rozdílem.
A rozdíl už to zůstal konečný. Do-
mácí se soustředili na to neudělat 
chybu a když přestáli i tři oslabení, 
mohli slavit vítězství. Hostující tým 
sice hrál stále dopředu, ale i díky 
Šebovi v domácí svatyni nebyl 
schopen Velkomeziříčské ničím 
překvapit.
Další výsledek: Žirovnice – Telč 
junioři – odloženo; Telč – volno
Dohrávka 1. kola: Žirovnice – Telč 
jun. – 12:4
Neúplná tabulka po 11. kole:
1. Telč 7 6 0 1 0 56:21 19
2. Ledeč n. S. 8 5 0 1 2 34:32 16
3. Vel. Mez. B 9 3 3 0 3 36:31 15
4. Žirovnice 8 2 0 0 6 44:47 6
5. Telč junioři 8 1 0 1 6 30:68 4
Na příští utkání zajíždíme v sobotu 
21. 1. na 17. hodinu do Telče, kde 
změříme síly s lídrem soutěže.

-ht-

Dorostenky bronzové
Velmi dobře se v přípravném tur-
naji ve Veselí nad Moravou před-
vedl tým našich mladších doros-
tenek. Více než celkový lichotivý 
výsledek a zřejmá útočná souhra 
bylo zapojení starších žákyň do šir-
šího kádru dorostenek. Důležitým 
poznatkem a impulzem do další 
práce v nadcházející přípravě na 
odvetné souboje jarní prvoligové 
scény byla nedostatečná obranná 
souhra týmu.
Mezinárodní mládežnické setkání 
bylo dáno účastí slovenského prvo-
ligového týmu TJ Záhoran Senica. 
Sedm týmů odehrálo během dvou 
víkendových dní vzájemné souboje. 
V nedělním odpoledni pak oce-
nění za nejlepší výsledky „bralo“ 
domácí áčko, stříbro si odvezly do 
královského města hráčky TJ So-
kol Písek a ocenění za třetí příčku 
přináleží Velkomeziříčským. Ty se 
v turnaji prezentovaly jednoznačně 
nejkvalitnějším útočným stylem. 
Ten však v tomto nejrychlejším 
kolektivním míčovém sportu neve-
de vždy k metám nejvyšším, a pro 
trenéry je důležitým poznatkem, že 
je nutno během zimní přípravy se 
více zaměřit zejména na defenzivní 
souhru!!!
V prvním turnajovém souboji 
jsme skončili po dramatickém 
vývoji s věkově starším domácím 
B-týmem remízou. Naše hráčky si 
vedly po celou hrací dobu daleko 
aktivněji. Nakonec souboj skončil 
spravedlivou dělbou bodů, neboť 
jsme v závěru „pohrdli velkoryse 
nabízenými“ šancemi. Ve druhém 
utkání jsme pak změřili síly s pí-
seckou házenkářskou základnou. 
Po našem nejlepším kolektivním 
vystoupení na celém turnaji a vel-
mi vyrovnaném průběhu byly 
Jihočešky přece jen v závěru o gól 
„šťastnější“.
Naše poslední sobotní vystoupení 
i přes enormní snahu a nasazení 
nakonec vyšlo ve prospěch celkové-

ho vítěze turnaje – domácího áčka. 
V tomto duelu naše hráčky viditelně 
postrádaly důslednou a disciplino-
vanou obrannou hru.
Nedělní dopoledne bylo již plně 
v režii naší s chutí hrající „zá-
lohy“, která se vyrovnala i přes 
značné výkyvy s Kunovickými. 
Poslední turnajové vystoupení 
našich, ve kterém byla v sázce 
bronzová příčka, již bylo jasnou 
záležitostí. Oproti věkově staršímu 
brněnskému týmu, který „zkoušel“ 
i celoplošným bráněním ohrozit 
naše bronzové postavení, jsme byli 
jasně lepší a v celkovém turnajo-
vém žebříčku se nakonec radovali 
z bronzu.

So 21. 1. 14.00–15.30
Ne 22. 1. 13.30–15.00
Út 24. 1. 15.30–17.00
So 28. 1. 14.30–16.00

5. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Kunšovec VM – HC Lukáš 3:6
Klouda 2, Nováček – Gis 4, Ma-
toušek, Malát
HC Bory – SK Netín 9:4
Kuchař 5, Trejbal 2, Novák, Pálka 
– Špaček, Plhák T., Dvořák, Juda
1. HC Bory 5 3 2 0 31:22 8
2. Agromotor VM 4 3 1 0 27:12 7
3. SK Omega VB 4 2 1 1 20:11 5
4. Technické služby VM 4 2 0 2 22:22 4
5. SK Netín 5 2 0 3 19:26 4
6. Sanborn VM 4 1 1 2 17:18 3
7. HC Lukáš 5 1 1 3 22:29 3
8. SK Afcon Kunšovec VM 5 1 0 4 21:39 2

O postup do extraligy
Hor. Heřmanice – HC Benetice 5:5
Kutílek 2, Horký, Mejzlík J., Mez-
lík – Brabec, Konečný, Mikuláš, 
Novotný, Doležal
River VM – Farma Měřín 1:6
Loup – Štoček F. 3, Blažek, Kašpar, 
Půža
Auto Dobrovolný VM – SPL Ra-
dostín n. Osl. 5:5

Šefčík, Dobrovolný, Weber 3 – Váša 
2, Hubený, Pešek, Fňukal
SK Vídeň – HC Tasov 6:1
Vávra 2, Studený, Střecha Lad., 
Střecha Lud., Janák – Švec
1. HC Benetice 5 4 1 0 33:13 9
2. Auto Dobrovolný VM 5 2 2 1 31:24 6
3. SK Vídeň 5 2 1 2 24:21 5
4. SPL Radostín n. Osl. 5 2 1 2 16:24 5
5. HC Tasov 5 2 0 3 14:17 4
6. Farma Měřín 5 2 0 3 16:21 4
7. River VM 5 2 0 3 14:27 4
8. Horní Heřmanice 5 1 1 3 27:28 3

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

SK Str. Zhoř – HC Pikárec 4:5
Bartůšek, Kazda, Konečný, Necid – 
Broža, Hudec, Jaša, Chrást 2
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
6:0
Mucha J., Strádal, Vacula 4
 7. NHÚ Balinka VM 4 3 0 1 21:12 6
 8. SK Lavičky 4 3 0 1 21:18 6
 9. HC Pikárec 4 2 0 2 16:17 4
10. SK Stránecká Zhoř 4 1 0 3 17:22 2
11. HCF Dráhy VM 4 1 0 3 18:24 2

-vid-

Náměšť n. O. – ST VM 6:10
Body: Kampas Jan 3/0, Klíma Petr 
3/0, Řikovský Aleš 2/0, Pokorný 
Jan 2/0
ST VM B – Oslavice 9:9
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Skryja 
Marek 2/2, Klíma Tomáš 1/3, Šou-
kal Slavomír 1/3
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
ST VM C – TJ Velká Bíteš 10:8
Body: Buk Radek 4/0, Bednář Ivan 
2/2, Dvořák František 2/2, Kořínek 
Stanislav 1/3
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Poděšín C – ST VM D 1:17
Body: Zelený David 4/0, Vodák 
Petr 4/0, Zelený Tomáš 4/0, Juda 
Zdeněk 3/1
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Juda
ST VM E – TJ Jámy B 5:13
Body: Caha Martin 3/1, Minařík 
Jakub 1/3, Liška Patrik 0/4
Čtyřhra: Caha, Minařík
O víkendu se rozběhla druhá část 
krajských soutěží. Naše nejsilnější 
družstvo zavítalo do Náměště. 
Povinné tři body jsme si nenechali 
vzít a zvítězili 10:6. Průběh utkání 
byl vyrovnaný. Náměšť potvrdila, 
že na domácích stolech může po-
trápit každého soupeře z tabulky. 
Dařilo se všem našim hráčům. 
V neděli pokračovala další kola 
okresů. Béčko hostilo Oslavici. 
Toto malé derby slibovalo pořádný 
boj. Především psychika všech hrá-
čů rozhodovala o průběhu dvojher. 
Naši hráči prohrávali 3:7. Čtyři 
vyhrané duely vyrovnaly stav na 
7:7. V dalším průběhu hry se hosté 

dostali do vedení 7:9 a chyběl jim 
poslední bodík k výhře. Tento 
poslední krok naštěstí Oslavice ne-
využila a konečný výsledek dopadl 
pro obě družstva stejně – remízou. 
Nejlepším hráčem byl Brabec, 
neutrpěl žádnou porážku a podržel 
celé družstvo. Céčko nastoupilo 
také doma proti Bíteši a vyhrálo 
nejtěsněji 10:8. V tomto střetnutí 
dominoval Buk Radek, který po-
razil všechny své soupeře. Déčko 
hrálo v Poděšíně. Tým potvrdil, 
proč vede OP 5 a doslova rozstřílel 
domácí 17:1. Všichni hráči podali 
přesvědčivý výkon. Naši nejmladší 
podlehli Jámám 5:13. Nejvíce bodů 
v tomto duelu uhrál Martin Caha.        

-pk-
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – TJ Chotěboř 
D 7:10
Sestava Lhotky: Doubek 1, Lavický 
3, Nevrtal T. 2, Nevrtal Z. 1

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – ST VM C 
16:2
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 4,5, Večeřa 4,5
TJ Spartak Velká Bíteš B – SK 
Sokol Lhotky B 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 2, Nevrtal Z. 4,5, Večeřa 2

Okresní přebor 4. třídy
ST Borovnice A – SK Sokol Lhot-
ky C 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 4, Krčál 
2,5, Rössler 2, Vondrák 1,5
SK Sokol Lhotky C – TJ Sokol 
Nížkov C 10:8
Sestava Lhotky: Chylík 4, Krčál 
2,5, Kupka V., Vondrák 3,5   

-chyl-

Krajský přebor Vysočiny 
PSJ Jihlava C – Spartak VM
2434:2409 * 6:2
Novák 410:404 Baloun
Pospíšilová 439:424 Starý
Švehlík 373:391 Mička
Partlová 387:412 Kováč
Macko 412:374 Lavický Ji.
Souček 413:404 Korydek

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

Spartak VM B – BOPO Třebíč B
1663:1643 * 4:2
Krejska 377:420 Dobšík
Lavický Jo. 417:453 Frantík
Kamenský 421:409 Krutiš
Víteček 448:361 Kovařík
Nové Město na Moravě C – Spar-
tak VM D
1667: 1563 * 5:1
Jonák 412:377 Procházková
Faldík 406:407 Mičková
Müller 410:372 Trnka
Hladík 439:407 Mička

-sta-

Třetí ročník turnaje v mariáši
Tradiční velkomeziříčský turnaj 
v mariáši je tady. Zveme všech-
ny př íznivce této krásné hry, 
ať si přijdou zahrát tuto sobotu 
21. 1. 2012 do hasičské zbrojnice. 
Rozlosování bude v 9 hodin, re-
gistrace od 8 hodin. Dle ohlasu je 
avizovaná opět velká účast. Tímto 
apeluji na místní karbaníky, aby 
přišli zavčas a vyhnuli se loňské 
nepříjemné frontě při zápisu. Bu-
deme hrát mariáš volený ve třech, 
desítky nad sto se nehrají. Volit 
z lidu se nesmí, při hlášené stovce 
platí první hláška, jinak dle klasic-
kých pravidel. Hraje se pět kol po 
40 minutách. Nejlepší a nejhorší 
kolo se v konečném bilancování 
škrtá. Vklad do hry 100 Kč se po 
každém kole vrací. Vezměte si s se-
bou drobné, nejlépe v kombinaci 
50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 2× 5 Kč, 3× 
2 Kč a 4× 1 Kč.
Hodně štěstí ve hře, především 
místním hráčům přejí pořadatelé.

V turnajové anketě účastnických 
týmů nasbírala nejvíce hlasů a po 
zásluze byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou celého turnaje Hana Kra-
tochvílová, ocenění za přínos pro 
hru našeho družstva převzala Iva 
Závišková.

Výsledky:
Sokol VM – Veselí nad Moravou 
B 20:20, – Sokol Písek 23:24, – 
Záhoran Senica 24:19, Veselí nad 
Moravou A 25:32, – SHK Kunovi-
ce 20:17, – Tatran Bohunice 20:14.
Pořadí:
1. Veselí nad Moravou A, 2. Písek, 
3. Velké Meziříčí, 4. Bohunice, 
5. Senica, 6. Kunovice, 7. Veselí 
nad Moravou B.

Hrály: Syptáková Veronika (1), 
Vávrová Michaela – Kratochví-
lová Hana (34), Partlová Markéta 
(20), Závišková Iva (19), Studená 
Kateřina (13), Sedláčková Klára 
(9), Zezulová Kristýna (7), Fialová 
Eliška (7), Janečková Denisa (6), 
Koudelová Eliška (6), Homolová 
Michaela (4), Kopečková Kateřina 
(4), Nejedlá Michaela (3). Trenéři 
Záviška, Partlová.      

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 21. ledna 9.30-18.00 hodin
II. kolo žákovské ligy: účastníci – 
HC Zlín B, Sokol Kobylisy II, DHC 
– SVŠ – Plzeň, HC Hlučín, TJ Sokol 
Velké Meziříčí.

-záv-

Ne 29. 1. 14.00–15.30
Út 31. 1. 15.30–17.00
Vstupné – bruslící 20 Kč,
doprovod 10 Kč

Dorostenky házené TJ Sokol Velké Meziříčí.                                                               Foto: archiv TJ Sokol VM

Využijte služeb ski servisu
Pravidelná provozní doba ski servisu v lyžařském areálu na Fajtově 
kopci bude v průběhu lyžařské sezony v úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin a v sobotu od 9 do 11. Ski servis provádí údržbu a opravu 
lyží a snowboardů pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.   -jp-


