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Nemáte ještě dárek 
k Vánocům?
Pokud ne, můžete potěšit svoje 
blízké třeba tím, že jim podaru-
jete originální stolní kalendář 
s  fotografiemi dob minulých 
i současných, které byly pořízeny 
v ulicích i okolí našeho města.
Kalendář vydalo Město Velké 
Meziříčí a  je ke  koupi v  turis-
tickém a  informačním centru 
v Radnické ulici, VM za 100 Kč.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ...

Pozvánky na dny otevřených dveří naleznete na straně 4

Kam o víkendu na koncert...
▶ 23. 11. Roman Dragoun Live, od 19 hodin Showroom MusicData
▶ 25. 11. Vysočanka ve Vídni, od 14 hodin v KD Vídeň
▶ 25. 11. Jakub Smolík s kapelou, od 19.30 hodin ve velkém sále JC 

Poplatek za odpad zůstává pro 
obyvatele Velkého Meziříčí 
nadále stejný jako dosud. To 
znamená, že i po prvním lednu 
2013 zaplatí 500 korun za oso-
bu na kalendářní rok.

Velkomeziříčští zastupitelé v úte-
rý 13. listopadu schválili obecně 
závaznou vyhlášku města o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Učinili tak 
na  základě novelizace příslušné-
ho zákona o  místním poplatku 

za odpady, která přinesla změny. 
Rozšířila okruh poplatníků o ci-
zince s  trvalým i  přechodným 
pobytem, o  azylanty a  o  vlast-
níky rodinných domů a  bytů, 
v  nichž nejsou hlášeny k  trvalé-
mu pobytu žádné osoby. Navíc 
novelizace přináší i zvýšení horní 
hranice sazby dvousložkového 
poplatku. V něm první složka je 
pevně dána částkou 250 korun, 
již obec nemusí zdůvodňovat. 
Druhá složka, která vychází ze 
skutečných nákladů obce na sběr 
a svoz netříděného komunálního 
odpadu za  předchozí kalendářní 

rok, nyní nově může jít až na ma-
ximální hranici 750 korun. „Po-
dle výpočtu vycházejícího ze sku-
tečných nákladů na svoz odpadů 
v našem městě v roce 2011 může 
ta druhá složka poplatku činit 
maximálně 508 korun,“ informo-
vala zastupitele Vilma Drápelo-
vá, právnička městského úřadu. 
Po  sečtení obou složek by tedy 
město mohlo po občanech poža-
dovat až 758 korun. „Bavili jsme 
se o této vyhlášce se zastupiteli už 
v  létě, zda poplatek navyšovat či 
nenavyšovat,“ uvedl místostaros-
ta Josef Komínek s tím, že asi dva 

zastupitelé byli tehdy pro zvýše-
ní ceny na 720 korun, dva chtěli 
ponechat stávající částku, jeden 
mínil poplatek zcela zrušit a vět-
šina se jich přikláněla ke  zdra-
žení na 600 korun. „Shodli jsme 
se pak s  radními, že než zdražit 
o  stovku, ponecháme poplatek 
stejný i  pro příští rok a  občany 
tak víc zatěžovat nebudeme,“ 
dodal místostarosta. Rada měs-
ta tedy prozatím nedoporučila 
zvyšovat poplatek za  komunál-
ní odpad a  zastupitelé na  jejich 
doporučení dali. Zastupitelstvo 
města souhlasilo i  s  vymezením 

osob, které jsou od  poplatku 
za  odpad osvobozeny. K  těm, 
stávajícím, jimž byl poplatek pro-
míjen i dosud (osoby sice hláše-
né k  trvalému pobytu na  území 
města, ale dlouhodobě se zde 
nezdržují, dále skupiny osob dle 
určitých sociálních aspektů, jako 
jsou senioři v domově pro senio-
ry, či osoby s těžkým zdravotním 
postižením) nově přibyli cizinci 
s přechodným pobytem a azylem 
a také osoby, které vlastní prázd-
né byty. Takové ve všech stávají-
cích registrech lze jen velmi těžko 
dohledat.

Plánovaná výstavba bioplyno-
vé stanice ve Velkém Meziříčí 
rozpoutala bouřlivou, dobře 
dvouapůlhodinovou diskuzi 
občanů i zastupitelů na jejich 
jednání v úterý 13. listopadu. 
Tam velkomeziříčští zastupitelé 
vzali na vědomí petici občanů 
proti výstavbě bioplynových 
stanic ve městě. 

Současně nesouhlasili s  usne-
sením, že ze strany města Velké 
Meziříčí nebudou v  předmět-
né záležitosti přijímána žádná 
opatření. Jaká by však přijata být 
měla, na  tom se neusnesli. Mís-
tostarosta města Josef Komínek 
pouze dostal za  úkol písemně 
na petici odpovědět. (Jeho odpo-
věď najdete na straně 3.)
Petice občanů proti výstavbě 
bioplynek byla na  městský úřad 
doručena 26. října 2012. Dle pře-

dávacího protokolu 301 podepsa-
ných lidí v ní žádá vedení města, 
aby neuskutečňovalo realizaci 
bioplynových stanic. Jde jim kon-
krétně o tu, kterou hodlá firma bc 
energy postavit na  soukromém 
pozemku v horní části Třebíčské 
ulice za  Agrochemickým podni-
kem. Petice však byla na městský 
úřad doručena čtyři dny poté, co 
bylo vydáno rozhodnutí o umís-
tění stavby bioplynové stanice 
v daném prostoru.
„Město žádné bioplynové stanice 
nestaví a myslím si, že ani stavět 
nechce,“ předeslal na  úvod jed-
nání zastupitelstva o tomto bodu 
místostarosta Josef Komínek. 
Poté dostali prostor předkladate-
lé petice, kteří jsou převážně z lo-
kality, jíž se stavba dotýká, tedy 
Bezručovy ulice. „Chtěli jsme 
touto peticí dát najevo svůj po-
stoj,“ uvedl Josef Beneš, „myslí-

me si, že rada nebo zastupitelstvo 
nám mělo dát možnost vyjádřit 
se a spolupracovat s námi na vy-
jednávání podmínek.“ Dál vede-
ní města vytkl, že veřejnost o této 
problematice dostatečně a srozu-
mitelně neinformovalo. „Firma 
bc energy chce stavět na soukro-
mých pozemcích v  průmyslové 
zóně, kam se nic jiného nehodí, 
ale v  blízkém okolí je přírodní 
park Balinské údolí a další,“ po-
kračovala Marie Benešová s tím, 
že město mělo postupovat tak, 
aby došlo k posouzení vlivu stav-
by na životní prostředí, tzv. velká 
EIA. „Měli jste nám všechny naše 
pochyby vysvětlit, vyvolat veřej-
nou diskuzi,“ dodala.
Hlavní, čeho se lidé obávají, je ze-
jména možný zápach z bioplynky 
a zvýšení dopravní zátěže ve měs-
tě související s  dovozem bioma-
teriálu.
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 Pokračování na straně 4

Poplatek za popelnice zatím nezdraží
Předkladatel petice proti bioplynce Josef Beneš (za mikrofonem), hovořil o 
problému na jednání zastupitelů v úterý 13. 11. 2012. Foto: Martina Strnadová

Výzva
Prosíme čtenáře týdeníku 
Velkomeziříčsko, pokud 
mají doma staré pohledni-
ce našeho města, zdali by 
je mohli zapůjčit ke zdo-
kumentování a porovnání 
se současností. Pokud se 
rozhodnete tento záměr 
podpořit a staré pohlednice 
k případnému dalšímu zve-
řejnění zapůjčíte, předejte je 
laskavě na informační cent-
rum města Velkého Meziříčí 
v přízemí radnice. Zapůjče-
né pohlednice budou samo-
zřejmě vráceny. 
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Bioplynová stanice ovládla jednání zastupitelů

Martina Strnadová

Překvapivě pro některé skončil 
soudní spor o určení vlastníka 
historického Vysokého nebo 
také Loupežnického mostu 
za skládkou odpadu. Kultur-
ní památka patří Velkému 
Meziříčí, které by se o ni mělo 
postarat.

Jednání u  Okresního soudu 
ve  Žďáře nad Sázavou proběhlo 
v pátek 16. listopadu. Jeho účast-
níky byly vedle města Velké Me-
ziříčí ještě obec Petráveč a Česká 
republika – Úřad pro zastupová-
ní státu ve  věcech majetkových. 
„Soud přiřkl most Velkému Me-
ziříčí,“ potvrdil místostarosta 

města Josef Komínek a  dodal, 
„po  obdržení rozsudku se proti 
němu pravděpodobně odvolá-
me.“ Most nikdo nechce. Vel-
ké Meziříčí je sice zapsáno z  let 
minulých coby vlastník kulturní 
památky na  ministerstvu kultu-
ry, ale argumentuje tím, že most 
není na jeho katastrálním území. 
Je totiž na  pozemcích Petrávče 
a  státu. Ať tedy o  něj pečují ti, 
kteří jej mají ve  svém katastru. 
Jisté totiž je, že vlastník kulturní 
památky je povinen se o ni starat. 
A Vysoký most je značně zchát-
ralý, takže jeho oprava může být 
poměrně finančně nákladná.

Vysoký most patří 
Velkému Meziříčí

Martina Strnadová

Nepovolenou stavbu v zatáčce 
u obchvatu na Třebíč řeší zdejší 
stavební úřad. 

Podle informací z městského 
úřadu je opěrná zeď již nyní do-
datečně povolena, a tudíž prá-
ce na ní jsou oprávněné. „Další 
stavba – tedy sklad s archivem 
– na pozemku je dosud v rámci 
jednání,“ uvedl Roman Invald z 
odboru výstavby a regionálního 
rozvoje MěÚ Velké Meziříčí, kte-
rý dodal, že stavba je v souladu s 
územním plánem. 
Podle oznámení, které visí na 
sloupu na pozemku, má jít o 
stavbu víceúčelové budovy s 
technickým zázemím, skladem, 
archivem a hlavní místností pro-
vozovny. Iva Horká

Stavbu opěrné zdi úřad dodatečně povolil

Problematická stavba v zatáčce u silnice, poblíž Čechových sadů, je stále v řešení. 
Na sloupu nyní už alespoň visí oznámení o stavbě. 2x foto: Iva Horká
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Od letošního roku využívají 
klienti Ústavu sociální péče 
v Křižanově multismyslovou 
místnost snoezelen. Tu vybu-
dovali ve svém areálu díky pod-
poře a finančním prostředkům 
od zřizovatele Kraje Vysočina. 

„Před zbudováním snoezelenu  
jsme sbírali poznatky jak v zahra-
ničí, tak v naší republice.  Důle-
žitý je výsledek, klienti jsou zde 
spokojeni a  rádi se vrací,“ popi-
suje první zkušenosti ředitelka 
ústavu Marie Bartošková.
Slovo snoezelen vzniklo v  70. 
letech spojením dvou nizozem-
ských slov snuffelen (čichat) 
a  doezelen (dřímat). Vytvořili je 
jako novotvar dva pracovníci ci-
vilní služby v  sociálním zařízení 
v Nizozemí. Pojmenovali tak stan 
pro těžce postižené osoby, ve kte-
rém byly instalovány zrakové, či-
chové a sluchové podměty. 
Multismyslová místnost snoe-
zelen je prostředí, ve  kterém se 
v  příjemné atmosféře uvolně-
ní působí na  jednotlivé smysly. 
Hlavní zásadou je respektování 
a uznávání vůle a projevů každé-
ho jedince a individuální přístup. 

Základním vybavením je pak vy-
hřívané vodní lůžko, zabudované 
reproduktory v  něm i  ve  stropě 
místnosti, ale též další pomůcky, 
které nabízí mnoho aktivit napří-
klad pomocí audiovizuální tech-
niky – již zmíněných reproduk-
torů, dále projektoru, UV světla, 

vodního válce, olejové lampy, 
dutého vlákna, relaxačních vaků, 
křesla a  dalších. V  případě na-
bídky somatických podnětů jde 
o  různé druhy masáží, poloho-
vání, stimulaci jemné motoriky. 
Terapeut nabízí i  vestibulární, 
vibrační, zrakové a čichové pod-
něty.  Klienti mohou využívat 
i  pomůcky na  muzikoterapii – 
djembe, tibetské misky, bubín-
ky, štěrchadla, ale také oblíbený 

poslech CD. „Podle přání nebo 
momentální nálady klientů zde 
máme též pomůcky na  trénink 
paměti,“ připomíná ředitelka 
ústavu Marie Bartošková. 
Krom toho všeho dochází 
do  multismyslové místnosti 
i skupina klientů na biblioterapii.

„Klient si sám zvolí, co je mu 
příjemné, čím se chce zabývat. 
Může tedy místnost využívat jako 
prostředí na  relaxaci, která je 
navozena teplem, vůní, hudbou, 
tlumeným osvětlením,“ nebo 
prostředí sloužící k  poznávání, 
navázání komunikace,“ říká tera-
peutka Ivana Veselá. 
Terapie probíhá buď individuál-
ně, kde je přítomen pouze tera-
peut a  klient, anebo skupinově. 

Prostředí snoezelenu je určeno 
primárně pro klienty s nejtěžšími 
formami postižení, kteří jsou čas-
to odkázáni na základní smyslové 
vjemy.  Proniknout do  způsobů 
vnímání a prožívání lidí s nejtěž-
ším postižením je velmi složité. 
Osoba, která klienty doprovází 

do  snoezelenu musí mít velkou 
dávku empatie, motivaci pro 
práci s  klienty, respektuje přání 
každého klienta a samozřejmá je 
také odbornost.  
Metody a  formy práce v  multi-
smyslové místnosti zaměstnanec 
konzultuje s psychologem, prak-
tickým lékařem, fyzioterapeutem 
a  dalšími klíčovými pracovníky. 
Terapeut, který působí ve  sno-
ezelenu musí být vždy klidný, 

soustředěný a oproštěný od vlast-
ních problémů.  Právě empatii 
a  respektování přání každého 
klienta zdůrazňuje i terapeutka 
Ivana Veselá.

Základní kámen protipovodňové ochrany byl položen

Město pronajme pět set metrů 
čtverečních vedle velkomezi-
říčského hřbitova na Karlově 
za účelem zřízení zahradnictví. 
Žadatelka z Tasova hodlá v uve-
dených prostorách provozovat 
prodejnu s řezanými květinami 
a dalším zbožím.

Jde o  volný prostor vedle skle-
níků technických služeb, který 
je nalevo od  hlavního vstupu 
na hřbitov. Městu se přihlásili dva 
zájemci o pronájem místa. Radní 
z  nich původně vybrali velko-
meziříčského zahradníka, který 
chtěl prostor využívat celoročně. 
Zájemkyně z  Tasova si chtěla 
místo pronajmout jen na  dobu 
určitou – od dubna do října. Ra-
dou zvolený žadatel však později 
nesouhlasil s jejími podmínkami, 
a  to zejména s  finanční částkou 
25 tisíc korun za  celoroční pro-
nájem. Proto radní svoje původní 
usnesení zrušili a  pronajali pro-
stor u hřbitova žadatelce z Taso-
va, která s uvedenými podmínka-
mi souhlasí.

U hřbitova 
bude stánek 
s květinami

Martina Strnadová Terapeutka Bc. Ivana Veselá při práci s klientem v multismyslové místnosti. 
Snímek vlevo ukazuje příjemnou barevnou atmosféru. 2x foto: Iva Horká

Připravila: Iva Horká

Jiří Běhounek: hejtman, krizové 
řízení a  bezpečnost, vnější vzta-
hy, externí komunikace Kraje Vy-
sočina, zdravotnictví, informati-
ka a komunikační technologie
Vladimír Novotný: náměstek 
hejtmana, ekonomika, analytic-
ké služby, správa a využívání dat, 
Fond Vysočiny, RHSD
Libor Joukl: náměstek hejtmana, 
majetek, doprava a  silniční hos-
podářství
Jana Fialová: radní, školství, 
mládež, sport
Martin Hyský: radní, regionální 
rozvoj, územní plánování a  sta-
vební řád
Zdeněk Chlád: radní, lesní 
a  vodní hospodářství, zeměděl-
ství, životní prostředí
Petr Krčál: radní, sociální věci
Marie Kružíková: radní, kultura, 
památková péče a cestovní ruch
Petr Piňos: radní, nestátní nezis-
kové organizace, multikulturní 
spolupráce, oblast protikorupč-
ních aktivit, veřejnosprávní kon-
trola u  příspěvkových organiza-
cí, přezkoumávání hospodaření 
obcí.

Členové Rady 
Kraje Vysočina

Od začátku příštího roku 
začnou platit nová jednotná 
pravidla pro poskytování 
krajských studijních stipendií. 
Stipendium je určeno na pod-
poru studia ve francouzském 
regionu.

Champagne-Ardenne, v  Dolním 
Rakousku, v  Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny, na Slovensku v Nitran-
ském samosprávném kraji nebo 
ve  finském regionu Tampere. 
„Žáci z  Vysočiny navštěvující 
některou z  regionálních škol si 
budou moci požádat o  stipendi-
um na celý školní rok, tzn. na 10 

měsíců, nebo o  krátkodobé sti-
pendium při studiu v  zahraničí 
v  délce od  čtyř do  10 měsíců,“ 
upřesnila radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství a  dodala, že 
v  návrhu rozpočtu na  příští rok 
je na studijní stipendia vyčleněna 
částka 360 tisíc korun.
Žadatel o  stipendium na  celý 
školní rok musí splnit několik 
podmínek – v  době podání žá-
dosti je mladší 20 let a má trva-
lý pobyt v  Kraji Vysočina, dále 
studuje na  některé ze středních 
škol se sídlem v  Kraji Vysočina 
a  jeho studijní průměr nepře-
sahuje hodnotu 1,5. Po  návratu 

ze zahraničí musí pokračovat 
ve  studiu na  své domovské ško-
le. „Student může od kraje získat 
i opakovaně podporu ve výši ma-
ximálně 25 % nákladů spojených 
se studiem, nejvýše však 35  000 
korun za  školní rok. Přiznání 
stipendia nevylučuje financovat 
cestu a pobyt i z jiných veřejných 
nebo soukromých zdrojů,“ dopl-
nila radní. 
Žádost je nutné podat do  31. 
ledna daného roku, ve kterém by 
měl student začít studovat v  za-
hraničí. „Po  zařazení studenta 
do programu je úkolem krajské-
ho odboru školství začít jednat 

se zástupci zahraničních regionů 
o  možnostech zajištění studia 
na  tamní škole. Je však nutné 
říci, že ne vždy se podaří vhod-
nou školu najít a proto schválení 
stipendia ještě neznamená, že 
student do  zahraničí skutečně 
odcestuje,“ uzavřela radní kraje 
Vysočina.
Schválená pravidla navazují 
na  program Jeden rok v  Cham-
pagne-Ardenne. V  rámci toho-
to programu se daří už tři roky 
umísťovat zájemce na  střední 
školy partnerského regionu. 
V současné době studuje ve Fran-
cii na  gymnáziu Lycée Arago 

v  Remeši Tereza Lacková z  jih-
lavského gymnázia. Krátkodobá 
stipendia nejsou vázána na  pro-
spěch a studijní pobyt nezajišťuje 
přímo Kraj Vysočina. Výše pod-
pory se vypočítá jako násobek 
počtu ukončených týdnů pobytu 
a částky 815 korun.
Více informací o programu stu-
dijních stipendií a  formuláře 
žádostí budou v případě schvá-
lení krajského rozpočtu 18. pro-
since 2012 k  dispozici na  Škol-
ském portálu Kraje Vysočina 
v odkazu Metodiky.

Ing. Eva Neuwirthová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Kraj Vysočina podpoří středoškolské studium v zahraničí

Základní kámen stavby 
protipovodňové ochrany 
Velkého Meziříčí byl slavnost-
ně poklepán minulou středu 
14. listopadu na velkomezi-
říčském náměstí. Místo, kde 
spočine natrvalo, zatím ještě 
není vybráno.

Protipovodňová opatření se do-
tknou koryt řek Oslavy a Balin-
ky v celkové délce více než tří ki-
lometrů. Půjde tedy o poměrně 
rozsáhlé staveniště s  některými 
exponovanými místy, kde bu-
dou probíhat práce po dobu asi 
jednoho roku. Poté bude město 
ochráněno před záplavami až 
do úrovně tzv. stoleté vody, což 

je přibližně desetkrát víc, než 
bylo město chráněno dosud.
„V  roce 1985 zde na  náměstí 
bylo několik desítek centimetrů 
až metr vody. Velkým Meziříčím 
protekla stoletá voda. Samozřej-
mě tato událost nenechala měs-
tu spát,“ uvedl velkomeziříčský 
místostarosta Josef Komínek 
a dodal, že v roce 2007 tak měs-
to začalo pracovat na projektové 
dokumentaci protipovodňových 
opatření. Výsledkem je budoucí 
stavba za  170 milionů korun. 
„To je téměř roční rozpočet na-
šeho města,“ podotkl Komínek 
s tím, že Velké Meziříčí by tako-
vou stavbu samo financovat ne-
mohlo. Ve spolupráci s Povodím 

Moravy, které převzalo na  svá 
bedra investorství stavby, se mu 
podařilo získat stoprocentní do-
taci z  ministerstva zemědělství. 
Díky tomu mohla být stavba 
zahájena. „Povinností každého 
města je ochránit občany, ne-
jen před povodněmi. Budu rád, 
když za  rok tady budeme stát 
a  řekneme si, zdárně se nám 
stavba zdařila a  občany i  jejich 
majetky máme chráněny před 
stoletou vodou,“ uzavřel Komí-
nek. Generální ředitel Povodí 
Moravy Radim Světlík potvrdil, 
že skutečně město je zodpověd-
né za  realizaci protipovodňo-
vých opatření. Této zodpověd-
nosti se Velké Meziříčí nevzdalo, 

chopilo se této činnosti a připra-
vilo projekt, bez nějž by stavba 
nemohla být realizována. „Stav-
ba to bude náročná,“ podotkl 
Světlík a  dodal, že k  občanům 
proto půjdou časté a  stručné 
informace, aby byli připraveni 
i  na  to, co se bude dít, tedy ne 
jen o tom, co už proběhlo.
Za  zhotovitele, Sdružení PPO 
Velké Meziříčí, jehož členy jsou 
společnosti Hochtief CZ a Met-
rostav, pak závěrem poděkoval 
Jan Velikovský nejen investoro-
vi, ale i městu a  jeho občanům. 
Těm předem za  trpělivost při 
provádění prací, které budou 
probíhat v jejich blízkosti.

Martina Strnadová Kámen byl poklepán 14. 11. Foto: Martina Strnadová

Snoezelen využívají také klienti křižanovského ústavu

Iva Horká

Co je 
snoezelen?

Slovo snoezelen 
vzniklo v 70. le-
tech spojením dvou 
nizozemských slov 
snuffelen (čichat) 
a doezelen (dřímat). 
Vytvořili je jako 
novotvar dva pra-
covníci civilní služby 
v sociálním zařízení 
v Nizozemí. Pojme-
novali tak stan pro 
těžce postižené oso-
by, ve kterém byly 
instalovány zrakové, 
čichové a sluchové 
podměty.

Využívá se i teplo ohně. 
Foto: Iva Horká
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Hned dvě divadelní představení 
- Frankie a Johny a Smrtelná 
vražda - proběhly v minulém 
týdnu ve velkém sále Jupiter 
clubu.

Frankie a Johnny 
dostali ještě šanci
První příběh, který Jupiter club 
nabídl divákům, se na  jevišti 
velkéhého sálu odvíjel minulou  
středu večer. V něm se představi-
la herečka a moderátorka Tereza 
Kostková se svým hereckým ko-
legou Alešem Hámou. Ti ukázali, 
jakou dá práci vzájemné sbližo-
vání dvou obyčejných lidí, kte-
rým už život přichystal řadu těž-

kých životních zkoušek. Kuchař 
Johnny (Aleš Háma) se vrátil 
z vězení a nastoupil do malé re-
staurace v New Yorku, kde praco-
vala i prostořeká číšnice Frankie 
(Tereza Kostková). 
Náhodně spolu skončili v poste-
li, ale zatímco ona vše považuje 
za  aférku a  těší se zase na  svůj 
obvyklý stereotyp, sledování te-
levize a pojídání zmrzliny, on se 
zamiloval. Zdá se, že to nemůže 
fungovat. Nejsou už nijak mladí, 
žena má za  sebou několik zkla-
mání, muž rozpadlé manželství. 
Ale po  sérii vtipných slovních 
přestřelek a  klasických nedoro-
zumění svitla naděje, že tihle dva 
mají ještě šanci.

Napětí s humorem 
ve správném poměru
Druhý příběh tří postav v  jed-
nom pokoji, ze kterého nelze 
uniknout, mohli diváci sledovat 
minulou neděli večer. Divadlo 
Palace si v tomto kousku vyzkou-
šelo detektivní žánr a Lucie Bělo-
hradská se své role režisérky ujala 
více než dobře. Nejen co se pří-
běhu týče, ale i  výběrem herců, 
jak uvádí tisková zpráva Divadla 
Palace. 
I diváci ve Velkém Meziříčí tedy 
mohli vidět Vandu Hybnerovou 
v  roli bohaté návrhářky Camille 
z  Manhattanu, Michala Novot-
ného coby detektiva a  Marti-

na Písaříka, který hrál Billyho. 
Ve vtipném krimi příběhu plném 
překvapení a dramatických zvra-
tů tak atraktivní módní návrhář-
ka prožila neuvěřitelnou noc se 
dvěma mladými muži, kteří se 
ocitli v  jejím bytě a připravili jí 
perné chvilky. Humor i vážnost 
byly namíchány ve správném po-
měru, tak jako dobrý manhattan-
ský koktejl. Hodina a půl napětí 
(bez přestávky) vzkázala zejména 
mužům: Nepodceňujte krásné 
ženy! Mohlo by se vám to šered-
ně vymstít, třeba tak, jako oběma 
mladíkům ve zmíněné hře. 
(Zdroj: webové stránky divadel 
v Rytířské a Palace v Praze.)

Vanda Hybnerová a Martin Písařík v detektivce 
Smrtelná vražda. Foto: Patrik Borecký

Tereza Kostková s Alešem Hámou ve hře Frankie 
a Johnny. Foto: Martina Venigerová

Tereza Kostková a Vanda Hybnerová hrály se svými 
kolegy v našem městě. Každá v jiném představení

Připravila: Iva Horká

Společná policejní hlídka OO ve  Velké Bíteši a Velkém Meziříčí mu-
sela zasahovat 7. 11. před 20. hodinou na ubytovně ve Velké Bíteši. 
Na ubytovně se pohyboval muž v podnapilém stavu a vyhrožoval ně-
kolika ubytovaným osobám. Podle prvotního oznámení měl muž tyto 
osoby údajně ohrožovat nožem v ruce a obviňovat je z krádeže jeho 
jízdního kola, které měl údajně volně odstavené nedaleko ubytovny. 
Vyhrožováním se domáhal jeho vrácení a k tomu se snažil užít násilí. 
Při incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn. Muž byl posléze vzhledem 
k jeho silné podnapilosti eskortován do Protialkoholní záchytné stani-
ce v Jihlavě k vystřízlivění. Při převzetí jeho naměřená hodnota dosáh-
la 2,13 promile alkoholu v krvi. Případ budou policisté řešit ve zkráce-
ném přípravním řízení. Až muž vystřízliví, čeká ho sdělení podezření 
z přečinu nebezpečné vyhrožování se zbraní v ruce. V případě proká-
zání viny mu hrozí vězení v trvání až 3 let.

Ohrožoval nožem spolubydlící

Japonská klavíristka Kyoko Asaka 
zahrála v  Jupiter clubu v  rámci 
Klubu přátel vážné hudby 16. 11. 
Před ní se představily žačky zdej-
ší ZUŠ Petra Macková s  Přívěti-
vou krajinou B. Smetany a Hana 
Hledíková s Nocturnem F. Liszta. 

Stejného autora a jeho Petrarcův 
sonet č. 104 E-dur zvolila i Kyoko 
Asaka. Krom Lisztových před-
nesla i  skladby F. Schuberta, F. 
Chopina či Měsíční sonátu cis-
-moll od L. W. Beethovena.

Text a foto: Martina Strnadová

-PČR-

Kyoko Asaka měla klavírní recitál

Odpověď na petici proti výstavbě bioplynek v našem městě
Vážený pane inženýre Josefe Beneši, město Velké Meziříčí obdrželo 
dne 26. 10. 2012 Vámi sepsanou petici proti výstavbě bioplynových 
stanic – Velké Meziříčí dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zá-
kona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
V podané petici je uvedeno, že: „My níže podepsaní občané města Vel-
ké Meziříčí, prostřednictvím této petice žádáme vedení našeho města, 
aby město neuskutečňovalo realizaci bioplynových stanic.“
Dále jsou ve Vámi sepsané petici uvedeny komentář k odmítnutí stav-
by bioplynové stanice v Oslavici, odkaz na plán postavit bioplynovou 
stanici v katastru obce Lavičky (Zprávy – Velmezovky – 16. 3. 2012), 
informace dostupné z  internetu týkající se negativních zkušeností 
s bioplynovými stanicemi v ČR a další poznatky.
Uvádíte také své obavy, pokud se stavba povolí. Závěrem pak je uve-
deno, že věříte, že Váš požadavek bude důsledně projednáván a brán 
v potaz. Město Velké Meziříčí Vámi sepsanou petici přijalo v sou-
ladu s  ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o  právu pe-
tičním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu petič-
ním“) a zjistilo, že petice byla podána v souladu se zákonem o právu 
petičním a že petici sestavil ing. Josef Beneš, bytem Bezručova 1552, 
Velké Meziříčí. Předložená petice se týkala záležitosti spadající do sa-
mostatné působnosti města Velké Meziříčí, přičemž v souladu se zá-
konem o obcích by se jí mělo zabývat a vyjádřit se k ní zastupitelstvo 
města. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o právu petičním 
byl posouzen obsah petice, a to nejdříve radou města Velké Meziříčí 
a následně i zastupitelstvem města Velké Meziříčí. Rada města Velké 
Meziříčí se po projednání na své 48. schůzi konané dne 31. 10. 2012 
usnesla (usnesení rady města číslo 1121/48/RM/2012), že:
I. bere na vědomí petici proti výstavbě bioplynových stanic – Velké 
Meziříčí, podanou dne 26. 10. 2012.
II. doporučuje  zastupitelstvu vzít na  vědomí petici proti výstavbě 
bioplynových stanic – Velké Meziříčí, podanou dne 26. 10. 2012 s tím, 
že ze strany města Velké Meziříčí nebudou v  předmětné záležitosti 
přijímána žádná opatření. Zastupitelstvo města se pak po projednání 
na svém 15. zasedání konaném dne 13. 11. 2012 usneslo (usnesení za-
stupitelstva města číslo 223/2012/15/ZM), že:
I. bere na vědomí petici proti výstavbě bioplynových stanic – Velké 
Meziříčí, podanou dne 26. 10. 2012.
II. ukládá Josefu Komínkovi v souladu s petičním zákonem a usnese-
ním zastupitelstva písemně na petici odpovědět. Žádné jiné usnesení 
rady města ani zastupitelstva města ve věci Vámi sepsané petice nebylo 
přijato. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o právu petičním 
byla Vámi sepsaná petice vyřízena výše uvedenými usneseními zastu-
pitelstva a  rady města. K obsahu Vámi sestavené petice (§ 5 odst. 3 
zákona o právu petičním) si Vám dovoluji sdělit následující:
1) Město Vel. Meziříčí v této chvíli neuskutečňuje realizaci žádné bio-
plynové stanice. 2) Městský úřad Velké Meziříčí jako správní orgán 
vykonávající činnosti v rámci přenesené působnosti řešil v rámci bio-

plynové stanice v k. ú. Velké Meziříčí následující:
• Dne 9. 12. 2011 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení společností bc energy, s. r. o.
• Dne 20. 12. 2011 bylo zahájeno územní řízení a nařízeno ústní jed-
nání na den 24. 1. 2012 v 10 hodin formou veřejné vyhlášky, po dobu 
15 dnů zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí 
a Obecního úřadu Oslavice.
• Dne 5. 4. 2012 bylo řízení přerušeno s výzvou k odstranění nedo-
statků žádosti, zveřejněno stejným způsobem jako zahájení (chyběla 
některá závazná stanoviska dotčených orgánů a  doklady prokazu-
jící vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
na všech dotčených pozemcích, nebyl uhrazen správní poplatek).
• Dne 22. 8. 2012 byli účastníci řízení vyrozuměni o možnosti sezná-
mit se s podklady pro vydání rozhodnutí, lhůta na seznámení – 15 dnů 
ode dne doručení sdělení.
• 22. 10. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby bioplynky.
• Všechny úkony v  řízení byly v  souladu se zákonem zveřejňovány 
na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí a Obecního úřadu 
Oslavice včetně zveřejnění na internetu (stejně tak závěr zjišťovacího 
řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina).
• V průběhu územního řízení nikdo nevznesl námitky vyjadřující ne-
souhlas s umístěním stavby. Ani na svolaném ústním jednání nepro-
jevil žádný ze zúčastněných nesouhlas, s výjimkou vlastníka sousední 
nemovitosti nikdo neprojevil zájem seznámit se s podklady pro vydání 
rozhodnutí či se k těmto vyjádřit. Ani tento však neměl námitky proti 
umístění stavby. 
3) Město Velké Meziříčí jako orgán vykonávající samostatnou působ-
nost řešilo v rámci bioplynové stanice v k. ú. Vel. Meziříčí následující:
• Dne 13. 12. 2011 byla na 9. zasedání zastupitelstva města v  rámci 
bodu „Diskuze, interpelace“ projednána i záležitost týkající se stavby 
bioplynové stanice. Starosta města ing. Radovan Necid informoval čle-
ny zastupitelstva města o záměru soukromé firmy vybudovat na území 
města bioplynovou stanici s tím, že rada města byla požádána, aby se 
vyjádřila k záměru výstavby a tuto doporučila. K tomuto tématu pro-
běhla mezi zastupiteli diskuze. Po zodpovězení všech dotazů k výstav-
bě bioplynové stanice se starosta ing. Necid mimo hlasování dotázal, 
zda zastupitelé souhlasí se záměrem vybudovat bioplynovou stanici 
soukromým investorem. Pro bylo 17 členů, zdrželi se 2 členové, proti 
byli také 2 členové. Online přenos z jednání zastupitelstva bylo možné 
zhlédnout na webových stránkách Městského úřadu Velké Meziříčí.
• Dne 14. 12. 2011 rada města vydala souhlasné stanovisko k vybudo-
vání bioplynové stanice na pozemcích 5728/1 a 5708/2 obchodní spo-
lečností bc energy, s. r. o., se sídlem Sloup 192, 679 13 Sloup dle projek-
tové dokumentace. Toto souhlasné stanovisko bylo použito pouze pro 
zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ži-

votní prostředí a  o  změně některých souvisejících zákonů, ve  znění 
pozdějších předpisů, vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina. Tato 
informace byla zveřejněna na webových stránkách Městského úřadu 
Velké Meziříčí jako „Informace z rady města dne 14. 12. 2012.
• Dne 11. 1. 2012 rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, IČ: 00295671 jako obdarova-
ným a společností bc energy, s. r. o.
• Dne 5. 9. 2012 Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pro-
nájmu pozemku parc. č. 5728/7 o výměře 645 m2, k. ú. Velké Meziříčí 
s tím, že jeho část bude sloužit jako přístupová komunikace k pláno-
vané bioplynové stanici a že po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejně-
ní bude radě města předložen návrh podmínek na uzavření nájemní 
smlouvy (na  základě žádosti firmy bc energy, s.r.o. se sídlem Sloup 
192, 679 13 Sloup). Záměr byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Velké Meziříčí.
• Dne 17. 10. 2012 Rada města schválila návrh podmínek nájemní 
smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a  nájemcem 
firmou bc energy, s. r. o., Sloup 192, na pronájem pozemku parc. č. 
5728/7 o výměře 645 m2 v obci a k. ú. Vel. Meziříčí jako přístupové ko-
munikace k plánované výstavbě bioplynové stanice nájemce s tím, že: 
▶ pronájem pozemku na dobu neurčitou s možností ukončení nájmu 
písemnou dohodou nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany s třímě-
síční výpovědní lhůtou,
▶ roční nájemné ve výši 10 Kč/m2, celkem tedy 6.450 Kč, se splatností 
vždy do 31. 12. běžného kalendářního roku s tím, že poměrné nájem-
né za období od uzavření nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 bude vy-
počítáno a uhrazeno při podpisu nájemní smlouvy,
▶ ukončení nájmu jednostranným prohlášením pronajímatele v pří-
padě, že nájemce bude užívat předmětný pozemek k jinému, než sjed-
nanému účelu nebo dojde k jinému závažnému porušení náj. smlouvy,
▶ nájemce nesmí bez předchozího souhlasu přenechat předmět nájmu 
k  užívání třetí osobě. Tato informace byla zveřejněna na  webových 
stránkách Městského úřadu Velké Meziříčí jako „Informace z  Rady 
města 17. 10. 2012. Dále si Vás dovoluji upozornit, že informace týka-
jící se možné výstavby bioplynky soukromým investorem v k. ú. Velké 
Meziříčí byly několikrát zmíněny nejen na webu města v informacích 
z Rady města, ale i v týdeníku Velkomeziříčsko, a to 4. 1. 2012, 12. 9. 
2012, 26. 9. 2012, 24. 10. 2012, 31. 10. 2012, 7. 11. 2012, rovněž byly 
předmětem projednávání při schvalování integrovaného plánu rozvoje 
města, o  tomto tématu dále diskutoval pan starosta na  pravidelném 
setkání s  občany. Na  úřední desce MěÚ Velké Meziříčí se pak zve-
řejňovaly všechny zákonem požadované dokumenty v rámci výkonu 
samostatné i přenesené působnosti. Podle mého názoru měli občané 
dostatek informací jak v tisku, tak na internetu, ale vzhledem k tomu, 
jaká se vyvinula situace ohledně výstavby bioplynové stanice, budeme 
další větší záměry více řešit s veřejností. 

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

Přijďte za námi v tyto středy vždy od 15 do 16.30 hodin:
28. listopadu 2012 
a 9. ledna 2013.
Co vás čeká? Seznámíte se s pro-
středím školy a zahrajete si na malé 
školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí 
paní učitelky 1. tříd
Michaela Floumová, Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                                          -zš-

MINIŠKOLIČKU

ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
které se koná ve středu 21. listopadu 2012 
od 15 do 17 hodin.

POZVÁNKA 
NA

www.gvm.cz

dny otevřených dveří na školách

Stalo se již tradicí, že také my „na 
Světlé“ na sv. Mikuláše nadělujeme. 
Ptáte se, koho chceme obdarovat? 
Prostě všechny, kteří nás navštíví a 
chtějí nás blíže poznat.
Dveře se letos otevírají pro všechny 
přátele Světlé právě 6. prosince. Příz-
nivci školy a zájemci o studium v obo-
rech Hotelnictví a Obchodní akade-
mie jsou srdečně zváni na prohlídku 
školy a domova mládeže.

A co vás letos za dveřmi Světlé čeká?
Den otevřených dveří je tradičně spojen s adventem a vánoční tema-
tikou. Poskytneme vám informace o možnostech studia na škole, na-
bídneme vám program sestavený z interaktivních činností a soutěží, 
vyzkoušíte si přijímací zkoušky nanečisto.
Prohlédnete si školu, odborné učebny, domov mládeže, vystavené prá-
ce žáků. Naši žáci se pochlubí svými cukrářskými dovednostmi, výro-
bou betlémů, dezertů, čajového pečiva a bonbonů, uměním carvingu.
Nabídneme vám občerstvení a ochutnávky naší i zahraniční kuchyně, 
prezentace speciálního inventáře, umění obsluhy a flambování.
Věříme, že vás zaujmou informace žáků o zahraničních odborných 
praxích či o podnikání ve fiktivní firmě. 
Školou vás provedou naše žákyně – „světlušky“. A nebojte se jich ze-
ptat na všechno, co vás zajímá. My na Světlé se máme čím pochlubit. 
Jsme hrdi na to, že již 111 let vychováváme mladé lidi a uvádíme je tak 
nejen do profesního života.
Přijďte se k nám podívat, přijďte mezi nás!

My, žáci a zaměstnanci školy, se těšíme na vaši návštěvu. 
Ředitelství školy srdečně zve všechny přátele Světlé.

Mikulášská nadílka na Světlé

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí

Hornoměstská 35

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 28. 11. 2012 ■ 10–17 hodin

a dále 16. 1. 2013

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

Obory skupiny H: 
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zeměděl-

ských strojů, Kuchař–číšník, Obráběč kovů, Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec–farmář, Pekař, Řezník–uzenář, Zedník, 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

a dále možnost nástavbového  studia – denní i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání skupiny H

Podnikání 
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

nabízí pro školní rok 2013/2014  tříleté  obory vzdělání:

Klub českých turistu v  Měříně 
vydal nový Oblastní turistický 
odznak s  názvem Velkomeziříč-
sko. Podmínky plnění odznaku 
OTO Velkomeziříč-
sko jsou jednoduché: 
absolvovat turistický 
pochod Měřínská 
padesátka, navštívit 
šest povinných turi-
stických míst a  nej-
méně deset z dvaceti 
čtyř volitelných míst. 
Podmínky je možné 
plnit jakýmkoliv přesunovým 
prostředkem.  Plnění není časo-

vě omezeno ani není podmíněno 
členstvím v  KČT. Záznamník 
OTO Velkomeziříčsko je možné 
získat již v prosinci 2012 na ad-

resách: 
Ing.  Jaroslav Sy-
sel, Ve  Vrbí 445, 
594  42 Měřín, tel.: 
605  863  241, email: 
jarsys@email.cz 
a na Městském úřa-
dě Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, Tu-
ristické informační 

centrum, tel.: 566 781 047, email: 
ic@mestovm.cz.

Turistický odznak k zakoupení v TICVM

-js-

Na  tyto nejasnosti odpovídali přítomní zá-
stupci firmy bc energy, kteří tyto obavy vy-
vraceli, vysvětlovali opatření atd. „Odborníci 
vyhodnotili, že velká EIA není nutná,“ po-
dotkl mimo jiné Roman Brůžička. Na to však 
Pavel Pešek, člen kontrolního výboru města, 
namítl, že to byla chyba: „Kdybychom ji vyža-
dovali, měli bychom klidné svědomí, že jsme 
udělali vše, a občan by byl ujištěn, že bioplyn-
ka nebude škodit životnímu prostředí v té lo-
kalitě, kde bude postavena.“ 
Místostarosta Josef Komínek pak, po  před-
chozí dohodě se starostou, jenž z důvodu pra-
covní neschopnosti nebyl jednání přítomen, 
připomněl některá důležitá data, jak probíhal 
celý proces. Loni 9. 12. 2011 byla společností 
bc energy podána na město žádost o vydání 
rozhodnutí o  umístění stavby. Následně 13. 
12. na  jednání zastupitelstva starosta podal 
zastupitelům tuto informaci a  ptal se jich 
na  to, jaký mají názor na  stavbu bioplynové 
stanice ve Velkém Meziříčí. Zastupitelé o tom 
diskutovali a poté jich sedmnáct zvedlo ruku 
pro, dva byli proti a dva se zdrželi. Jejich hla-
sování bylo neoficiální, neboť oficiální nebylo 

nutné. Pouze sloužilo jako jakési vodítko pro 
následné rozhodnutí rady města. Na jeho zá-
kladě tedy radní druhý den vydali souhlasné 
stanovisko k  vybudování bioplynové stanice 
na  daných pozemcích, které sloužilo pouze 
pro zjišťovací řízení o posuzování vlivu stav-
by na životní prostředí, jež vedl Kraj Vysoči-
na. Dne 20. 12. následovalo zahájení územ-
ního řízení, které bylo 5. 4. 2012 přerušeno 
s výzvou k odstranění některých nedostatků 
žádosti. Dvaadvacátého srpna byli účastníci 
řízení vyrozuměni o  možnosti seznámit se 
s  podklady pro vydání rozhodnutí a  koneč-
ně 22. října 2012 bylo vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby bioplynové stanice. Město 
mělo v celém procesu jediné důležité postave-
ní, coby účastník územního řízení, který může 
uplatňovat námitky a připomínky, jež mohou 
a  nemusejí být akceptovány. K  nedostatečné 
informovanosti občanů Josef Komínek při-
pomněl: „Bylo několik článků v  novinách, 
první hned v úvodu roku, dále byla na setkání 
starosty s občany diskuze o bioplynové stani-
ci, ale zájemců tam bylo velmi, velmi málo.“ 
Následně dostali prostor k diskuzi a dotazům 

samotní zastupitelé. Někteří se pozastavovali 
nad tím, že informace, jež na  zastupitelstvu 
zazněly, ani neměli k dispozici, ptali se, proč 
se o tom nediskutovalo už dřív apod. „Všichni 
zastupitelé informace od bc energy měli,“ na-
mítl na to zastupitel Miloš Vokoun s odkazem 
na jednání v prosinci loňského roku, „netvař-
me se teď, že nám nikdo nic neřekl. A to jestli 
bioplynová stanice bude, nebo nebude, není 
ani naše rozhodování.“ 
Další ze zastupitelů se ptali na  některé po-
drobnosti a  také na  to, zda do procesu nyní 
vůbec ještě mohou zasáhnout, či nikoliv. Padl 
obecný názor, že je vpodstatě pozdě něco 
měnit, když rozhodnutí o  umístění stavby 
již bylo vydáno. „Město je v  tomto případě 
účastníkem řízení a  může tak vystupovat se 
všemi svými právy a povinnostmi,“ vysvětlil 
po  zastupitelstvu vedoucí stavebního odbo-
ru radnice Antonín Kozina, ale zároveň při-
pomněl, že v tomto případě město není tím, 
kdo řekne, tady ta stavba bude, nebo nebude. 
„Kde co bude, nebo nebude, město určuje při 
schvalování územního plánu,“ dodal.

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Bioplynová stanice ovládla jednání zastupitelů

Minulý týden proběhlo zastupitelstvo. A tentokrát bylo nezvykle rušné. 
Dvouapůlhodinová diskuze se točila kolem plánované stavby bioplyn-
ky ve Velkém Meziříčí. Lidé ji nechtějí. Obávají se zápachu, nákladních 
aut, která budou brzdit provoz ve městě a z  jejichž korby bude kapat 
kejda na silnici. Není se čeho bát, vše je naprosto ekologické, bioplyn-
ka nikoho obtěžovat nebude, říkají zástupci firmy, která ji hodlá stavět 
a provozovat. Ale lidé mají pochybnosti. Sepsali petici, jenomže pět mi-
nut po dvanácté, stavba už je povolena. Proč veřejná diskuze neproběhla 
mnohem dřív?! ptali se lidé i  zastupitelé. Proč? Asi proto, že ji nikdo 
nevyvolal. Lidé měli málo informací, nevěděli... A někteří zastupitelé? 
Ti prý také ne. Dobře, lidé informace třeba neměli, neboť prostě nečtou 
noviny, nesledují usnesení rady ani zastupitelstva, nechodí na  veřejné 
diskuze apod. Je to možná chyba, ale samozřejmě, každý má jiné zá-
jmy. Ano. Proč ne? Vždyť proto si zodpovědně volíme své zastupitele, 
aby nás v těchto věcech zastupovali. Aby sledovali, co se ve městě děje, 
zodpovědně zvážili, co jeho občanům uškodí nebo prospěje a podle toho 
rozhodovali. Mohou tedy zastupitelé říct, že nic nevěděli, že nemají čas 
číst městské noviny, sledovat usnesení rady, úřední desku městského úřa-
du? Že dokonce o připravované stavbě bioplynky včas nevěděli, když o ní 
přitom diskutovali na svém jednání již v prosinci loňského roku? Navíc 
v posledním prosincovém čísle (21. 12. 2011) týdeník Velkomeziříčsko 
přinesl informaci, že rada města vydala souhlasné stanovisko k vybu-
dování bioplynové stanice na pozemcích 5728/1 a 5728/2 obchodní spo-
lečnosti bc energy. Hned v prvním čísle (4. 1. 2012) byl potom publiko-
ván článek Podporují výstavbu bioplynové stanice, který vycházel právě 
z diskuze prosincového zastupitelstva. 
Dalším článkem přispěl člen kontrolního výboru města Pavel Pešek, kte-
rý otázku bioplynky na stránkách týdeníku (12. 9.) znovu otevřel. Pořád 
to bylo v době, kdy do vydání rozhodnutí o umístění stavby zbýval celý 
měsíc času. Navíc následovalo v září další jednání zastupitelstva (18. 9.), 
kde zástupci občanů mohli o bioplynce znovu diskutovat. Nestalo se tak. 
A teď se zlobí, že je pozdě? Martina Strnadová

 Glosa

Z článků v posledních dvou čís-
lech Velkomeziříčska jsem byl 
zmaten a také znechucen. Po sro-
zumitelném a fundovaném člán-
ku ing.  Hanáka, předsedy ZD 
Oslavice, je uveden další, více 
emotivní a  s  některými nepod-
statnými nepřesnostmi p.  Peška, 
s  jehož podstatou však musím 
souhlasit. V dalším čísle následu-
je článek zástupce investora, kte-
rý je na odborné úrovni, ale ten 
musíme brát s  rezervou, protože 
hájí jeho komerční zájmy. Nemi-
le mě překvapil článek starosty 
ing.  Necida, jehož styl, odsuzo-
vání článku p. Peška a  jeho oso-
by nechci komentovat. Jen bych 
představitele města žádal, aby 
obratem, například na webových 
stránkách města, zveřejnili jména 
a  odbornosti zmiňovaných od-
borníků, posuzujících BPS, a tex-
ty jejich posudků. Toto zveřenění 
by podstatně přispělo k uklidně-
ní občanů města.
Tyto poznatky mě vyprovoko-
valy, že jsem se do problematiky 
BPS rozhodl zapojit. Jako laik 
jsem začal internetem, který 
na  toto téma je natolik obsáh-
lý, že jsem ho mohl jen částečně 
prostudovat. Získané poznatky 
jsem přednesl na jednání zastupi-
telstva 13. 11. 2012, které projed-
návalo petici asi 360 občanů proti 
stavbě BPS. Pro čtenáře Velko-
meziříčska je zestručním:
– ministerstvo životního prostře-
dí považuje za  největší problém 
BPS zápach,
– obec Lány si nechala zpracovat 
od  odborníka posudek na  stav-
bu BPS vzdálené 1,3 km od obce 
a dle něho stavbu odmítlo,
– Tres consulting provedl prů-

zkum u 1032 respondentů z okolí 
BPS. Necelá desetina dotázaných 
považuje zápach za  obtěžující, 
další uvádějí jen občasné potíže,
– Tišnováci navštívili BPS Vel-
ký Karlov a  zjistili nesnesitelný 
zápach vinou provozu a  častých 
poruch německého zařízení,
– problémy se zápachem jsem 
našel u 10 obcí, ale je jich určitě 
více,
– vyjádření občanů dotčených 
obcí – velké sliby, velké chyby, ni-
kdo nám nepomůže,
– vyjádření kanceláře ombuds-
mana – stát nechrání lidi před zá-
pachem. MŽP již v r. 2002 dosta-
lo úkol zpracovat limity zápachu, 
což nesplnilo.
I  když beru v  úvahu, že většina 
BPS pracuje bez závad a  většího 
zápachu, mám ke stavbě naší BPS 
tyto vlastní připomínky:
– stavba na místě, odkud převáž-
ně větry vanou na město a v jeho 
těsné blízkosti, je nevhodná,
– bez erudovaného, zkušeného 
konzultanta či konzultantů, kteří 
by posoudili záměr stavby, pro-
jektovou dokumentaci, provoz-
ní řád, smlouvy o  slibovaných 
příspěvcích a  dodávkách tepla, 
může město dopadnout jako 
někteří senioři na  předváděcích 
akcích,
– dík zastupitelům, že na uvede-
ném zasedání panu místostaros-
tovi Komínkovi neodsouhlasili 
poměrem hlasů 17:5 návrh usne-
sení, že ze strany Města Velké 
Meziříčí nebudou proti před-
mětné záležitosti přijímána žád-
ná opatření. Po  hlasování byla 
na  panu místostarostovi znát 
značná nelibost.

Ing. Miloš Klíma

Moje poznatky 
o bioplynové stanici

Registr vozidel bude uzavřen
MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství ozna-
muje, že 5. 12. 2012 (středa) budou pracoviště registru vozidel i re-
gistru řidičů (Náměstí 14/16, Velké Meziříčí – 2. patro) uzavřena 
pro veřejnost (z důvodu zkoušek pracovníků). Dále budou praco-
viště registru vozidel i registru řidičů uzavřena 14. 12. 2012 (pátek) 
z důvodu školení zaměstnanců úřadu.

Místo, kde bude stát bioplynka (vpravo ― viz šipka). 
Foto: Iva Horká

◀
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 21. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky mše sv. 18.00 – o. Prajka
Čtvrtek 22. 11.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. Parajka
Pátek 23. 11.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14-15.30 adorace nejsvětější svátosti 
a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro senio-
ry mše sv. 13.00 – o. Parajka
Sobota 24. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Parajka
Neděle 25. 11.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše 
sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka
Bory mše sv. 23. 11. Dolní Bory 17.30 adaroce nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. Parajka; 25. 11. Horní Bory 
9.45 mše sv. – o. Parajka
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají 
výuku náboženství ve škole. Čtvrtek 18.00 mše sv. za všechny chrámové 
hudebníky, poté setkání na faře. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, adorace 14.00–16.30 hodin. Děkuji všem, kteří pracovali ve far-
nosti. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2013. V úředních ho-
dinách je možnost zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2013.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 25. 11. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Svatomartinská husa a…

P. Lukasz Szendzielorz

Malé divadelní ohlédnutí za studentskou tvorbou
Už je to víc než týden, co jsme slavili den sv. Martina. Bílý kůň, per-
níčky nebo rohlíčky, svatomartinská vína, ale i  husa na  pekáči – to 
všechno známe. Husa, která byla posledním masným pokrmem před 
začínajícím adventem. Ten v minulosti začínal po sv. Martinovi (měl 
6 adventních neděl) a byl chápán jako příprava na slavení Narození 
Páně, i jako kající příprava na druhý příchod Kristův.
Jak v minulosti tak i dnes je doba adventní spojená se vzpomínkou 
několika svatých. Je třeba říci, že nejde jenom o nějaké liturgické slave-
ní, ale i o lidové tradice, které určitým způsobem připomínaly světce, 
aktivovaly zbožnost, ale i zkracovaly čas určitou formou zábavy.
Den sv. Cecílie je setkáváním pěveckých a hudebních spolků. Na sva-
tou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející 
dobou adventu (už tou čtyřnedělní), která zakazovala tanec, zpěv a zá-
bavu. V předvečer svátku sv. Ondřeje děvčata různými způsoby věš-
tila, která se dříve vdá. Před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi 
„Barborky“ oděné v bílém a s bílým závojem, symbolizujícím čistotu 
a nevinnost. Sv. Mikuláš rozdával dětem dárky a na sv. Lucii se konal 
průvod masek a hrály se divadelní hry o životě světice.
Dnes se bohužel celý advent ztrácí v obchodní atmosféře spojené s vá-
nočními svátky. A je to škoda.
A všechny, kteří by se na chvíli chtěli zastavit v onom shonu zveme 
na Kateřinské zpívání s Vysočankou, které se koná v neděli 25. listopa-
du 2012 ve 14 hodin v KD ve Vídni.

Skutečnost trvání kulturního zá-
zemí v našem městě – a to v po-
sledním dvacetiletí pod názvem 
Jupiter club – přiměla mnohé 
k  aktivitám a  rovněž k  listování 
v  paměti. Podvečer 27. 10. 2012 
v koncertním sále tomu byl mo-
tivací. A velmi příjemnou zámin-
kou. Studenti velkomeziříčského 
gymnázia, ať bývalí, tvořící v se-
skupení A.I.D.S., či současní, kte-
ří vytvořili skupinu nadšených 
divadelníků s názvem STUDNA, 
vnesli atmosféru tvůrčí hravosti, 

humorného nadhledu, uvolněné 
improvizace a  laskavých komen-
tářů k současnému divákovi, sou-
časné době a současné společnos-
ti. Až příliš současné, namítnete. 
A  přesto jejich vystoupení při-
neslo lehké zachvění u současní-
ků i pamětníků. Jejich úvodní slo-
va totiž v duchu „cimrmanovské“ 
přednášky otevřela pohled zpět 
ke  kořenům zrodu studentského 
divadla – zaznělo připomenutí 
naší generací váženého a  gene-
rací našich rodičů milovaného 

prof. Stanislava Tvarůžka a kdysi 
studentského divadelního prota-
gonisty a  následně pak ředitele 
kulturního stánku JKP Ivana Vít-
ka (za  kteréžto éry zažili Mezi-
říčští nebývalý rozmach kulturní 
sféry a studenti gymnázia velkou 
podporu pro svoje tvůrčí snahy). 
Nebývá dnes zvykem, aby glori-
fikované mládí přiznalo zásluhy 
a vděk generacím starším. Proto 
s  radostí nad účinkujícími stu-
denty cítím potřebu toto sdělit. 
A  z  přirozené potřeby slušnosti 

a úcty poděkovat Mgr. Jiřině Ká-
calové, která dodnes pokračuje 
v  tradici invenčního studentské-
ho projevu a  věnuje se „svým 
gymplákům“. A rovněž Mgr. Mi-
lanu Dufkovi za poskytnutí pro-
storu pro tyto snahy. Oni totiž už 
113 let jsou v tomto městě „gym-
pláci naši“ a jsou spolutvůrci naší 
budoucnosti. Kéž by tedy byli 
vnímaví, slušní, tvořiví, radostní 
a moudří! Tak ať mají možnost se 
tomu učit. Nechme je hrát!

Eva Kočí Valová

Společný pobyt Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, o. s., klubu Velké Meziříčí, je 
za námi a myslím, že většina z nás 
na něj bude vzpomínat ještě dlou-
ho. Krásnější počasí jsme si totiž 
na víkendový pobyt, 19.–21. říjen, 
snad nemohli ani přát.
Stihli jsme za 3 dny tolik aktivit, 
že se nám to leckdy nepodaří 
za půl roku – sběr hub, procház-
ky, odpočinek, bazén, výtvarné 
dílny, muzikoterapii, diskotéky 
a společenský večer.
Třešničkou na dortu byla fotogra-
fka Zuzka s dětmi a Cyrilem, kteří 
nás celou dobu fotili a odvedli ob-
rovský kus práce, abychom všude 
vypadali moc pěkně. Myslím, že 
díky jejich fotkám si může každý 

z  nás uchovat ten krásný pocit 
z pěkného víkendu napořád.
Moc děkujeme Silvě Slámové, 
která vše dobře zorganizovala, 
a  jejím dcerám Žandě a  Bětce, 
které byly úžasné pomocnice, 
Evě Peroutkové za  super disko-
téku a inovativní nápady na příš-
tě, Olze Pospíšilové a  Markétě 
Štouračové za hudební večer.
Velké díky patří firmám Agro-
centrum, Zanox, Janě a  Václavo-
vi Necidovým, organizátorům 
Traktoršou v  Šeborově. Firmám 
Trachem, AGM – Agromotor – 
a obcím Petráveč, Stránecká Zhoř, 
Černá, a  MUDr.  Sedmidubské 
a  MVDr.  Maškovi za  finanční 
podporu pobytu. A  za  celoroční 
podporu firmě Vezeko, MěÚ Velké 

Meziříčí, panu Bartuškovi, rodině 
Podstatzkých – Lichtenstein, všem 
dobrovolníkům a týdeníku Velko-
meziříčsko za  mediální podporu. 
Všem velké díky. A  vám všem 

z asociace děkujeme, že pobyt i celý 
rok 2012 byl fajn, protože jaké si to 
uděláme, takové to máme. 

Členové asociace si užili společný víkend

Díky, Jana Pacalová
Foto: Zuzana Machová

Vzpomínám, že po  2. světové 
válce byly v  našem městě dva 
litinové hydranty, z nichž se po-
třební mohli kdykoli napít nebo 
vodou naplnit přinesené nádoby. 
Jeden byl umístěn vedle lékárny, 
a  ten druhý byl na  Novosadech. 
V této ulici byla také poblíž kři-
žovatky s ulicí Vrchovecká umís-
těna velká nádrž na vodu. Tak si 
to ve  svých vzpomínkách vyba-
vuji. Mohlo to však být i  úplně 
jinak, poněvadž mně bylo tehdy 
pouhých 7 let. Později bylo vše 
odstraněno. Asi to muselo ustou-
pit sílícímu silničnímu provozu. 
Mezi námi, pány kluky, se říkalo, 
že nádrž slouží k  napájení koní, 
a že všechna ta zařízení jsou na-
pájena vodou ze studny z Raků-
vek. Že tomu tak mohlo být, je 

pravděpodobné. Tu studnu totiž 
pamatuji z  doby pozdější. Z  ní 
pod cestu vytékala neustále ko-
vovou trubkou ledově studená 
voda, a  to i  v  dobách toho nej-
většího sucha. Přes přilehlé údolí 
zde stál kamenný klenutý most, 
který byl dostatečně široký, aby 
po  něm mohli jezdit formani se 
svými povozy, aby si tak zkrátili 
cestu. Po násilné kolektivizaci ze-
mědělství však již potřebám doby 
nevyhovoval. Proto se o  jeho 
údržbu nikdo nestaral. Postupně 
začal chátrat. Nakonec to dopad-
lo tak, jak muselo. Na některých 
místech se most začal propadat. 
Byl orientován od  studny smě-
rem na  zámek. V  propadlých 
místech se v nosnici objevily liti-
nové roury, s  jejichž využitím se 

za určitého rizika most dal přejít. 
V jižní části patky se objevila dře-
věná roura. Znamená to, že stud-
na byla využívána již v minulých 
stoletích. Nakonec most spadl 
celý. Jaký byl osud studny, nevím. 
Ono mně o to ani nejde. Důležité 
je, povšimnout si toho, že ve měs-
tě byly vybudovány hydranty, což 
svědčí o tom, že páni radní před 
mnoha generacemi pojali svoje 
funkce jako službu lidem a vlasti 
a ne jako cestu k naplnění svých 
ambicí. Jak hluboce poklesla 
od té doby morálka lidí!
Když dokázali taková zařízení 
vybudovat lidé před desítkami 
let, co nám brání v  tom, vybu-
dovat něco podobného dnes, 
tedy v době daleko větších tech-
nických možností? Lidé si něco 

takového v dobách letních veder 
jistě zaslouží. Navrhuji proto 
vybudovat na  frekventovaných 
místech, jako jsou prodejní 
střediska, Dům zdraví, nádraží 
autobusové a vlakové i  zastávka 
ČD, pítka. Tato zařízení umožní 
žíznícím kdykoli se napít za spl-
nění hygienických podmínek. 
Napájena by byla vodou z měst-
ských rozvodů a  odpad by byl 
odváděn do  městských odpa-
dů. Těch pár litrů spotřebova-
né vody by mohly VaK vykázat 
jako ztráty. Zaplaceno by to měli 
rozumně vysokými poplatky 
za vodné. Teď jen očekávám, zda 
se některý radní chopí mého ná-
vrhu, pokud za to stojí, a uvede 
jej do praxe.

František Sitta, důchodce VM

Spoluobčanům ku prospěchu: Pítka pro žíznivé

V  pondělí 29. 10. 2012 se na  ZŠ 
a  MŠ Křižanov uskutečnilo slav-
nostní předání nového schodo-
lezu za  účasti člena správní rady 
Nadace ČEZ Vladimíra Černého, 
zástupce firmy Altech p. Beníčka, 
starostky městyse Marie Smej-
kalové a  místostarostky Jiřiny 
Sýkorové. Pozvání přijali též naši 
kamarádi, klienti ÚSP Křižanov 
spolu s  p.  vychovatelkou Macho-
vou. Úvodní slovo patřilo ředitelce 
školy Haně Koudelové, která po-
děkovala svým dvěma kolegyním 
Radce Schmidové a  Laďce Jur-
kové. Obě se spolu s  ní podílely 
na projektu S oranžovou do školy 
v rámci grantového řízení Nadace 
ČEZ Oranžové schody. Ředitelka 
poděkovala Nadaci ČEZ, která 
přispěla na  zakoupení schodole-
zu částkou 120.000 Kč a  uvedla 
důvody, pro které zvolila zakou-
pení schodolezu od  firmy Altech 

(větší stabilita, bezpečnost a navíc 
firma přidala jako bonus ke scho-
dolezu zdarma židličku, kterou 
mohou využívat žáci, kteří si např. 
zlomí nohu, k  přesunu v  rámci 
jednotlivých pater školy). Škola se 
na zakoupení schodolezu podílela 
částkou 6.000 Kč, kterou získala 
sběrem starého papíru. Ředitelka 
dále připomněla vizi školy, kterou 
je podpora inkluzivního vzdělává-
ní, jež prosazuje otevřenou, indi-
vidualizovanou výchovu a vzdělá-
vání orientované na  individuální 
schopnosti dítěte a  dále pak zpří-
stupnění vzdělávání v křižanovské 
škole žákům s  handicapem. Tím, 
že škola vlastní svůj schodolez, 
stává se školou otevřenou všem 
dětem. Poděkování patří též všem 
pedagogům a  žákům školy a  kli-
entům ÚSP, kteří se podíleli na do-
provodných aktivitách projektu: 
Oranžový den a  Sběr starého pa-

píru aneb Oranžová znamená, že 
škola není zamčená. Slova se též 
ujal ing. Černý, který vyslovil ob-
div nad naším spontánním a pre-
cizním přístupem k projektu a po-
tvrdil, že je vidět, že Nadace ČEZ 
schválením projektu naší škole při-
spěla dobré věci. Následovalo po-
děkování Nadaci ČEZ starostkou 
městyse a žáčky naší 2. A spolu s tř. 
uč. Pavlou Češkovou, kteří si pod 
jejím vedením připravili i  krát-
ké kulturní vystoupení. Zatímco 
ředitelka prováděla hosty galerií 
Oranžového dne, žáci a  také kli-
enti ÚSP si mohli vyzkoušet jízdu 
na schodolezu, kterou zajistil p. Be-
níček spolu s asistentkou Laďkou 
Jurkovou. Za odměnu si pak všich-
ni společně pochutnali na  dortu 
ve  tvaru loga Nadace ČEZ, který 
upekla maminka našeho hlavního 
hrdiny dne, žáča třídy 2. A.

Text a foto ZŠ a MŠ Křižanov

ZŠ a MŠ Křižanov získaly vlastní schodolez

Téměř osmdesátka hasičů, no-
sitelů nejvyššího ocenění „Za-
sloužilý hasič“ se opět po  roce 
setkala, tentokráte ve  Velkém 
Meziříčí. Titul je udělován čle-
nům Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, kteří se mimo-
řádně zasloužili o  rozvoj dobro-
volné požární ochrany a aktivně 
se podíleli na realizaci jejího hu-
mánního poslání. Programu se 
zúčastnil Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina.
„Poděkování a  úctu si zaslouží 
všichni přítomní, protože věno-
vali velkou část svého života po-
moci druhým. Díky nim a jejich 
následovníkům se aktivity hasičů 
v  obcích na  Vysočině neustá-
le rozvíjejí, dobrovolní hasiči si 

získávají nové a  nové příznivce 
a  stali se již neodmyslitelnou 
součásti obcí našeho kraje,“ oce-
nil práci hasičů hejtman.
Dobrovolní hasiči díky svému 
širokému záběru patří k význam-
ným prvkům v  obcích Kraje 
Vysočina. Podílejí se na  nejrůz-
nějších kulturních i  sportovních 
událostech a  zároveň jsou při-
praveni hájit zdraví i majetek ji-
ných. Ocenění „Zasloužilý hasič“ 
byl udělen poprvé v  roce 1983. 
Jde o  nejvyšší ocenění, které lze 
u  dobrovolných hasičů získat. 
Historicky první setkání oceně-
ných se v Kraji Vysočina konalo 
v roce 2003.

Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje 
Vysočina, foto archiv SDH

Hasiči se setkali v Meziříčí
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví – referenta 

sociálně-právní ochrany dětí
na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trva- 
 lým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhon- 
 nou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
 odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný
 čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
 veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,
  jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  
 nebo vyšší odborné vzdělání,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., 
 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• praxe v oboru výhodou, 
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, flexibilita, samostatnost. 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
 k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích  
 státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domov- 
 ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 27. 11. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice SPOD“

Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 12. 11. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení 
výběrového řízení skartovány.     

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje 

v rámci projektu 
„Centrum zaměstnanosti 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu je CZ.1.04/5.1.01/77.00446)

výběrové řízení na pozici dvou pracovníků

konzultanta
na dobu určitou do 30. 11. 2014

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 12. 2012.

Stručné vymezení pracovní náplně:
Konzultant bude věcným zpracovatelem projektu, bude se podílet 
na přenosu know how ze zahraničí (z partnerského města Vansbro 
ve Švédsku) do prostředí ČR, zajišťovat provoz a služby centra za-
městnanosti mikroregionu.

V rámci fungování centra zaměstnanosti mikroregionu bude mít 
zejména na starosti:
• v běžné pracovní době ve všední dny zajistit dostupné komplex 
 ní odborné poradenství v oblasti řešení nezaměstnanosti,
• spolupracovat s ostatními zainteresovanými skupinami v dané  
 problematice podle metodického dokumentu,
• detailně popsat způsob fungování centra, rozsah jeho kompe- 
 tencí,
• během testovacího provozu centra zpracovat průzkum spoko- 
 jenosti klientů – dotazováni budou jeho zákazníci, na základě  
 výsledků bude případně činnost centra upravena/rozšířena,
• zajistit tematické semináře zaměřené na problematiku orien- 
 tace na trhu práce, jak hledat volná pracovní místa na internetu  
 (portály práce), jak napsat CV a motivační dopis zaměstnava-
 teli, jak vést úspěšně pracovní pohovor, jak předcházet a bo- 
 jovat s předlužeností, pracovní návyky a další,
• poskytnout individuální poradenství všem aktérům operujícím  
 na trhu práce – zaměstnavatelům, zaměstnancům, nezaměstna 
 ným, studentům, mladistvým, handicapovaným osobám v otáz 
 kách pracovního trhu, zadlužování aj.,
• zajistit širší nabídku typů činností v rámci veřejné služby, tj.  
 skutečné využití potenciálu kvalifikovaných nezaměstnaných  
 dočasně vstupujících do veřejné služby (v mikroregionu).

Dále bude konzultant odpovědný za zpracování metodiky pro ře-
šení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze 
zahraničí.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trva- 
 lým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhon- 
 nou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně od- 
 souzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný  
 čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem ve 
 řejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,  
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  
 nebo vyšší odborné vzdělání,
• aktivní znalost angličtiny,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, flexibilita.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
 k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,  
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích  
 státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem; pokud takový doklad do- 
 movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlá- 
 šením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 27. 11. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice EU“

Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 12. 11. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

 

KATEŘINSKÉ DNY 
ZDRAVÉHO SPÁNKU

Využijte možnosti konzultace s odbor-
níky na zdravý spánek a vyzkoušejte vý-
běr správné matrace za použití počítače s 
měřící dekou metodou X-SENZOR. Spěte 
lépe než ostatní! Těšíme se na vaši návště-
vu                                             www.neko-vm.cz

od 22. do 24. 11. 2012
na

NÁBYTEK NEKO 
vás zve

Dny zdravého spánku
Ve dnech zdravého spánku vás odborníci na zdravé spaní seznámí 
s  tím, jak je důležité zvolit správnou matraci, rošt a  v  neposlední 
řadě i postel. 
Správně zvolenou kvalitní matrací podpoříte regeneraci těla a orgá-
nů ve spánku, zvýšíte imunitu a odolnost těla vůči stresu. Spánkem 
na kvalitní matraci budete mít více energie za menší dobu spánku, 
a tím více času na své koníčky a blízké. Podpořte svůj zdravý životní 
styl výběrem matrace a přispějte tak ke zdravému způsobu života. 
Spěte lépe než ostatní. Spánek tvoří 1/3 vašeho života, proto jej ne-
podceňujte.
A  právě proto stojí zato navštívit Dny zdravého spánku v  Ná-
bytku NEKO ve dnech 22.– 24. 11. 2012, kde rádi vyřešíme vaše 
zdravé spaní.                                                www.neko-vm.cz                                                                                                                                               
                                                                                                             (-pi-)

Blesková SMSková soutěž o vstupenky na 
koncert Lenky Filipové v Třebíči
S oblíbeným Concertinem zavítá Lenka Filipová  
do Třebíče. Již zítra, ve čtvrtek 22. listopadu, se 
od 19 hodin můžete těšit na hodinu a půl plnou 
hudby v divadelním sále v Pasáži. Všichni fanouš-
ci této zpěvačky, šansoniérky, hudební skladatelky, 
textařky a především skvělé kytaristky si tak mo-
hou vychutnat písně české první dámy kytary na-
živo. Ve spolupráci s agenturou D.A.N. production 
přinášíme bleskovou soutěž pro čtenáře o volné vstupenky na koncert. 
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Na kterých školách studovala Lenka Filipová 
hru na kytaru?
Správnou odpověď zašlete ihned (nejpozději ráno 22. 11.) formou 
SMS na tel.: 739 100 979 do redakce. Soutěžící, který první správně od-
poví, získává 2 volné vstupenky na třebíčský koncert.                                -red-
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■ Kuchyňský robot, deku a pol-
štář z ovčí vlny  – není použitý. 
Cena dohodou. Tel.: 603 990 823.
■ Dětskou pokojovou stěnu, 
levně. Cena dohodou. Tel.: 
605 291 122.
■ Kamerunskou ovci a kříženku 
(otec kříženec, matka čistokrev-
ná KO),  cena 1.700 Kč/ks.  Tel.: 
733 530 356.
■ Hračky pro děti: plastové kost-
ky Fisher price, 3 ks/150 Kč. Dále 
plyšovou zebru Rayn. Dítě na ní 
může sedět, lézt. Šustí, zrcátko má 
na nožičce, cena 540 Kč.  Gumové 
kostky Clemmy (kostky + zvířát-
ka). Dají se různě stavět na sebe, 
jsou omyvatelné, vhodné od  8 
měs., nabízím 3 sady,  cena 180 
Kč/sada. Dále prodám bavlněné 
plenky Popoliny 0–9 kg. Složené 
z kalhotek + vložky, praní na 60 
°C, nežehlí se, cena 140 Kč, mož-
nost koupit vložky na výměnu – 
cena 60 Kč/ks. Deku – spací pytel 
zajíc, cena 380 Kč, vhodný dárek 
k Vánocům. Tel.: 775 279 404.
■ Funkční air-bag u řidiče z VW, 
Škody, Seat. Cena 1.300 Kč. Tel.: 
775 279 404.
■ Značkovou bundu Nordblanc – 
zimní, černošedobílá, vel. L, nová, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 775 279 404.
■ Plynový kotel Destila s  pří-
slušenstvím vhodný do  rodin-
ného domu, bytu či na chalupu, 
cena dohodou. Dále prodám 4 
letní gumy zn. Suntek, rozměry 
205/55 R16, nové, cena za všech-
ny 4.000 Kč. Dále dvoje dveře i se 
zárubněmi plné, š. 60, otvírání 
na levou stranu, vhodné do skle-
pů, spíží, půdních prostor, cena 
dohodou. Tel.: 605 757 485.
■ Truhlářskou pilu, malou, bez 
formátovacího vozíku. Rozměr 
stolu 117×80, stavitelné pravítko 
na obě strany. Boční pojezd v ry-
binách po obou stranách kotouče. 
Motor 220 V, robustní litinový 
stůl, kotouč 240 mm. Cena k jed-
nání 20.000 Kč, možnost vyzkou-

šení. Nový stroj. Tel.: 604 722 870.
■ Smaltovaná litinová kamna, 
výkon 5 kW. Dále prodám ne-
rezového kohouta na  komín, 
otočný, na průměr 150–160 mm. 
Tel.: 776 611 016, e-mail: jurapa-
rizek@seznam.cz.
■ Parapetní desky – 4 vnitřní, 
šíře 35 cm, délka 3 m a  kratší, 
mramorovaný povrch. Prodám 
levně. Tel.: 776 087 454.  
■ Konzumní brambory – bílé 
i  červené. Baleno po  25 kg. 
Cena 5 Kč/kg. Tel.:  566 544 456, 
733 505 502, večer.
■ Škodu Felicii, 1,3 MPi, r. v. 
1999 (nový model), nová STK 
na dva roky, tažné zařízení, cen-
trální zamykání, rádio, pěknýstav 
bez koroze, cena 25.000 Kč, do-
hoda možná. Tel.: 775  054  444.
■ Kancelářský nábytek, prodám 
levně – 2 stoly, 3 skříňky, 3 koleč-
ková křesla, šatní skříň, kontejner, 
2 knihovny a  počítačový stolek. 
Cena celkem 7.800 Kč (původní 
cena 25.800 Kč). Volejte od  12 
do 18 hodin na tel.: 775 073 810.
■ Levnou směs pro nosnice. Hr-
bov 42. Tel.: 737 477 773.
■ Vietnamská selátka na  vý-
krm či chov. Již k odběru. Cena 
za sele 300 Kč. Tel.: 733 530 356.

■ Malotraktor, sekačku domácí 
nebo tovární výroby. Sekačku 
MF 70, Vari, Reform, možno 
i  s  příslušenstvím. Mám zájem 
o  pásový traktor a  traktor bagr. 
Tel.: 739 704 374.
■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 – kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawu 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.
■ Výklopná garážová vrata, za-
chovalá a funkční. Volejte na tel.: 
728 685 443.

■ Prodám panelový byt 3+1 v za-

tepleném domě ve Velkém Me-
ziříčí. Nové el. topení, plastová 
okna. Jižní strana. Velmi pěkný. 
RK nevolat! Cena dohodou. Tel.: 
739 155 940. 

■ Prodám zahradu se zařízenou 
dřevěnou chatou na Fajtově kop-
ci, bez elektřiny. Cena dohodou. 
Tel.: 732 356 290.
■  Prodám garáž ve Velkém Me-
ziříčí pod Družstevní ulicí. Cena 
dohodou. Tel.: 732 356 290.
■ Prodám slunný  cihlový byt 
3+1 v OV  s balkonem, možnost 
přikoupení garáže. V  překrásné, 
žádané lokalitě se zelení před 
domem a  parkováním. Orienta-
ce V+Z, 2. podlaží, rekonstrukce 
místností, podlah, koupelny, elek-
troinstalace, plynového topení 
a rozvodu vody a odpadů.  V pří-
zemí 3 sklepní prostory, internet, 
satelit TV. Místnosti v  m2: obýv. 
pokoj 18, ložnice 14, pokoj 9, ku-
chyň 5, chodba 7, koupelna 3,5. 
Pro vážné zájemce cena na  mís-
tě dohodou. Tel.: 775  076  188. 
■ Prodám garáž na Františkově. 
Cena dohodou. Tel.: 723 117 656.
■ Prodám, případně pronajmu 
garáž na  ulici Družstevní, cena 
dohodou. Tel.: 605 762 775.
■ Prodám zděný slunný byt 3+1 
v  OV, o  výměře 77 m2, v  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  Velkém 
Meziříčí.  Byt  se nachází v  1. 
NP a  je po částečné rekonstruk-
ci (nová plast. okna). Součástí 
bytu je garáž (15 m2) a  prostor-
ná lodžie (6 m2). K  dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka (36 
m2). Koupelna je zděná s vanou, 
WC je samostatně. Volný ihned. 
Tel.: 605  959  464, 773  959  464, 
776 798 182.
■ Prodám stavební pozemek 
u Vel.  Meziříčí. Tel.: 777 617 675.

■ Pronajmu pěkný byt 3+1 (70 
m2) v 5. patře s výtahem ve Vel-
kém Meziříčí. Dům je po rekon-
strukci, ulice Poštovní, blízko 
centra. K  bytu patří sklep + ko-
mora. Částečně zařízený, volný 
od  ledna 2013. Cena 6.000 Kč + 
energie. Tel.: 775 333 449. 
■ Pronajmu nově zrekonstruo-
vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 723 349 761.
■ Pronajmu samostatnou byto-
vou jednotku 3+1 o  rozloze 120 
m2 v  1. podlaží RD. Dům je na 
pěkném, klidném prostředí měs-
tyse Kamenice u  Jihlavy, u  spor-
tovního areálu. V  místě je škola, 
školka, obvodní a  dětský lékař, 
zubař a obchodní síť. Vzdálenost 
od Jihlavy 18 km, pravidelná auto-
busová doprava. Zastávka 3 min. 
od domu. Nová plastová okna, no-
vou koupelnu. Samostatný vchod, 
velký úložný prostor pod schody 
do  bytové jednotky. Samostatné 
měřiče plynu, el. a vody, parková-
ní na  oploceném pozemku. Tel.: 
737 751 049.

■ Balíky slámy. Nabízím za od-
voz starší malé balíky. Tel.: 
777 750 331.
■ Gauč 1½ lůžkový, velmi zacho-
valý, za  odvoz. Karlov VM, tel.: 
604 104 366.

■ Upečeme cukroví na  Vánoce. 
Tel.: 737 432 934.
■ Ušiji vše. Ceny rozumné. Tel.: 
605 178 302.
■ Jízda na  koni. Zkušenějšímu 
jezdci nabízím možnost jízdy 
na  koni za  pomoc při ošetřování 
koní. Rodinná stáj nedaleko 
VM. Věk nad 15 let, spolehli-
vost, samostatnost, docházka 
minimálně 2× týdně. Více na e-
-mailu: meggikone@seznam.cz

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

naBídka pRo inZeRenty
 k oBJednávce plošnÉ inZeRce takÉ:

+ ZdaRMa inZeRát na WeBU velkoMeZiříčska

+ ZdaRMa otištění pR článkU 
podrobnější informace na tel.: 566 782 009, 739 100 979

na e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

Havlíková Miluše, tel.: 608 861 108, MHavlikova@obchod.rsts.cz 
Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí

DLOUHODOBÁ 
B R I G Á D A

4–16 tis./měs. 
Tel.: 724 885 701

▶ ▶

Havlíková Miluše, tel.: 608 861 108, MHavlikova@obchod.rsts.cz 
Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí

Na bydlení a energie vynaloží každá rodina třetinu celkových ročních 
nákladů určených na provoz domácnosti. Podle předpokladů se nákla-
dy na energii budou ročně zvyšovat o pět procent. Není proto divu, že 
každý z nás hledá cesty, jak co nejvíce tyto náklady snížit. Efektivním 
řešením je rekonstrukce bytu či domu podle ekologických trendů. Ne-
jenže tak budete šetrní k životnímu prostředí a potěšíte svou peněžen-
ku, ale zároveň vzroste tržní hodnota vaší nemovitosti. 
Zateplení fasády a nová okna
Investice do vhodné izolace fasády, podlahy, střechy nebo do nových 
oken s  izolačními dvojskly nebo trojskly se vám vyplatí. Snížíte cel-
kové náklady na vytápění až o polovinu, zabráníte vlhnutí vnitřních 
stěn a  zbavíte se nepříjemného pocitu chladu. Současně eliminujete 
zdravotní rizika způsobená plísněmi a  alergiemi, která jsou typická 
pro vlhké byty a domy. Nová okna vám navíc umožní řízené a snadné 
větrání a v neposlední řadě bude váš dům vypadat lépe. 
Úsporný kotel
Pokud vyměníte váš současný zdroj vytápění za nový, uspoříte na ná-
kladech 12 až 16 % za rok. Navíc moderní kotel je komfortnější na ob-
sluhu i údržbu. Společně s vhodnými radiátory se správně dimenzova-
nou plochou a regulačními ventily docílíte optimální teploty ve všech 
místnostech. 

Myslete ekologicky, 
bydlete ekonomicky

Výhodnější úvěry
Pokud se chcete pustit do ekologicky zaměřené modernizace vašeho 
domu či bytu, budou vám nakloněny také některé úvěrové nabídky. 
V rámci EKOprogramu si můžete u Raiffeisen stavební spořitelny vy-
brat mezi úvěry REKOpůjčka plus a HYPOsplátka plus. „REKOpůjčka 
plus se hodí zejména na menší rekonstrukce. Do výše 500 tisíc korun 
jej lze získat bez zajištění nemovitostí. Rozsáhlejší projekty nad 300 
tisíc korun lze výhodně financovat s úvěrem HYPOsplátka plus. Úro-
ková sazba od 3,4 %, možnost rozložit splatnost úvěru téměř na 30 let 
nebo posunout si splátky až o 6 měsíců jsou jen některými z jeho vý-
hod,“ říká Vladimír Vyčítal, vedoucí oddělení vývoje produktů pro fy-
zické osoby z Raiffeisen stavební spořitelny.                                               (-pi-)

(V návratnosti nejsou zapo-
čteny opakované náklady na 
údržbu a komfortní užitné 
vlastnosti, např. větrání, zastí-
nění, jednoduchá obsluha a ne-
opominutelný estetický užitek 
nového vzhledu.)

Provedeme levně zednické 
a obkladačské práce, 

elektro rozvody a opravy. 
Tel.: 739 721 798

Areál  Kozlov
PRONÁ JEM BUDOV
Otto Rybníček, Kozlov 17

Tel.: 566 543 464

Voda ■ Studny – čištění 
a opravy ■ Zednické a 

zámečnické práce 
(i externě). 

Tel.: 732 846 836 (VM)



strana 8 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 42 | 21. lIstopadu 2012 stRana 9 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 42 | 21. lIstopadu 2012

společenská RUBRika

Vzpomínky

V  letošním roce je VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ již počtvrté v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat 
radost nejenom sobě a  svým 
blízkým, mohou od středy na-
vštívit programové oddělení 
v  Jupiter clubu (I. patro), vy-
brat si přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční přání dětí 
z Dětského střediska v Březejci. 
Věříme, že tuto akci podpoří-
te a  bude stejně úspěšná jako 
v minulých letech. Vánoční přání můžete splnit nejpoz-
ději do pondělí 17. 12. 2012.                                              -hs-

Vánoční strom splněných přání

❧ Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧

Dne 19. listopadu 2012 jsme si 
připomněli 3. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka a babička, 
paní

Alena Valíková
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínáme.
Manžel, rodiče, sourozenci

a děti s rodinami

❧Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene! ❧

Dne 20. listopadu jsme vzpo-
mněli 10. výročí úmrtí pana 

Miloše Holíka 
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

❧V neznámý svět jsi odešla spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. ❧

Dnes, 21. 11. 2012, uplynulo 25 
let, kdy nás navždy opustila moje 
maminka, paní 

Marie Kotačková 
z Balin.

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

❧ Jak tiše letí vánek do polí 
a lesů, které jsi měl tak rád, 
tak rychle letí léta, 
co opustil jsi nás. ❧

Dne 26. 11. 2012 vzpomeneme 
28. výročí úmrtí pana 

Františka Janáka 
z Martinic.

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
27. 11. Cejlon, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
  4. 12. Hudba dávných časů, Mgr. Svatava Drlíčková
11. 12. Peru, ing. Miroslava Kneslová

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – listopad, prosinec 2012

Honební společenstvo Lhotky 
zve své členy na 

valnou hromadu, která se 
koná v KD Lhotky 

7. prosince v 18 hodin.
František Řihák, starosta HS

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich pro-
blémy je svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic směš-
ného. Omyl. Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede 
ke komickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manžel-
ky trápily někde o  samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, 
ve  kterém každá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. Taktéž rozhovory mezi kamarádkami jsou 
velice komické, připomínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě. 
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka 
Křížová a další.
Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příbě-
hy lidí ve  vtipných, krátkých jednoaktovkách s  překvapivým, někdy 
přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více 
postav a  osudů. Všechny se odehrávají v  malém pařížském hotelu 
a  v  záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní 
příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se 
ke schopnosti využít divadelní řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. 
Herecky náročné dílo, které je podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana On-
drejková.
Květen 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním pří-
během. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské po-
licie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé po-
licisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. V české 
premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představí Richard Krajčo 
a David Švehlík. Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík.
Pátek 31. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi 
ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden 
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést. Za pomoci 
právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani 
jeden z  manželů nechce přijít o  krásný dům. Vzájemně si likvidují 
osobní věci, zabíjejí domácí zvířata připravují si ty nejdrsnější na-
schvály, neustoupí ani o píď. Drama a přesto komedie, i když zatra-
ceně mrazivá. Většina z nás zná filmovou adaptaci s Kathleen Turner 
a Michaelem Douglesem. Divadelní režie se v příbramském divadle 
ujal hostující Ondřej Sokol (známý např. z  pořadu Partička). Hrají: 
Michal Dlouhý j. h. a další.
Změna programu vyhrazena!                                                                      -zh-

divadelní seZona JaRo 2013

Cena permanentky 1.000 Kč a  900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke každé permanentce kupon na 20% slevu na oběd nebo večeři v re-
stauraci Jupiter. Rezervace od 21. listopadu 2013, tel.: 566 782 004, 
566 782 001 nebo na programovém oddělení JC.

Program začíná v 15.30 hodin v ma-
teřském centru na Ostrůvku. V dílně 
vytvoříme lucerničky ze sklenic. Skle-
nice – nejlépe nižší (např. od pašti-

ky) a čajové svíčky si vezměte s sebou. V herně si s dětmi 
zazpíváme a naučíme se písničku pro Mikuláše. V 16.30 
hodin se seřadíme před centrem, kde zapálíme světýlka. 
Pro děti si přijdou andělíčci, kteří nás zavedou ke kaplič-
ce, kde už bude čekat sv. Mikuláš.  Čertů se bát nemusíte, 
budou za plotem na zahradě, projdeme jen kolem nich. 
Balíček bude mít hodnotu 50 Kč, peníze za balíček + 40 
Kč za rodinu vybíráme předem při nahlášení. Hlaste se do 
3. 12. 2012.                                                                            -lš-

Cesta za svatým Mikulášem – 6. 12. 

TASOVSKÝ 
VÁNOČNÍ KONCERT
15. prosince 2012  – Sokolovna Tasov

Učinkují: Vendula Příhodová & spolužáci
studenti muzikálového herectví JAMU

16.30 – program ve dvoře 17.00 – odpolední  koncert
19.00 – program ve dvoře 19.30 – večerní koncert

Předprodej vstupenek v obchodě Jednota Tasov
MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 

Cena místenky 100 Kč. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve spolupráci s OÚ Tasov

Mediální partner

Letošní sezonu loutkového divadla jsme začali už o měsíc dříve než 
obvykle. Nyní už hrajeme třetí pohádku a další čtyři máme ještě pro 
děti přichystané. V měsíci říjnu, v rámci oslav výročí 20 let Jupiter clu-
bu, mohli přijít rodiče s dětmi za námi do zákulisí podívat se na loutky 
a kulisy zblízka. Tato akce měla velký úspěch u dětí i rodičů. Některé 
rodiče překvapila velikost loutek a celkové zázemí, jiní se zase rádi vrá-
tili do dětských let. Odvážnější děti si vyzkoušely, jak se taková loutka 
vodí. Snad mezi nimi budou někteří příští členové souboru. Nyní jich 
máme devatenáct v různých věkových kategoriích. Obsazení je už ně-
jaký ten rok stejné, poslední člen přibyl letos. Rádi mezi námi vidíme 
nové členy, kteří chtějí trávit čas mezi loutkami a dělat radost dětem. 
I když naučit se loutku ovládat chce nějaký ten čas a zkušenosti. Stej-
ně jako propůjčení hlasu loutkám. Někteří z členů ovládají obojí. A 
neméně důležití jsou ti, co se starají o zvuk, světla nebo scénu. Kulisy 
časem stárnou a chátrají, a proto vytvořit pokaždé originální a zajíma-
vou scénu není jednoduché a zabere to spoustu času. A tak jsme rádi 
za každé vyprodané hlediště a za každý dětský úsměv. 
Nejbližší představení bude 24. 11. 2012, a to Začarovaný les. Pohád-
ka je určena dětem od 5 let. V měsíci prosinci pro vás připravujeme 
pohádku plnou čertů. Tak tedy na malé scéně mezi loutkami na shle-
danou.                                                                        Loutkoherecký soubor

Malé ohlédnutí za loutkami

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu přijme
▶ šikovného člena souboru technického zaměření
               na pozici zvukař/osvětlovač (na zaučení)

▶ mužský dospělý hlas (divadelní zkušenosti výhodou)
Hlavní podmínkou je čas a chuť s námi do toho jít!

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 605 073 133.

Horácké divadlo Jihlava – profesionální činoherní scéna 
Kraje Vysočina – II. představení divadelní sezony HDJ 
2012/2013 - skupina O se uskuteční ve středu 28. 11. 
2012 v 19 hodin. L. Stroupežnický - NAŠI FURIANTI
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin.

HDJ – upozornění – předplatné



strana 8 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 42 | 21. lIstopadu 2012 stRana 9 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 42 | 21. lIstopadu 2012

kUltURní a společenskÉ akce

výstavy

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

Jupiter club, s. r. o., uvede Kon-
cert Jakuba Smolíka s  kapelou. 
V neděli 25. 11. 2012 ve velkém 
sále Jupiter clubu v 19.30 hodin. 
Vstupné 300 Kč. 
Prodej vstupenek na  programo-
vém oddělení JC (po–čt 8–16, pá 
8–14 hodin), 
tel.: 566 782 004 (001). 

Jakub Smolík s kapelou

KD Vídeň  neděle 25. 11. 2012 ve 14 hodin. Vstupné v neděli 150 
Kč, předprodej 100 Kč. Předprodej: Květiny Verunka, Novosady, Velké 
Meziříčí; Pekařství Josef Elis, Sokolovská, Velké Meziříčí.

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 24. 11. 
2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
ZAČAROVANÝ LES. Pohádka je vhodná pro děti od 5 let. 
Vstupné: 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. 
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 
pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu 
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. 
Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Jupiter club, s. r. o., uvede

ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně 

děti a rodiče rozsvítit vánoční strom a světýlka na náměstí.
Vezměte s sebou světýlka v podobě lampiónů, 

svíček, prskavek…

Neděle 2. prosince 2012, Náměstí od 16.45 hodin

Program: 
▶ Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby

▶ Vystoupení skupiny ŽALOZPĚV

▶ Nebeský pošťák

▶ Divadelní pohádka: 

N O S Á Č K O V A  D O B R O D R U Ž S T V Í

 –  P I N O K I O

Muzeum Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012
výstava kostýmů a rekvizit 
z pohádkového seriálu Arabela
www.muzeumvm.cz
www.vystava-arabela.cz
otevírací doba: denně mimo pon-
dělí, 9-12, 13-16 hodin
vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti

úterý 4. 12. 2012, velký sál 19.30 hodin, 
vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 
Kč. Předprodej vstupenek na program. od-
dělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Vánoční koncert 
Leony Machálkové

Komici vystoupí opět v Jupiter clubu
Ti nejlepší z pořadu Na stojáka, 
stand up comedy show
Miloš Knor, Ruda z Ostravy, 
Marek Daniel, Lumír Tuček
5. 12. 2012 od 19.30 hodin v Ju-
piter clubu.
Vstupné 220 Kč. Předprodej v Ju-
piter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 
001).

Dětské středisko Březejc, 
Základní škola a Střední škola 
Březejc  ve spolupráci s Jupi-
ter clubem Velké Meziříčí vás 
srdečně zvou na výstavu výrobků 
a prací našich klientů a žáků 
„Ten tvoří to a ta zas tohle..." 
Do 26. 11. 2012 v předsálí kina
Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
Otevřeno: po–čt 8–16, 
pá 8–14 hodin

Předadventní sobotní taneční 
odpoledne s Muzikanty Ladisla-
va Prudíka – sobota 1. 12. 2012 
v 16 hodin velký sál JC, stolová 
úprava, občerstvení zajištěno, 
vstupné: 100 Kč předprodej, 150 
Kč na místě, rezervace a prodej 
vstupenek na programovém od-
dělení JC tel.: 566 782 004, 001

Muzikanti Ladislava Prudíka

Bratři Nedvědovi – Vánoční koncert
Úterý 18. 12. 2012 v 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 
350 Kč na místě.
Předprodej na programovém od-
dělení JC.

Předsilvestrovský taneční večer se skupinou 
Legendy se vrací a následné Oldies disco

Sobota 29. 12. 2012 ve 20 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, stolová 
úprava. Po vystoupení skupiny Legendy se vrací, bude pokračovat Ol-
dies disco. Vstupné: 200 Kč.

Jupiter club s. r. o., vás zve na Vánoční Stetson aneb KDYŽ SE LÁSKA 
VRACÍ K NÁM v sobotu 22. 12. 2012 na velkém sále od 20 hodin. 
V  první části zazní písničky, které jistě pohladí po  duši a  připome-
nou, že vánoce se kvapem blíží. Ve druhé části kapela STETSON bude 
hrát k poslechu i k tanci. Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. 
Občerstvení zajištěno.Vstupné: 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč, 
stolová úprava. Rezervace vstupenek na  program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční Stetson – Když se láska vrací k nám

Barevná prodloužená
Jupiter club, s. r. o. a taneční škola STARLET Brno manželů Burya-
nových pořádá v pátek 30. 11. 2012 od 19 hodin  BAREVNÝ  PLES.  
Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstupné: 100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu. Rezervace a prodej vstupenek na pro-
gram. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (005).

Ski Klub Velké Meziříčí vás zve na Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic. 
24. 11. 2012 od 20 hodin. Degustace pálenek z produkce Rudolf Je-
línek Vizovice, k poslechu a tanci zahraje kapela Adriana. Restaurace 
na Fajtově kopci, počet míst je omezen. Rezervace na tel.: 724 425 848 
nebo info@skivm.cz

Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic

Kateřinské zpívání s Vysočankou ve Vídni

Sobota 1. 12. v 16 hodin, velký sál
Předadventní odpoledne s kapelou 
Muzikanti Ladislava Prudíka
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

Neděle 2. 12. v 16.45 hodin, Náměstí
Adventní světýlka na Náměstí – Zveme děti a rodiče rozsvítit vá-
noční strom  světýlka na náměstí. Vystoupí skupina Žalozpěv, při-
jede nebeský pošťák a je připravena pohádka pro děti Nosáčkova 
dobrodružství – Pinokio.

Úterý 4. 12. v 19.30 hodin, velký sál JC
Vánoční koncert Leony Machálkové s kapelou – vstupné: 300 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě.

Středa 5. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Komici s. r. o. – To nejlepší z pořadu Na stojáka. Vystoupí Miloš 
Knor, Ruda z Ostravy, Marek Daniel a Lumír Tuček. Vstupné: 220 Kč.

Pondělí 10. – středa 12. 12., 9–17 hodin, velký sál
Vánoční výstava – výtvory z různých druhů materiálů, zpracova-
né různou technikou (např. výrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, 
kukuřičného šustí, drátků, korálků, ze slámy, včelího vosku, vlny 
a příze a dalších přírodních materiálů). To vše v krásné vánoční 
výzdobě i s ukázkami vánočního stolování. Několik vystavovatelů 
můžete pozorovat při práci, řadu výrobků si můžete zakoupit.  

Neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. v 18 hodin, velký sál
Vánoční koncert – vystoupí: Ikaros, ZUŠ, Smajlíci, Sluníčka, Har-
monie, Pavana a další, vstupné 110 Kč.

Úterý 18. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Vánoční koncert bratří Nedvědů.Vstupné 300 Kč v  předprodeji, 
350 Kč na místě.

Sobota 22. 12. ve 20 hodin, velký sál
Vánoční Steston – Když se láska vrací k nám. Vánoční posezení při 
svíčkách s písničkami, které vás pohladí po duši a kapela Stetson 
bude hrát k poslechu i tanci. Stolová úprava, vstupné v předprodeji 
100 Kč, na místě 120 Kč.

Sobota 29. 12. ve 20 hodin
Předsilvestrovský taneční večer kapelou Legendy se vrací
Po  obrovském ohlasu diváků uslyšíme tuto kapelu opět v  našem 
městě. Přijďte si zařádit při světových rockových hitech, po skon-
čení následuje Oldies disco. Stolová úprava, vstupné 200 Kč. -prog-

Změna programu vyhrazena!

DS Březejc vystavuje v Jupiter clubu

Prosincové akce 
Jupiter clubu

Vánoční koncert 
aneb Vánoce ze všech koutů světa

Neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. 2012
v 18 hodin, velký sál Jupiter clubu, vstupné: 110 Kč. 

Rezervace a prodej na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001)

S blížícím se vánočním časem k nám přichází celá řada tradic: 
barborky, adventní věnec, rybí šupiny, krájení jablka, 

talíř navíc, pouštění lodiček, zlaté prasátko atd. 
V Jupiter clubu za vámi tradičně přichází pozvánka na 

VÁNOČNÍ KONCERT.  Pohodu a radost vám přinesou dětské 
sbory:  Smajlíci, Sluníčka, Harmonie. S nůší plnou písníček 

za vámi přijdou Taneční orchestr, Velký orchestr a pěvecký sbor 
ZUŠ.  Těšit se můžete i na vystoupení hudebního uskupení Pa-

vana a celým koncertem vás provedou zpěvem i slovem  členové 
divadla Ikaros.
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Tým DRT racing. Foto: archiv týmu

Před 100 lety se narodil Franti-
šek Zajíček, všestranný sporto-
vec, atlet a hlavně běžec a skokan 
na  lyžích. Významně se podílel 
na  rozvoji lyžování ve  Velkém 
Meziříčí v období protektorátu.

František Zajíček se narodil 15. 
listopadu 1912 v obci Radňovice 
u Nového Města na Moravě.
Vyrůstal v  rodině rolníka spo-
lečně se  dvěma bratry a  sestrou. 
Po  absolutoriu obecné školy 
studoval na  gymnáziu v  Novém 
Městě na  Moravě. Již od  rané-
ho mládí bylo jeho velkou záli-
bou lyžování. Svůj první závod 
v  běhu na  lyžích vyhrál v  devíti 
letech v Novém Městě na Moravě 
v roce 1921. Závodil také ve sko-
ku a ve štafetových závodech.

Studium gymnázia zakončil 
v roce 1933 maturitou a byl při-
jat ke  studiu na  Vojenskou aka-
demii čs. armády v  Hranicích 
na Moravě. V roce 1937 studium 
akademie zakončil vyřazením 
v hodnosti poručíka pěchoty. Byl 
přidělen k  pěšímu pluku v  Dol-
ním Kubíně na  severozápadě 
Slovenska. Ve svém volném čase 
se dále zabýval svojí zálibou – ly-
žováním.
V  roce 1939 po  rozpuštění čes-
koslovenské armády v  důsledku 
anexe ČSR fašistickým Němec-
kem byl nadporučík Zajíček 
propuštěn z  armády a  převeden 
k  Okresnímu úřadu ve  Velkém 

Meziříčí jako úředník odboru 
školství.
Hned na začátku okupace se Za-
jíček zapojil do vojenského odbo-
je. Spolupracoval s podplukovní-
kem Feigrlem, který organizoval 
odchod našich vojáků do zahra-
ničí takzvanou východní cestou 
přes Slovensko. Touto cestou 
z oblasti Vysočiny odešli poručíci 
Smrček, Šandera, Doležal, nad-
poručík Bryks a další.

Pro zajímavost uvádím, že man-
želka posledně jmenovaného 
npor. Brykse zůstala v protektorá-
tu. Stala se velmi výkonnou agent-
kou gestapa a  podílela se jako 
konfidentka na  mnoha akcích 
proti odboji. Její úloha informá-
torky gestapa byla také vysledo-
vána v akci německé tajné policie 
u Netínského rybníka, kde v boji 
s  okupanty padl velitel pararoje 
Calcium poručík JUDr.  Jaroslav 
Ostrčil a těžce zraněn byl jeho zá-
stupce rotmistr Josef Gemrot.
Východní cestou do  odboje měli 
odejít i  pozdější vojenský před-
stavitel odbojové organizace R-3 
(štábní) kapitán generálního štábu 
Karel Štainer a jeho druh z lyžař-
ského klání nadporučík Franti-
šek Zajíček. Tajná cesta však byla 
německou policií rozbita a  oba 
odbojáři se museli vrátit zpět 
na Vysočinu. Zde začali již v roce 
1941 organizovat odbojové skupi-
ny. Karel Štainer byl v té době již 
v ilegalitě, a tak Zajíček jako pra-
covník okresního úřadu vystavil 
ilegalistovi falešný průkaz totož-
nosti na jméno Josef Veselý.

Štainer Veselý přijal místo lesní-
ho dělníka v polesí Bory – Zahra-
diště u  Velkého Meziříčí, a  tím 
kryl svoji práci pro odboj. Npor. 
Zajíček zastával v letech 1941–42 
funkci Štainerova pobočníka 
a z  titulu své práce na okresním 
úřadě získával pro odboj velmi 
důležité zpravodajské informace. 
Posléze začal intenzivně spolu-
pracovat s  hlavním zpravodaj-
cem R-3, kpt.  gen.  štábu Robot-
kou. Organizoval také ukrytí 
a  stravování pěti uprchlých za-
jatců, vojáků Rudé armády, kteří 
byli skrýváni v  domácnostech 
odbojářů v  lesích od  Pikárce až 
po  Rudu u  Velkého Meziříčí. 
Po  celou dobu úzce spolupraco-
val v odboji s lyžařským závodní-
kem Cyrilem Musilem a hajným 
Josefem Pavlasem z Netína.

Při spolupráci s Josefem Robotkou 
se František Zajíček, který přijal 
krycí jméno Kamil, zúčastnil roz-
krývání konfidentské sítě gestapa, 

vedené agenty V. Ryšánkem a  S. 
Jizerou. Tato skupina měla za úkol 
pomoci gestapu v likvidaci odbo-
jové organizace R-3. Rozkrytí se 
zdařilo a  jmenovaní byli vyhlá-
šeni londýnským rozhlasem jako 
nebezpeční konfidenti pracující 
proti československému odboji. 
Koncem roku 1944 a v roce 1945 
na rozkaz Veselého Štainera zajiš-
ťoval Zajíček stálá i náhradní sta-
noviště pro parašutisty ze skupin 
Calcium a Tungstena, později také 
pro pararoje Platinum-Pewter 
a Bauxite.
V březnu 1945 se pomocí radio-
majáku Eureka skupiny Tungsten 
uskutečnily dva shozy zbraní 
z  Anglie, a  to v  prostoru obce 
Rohy 12 barelů a v prostoru Olší 
11 barelů. Zbraně ze shozů byly 
ukryty u  Karla Bartoše v  obci 
Martinice, u  Josefa Feldmana 
ve  Velkém Meziříčí, dále u  haj-
ného Jana Muchy v  hájence Ne-
tín, u Stanislava Bureše v Hrbově 
a Cyrila Musila.

Nově zformovaná skupina Tau 
R-3 pod vedením por.  Vetišky 
úzce spolupracovala s  Jindrou 
Nováčkem a  ing.  Karlem Pán-
kem, představiteli ilegální sítě 
KSČ na Velkomeziříčsku. Ve sku-
pině Tau pracovalo v  té době 32 
odbojářů. S příchodem jara 1945 
aktivita odboje vzrostla. V únoru 
došlo k  přestřelkám s  německý-
mi jednotkami, které sídlily v  té 
době v Oslavici. Koncem března 
byla provedena destrukční akce 
– vyhození železniční tratě u Ru-
díkova. Odzbrojeny byly četnické 
stanice v Rudíkově a Uhřínově.

Koncem dubna byl npor. Zají-
ček povolán ke  Karlu Veselému 
Štainerovi, veliteli vojenského 
štábu R-3 do  Tasova, a  tragic-
kých událostí ve Velkém Meziříčí 
začátkem května 1945 se přímo 
nezúčastnil.
Po  skončení války a  osvobození 
se František Zajíček vrátil do čs. 
armády. Nastoupil do  posád-
ky Brno jako zpravodajský dů-
stojník. Byl postupně povýšen 
do hodnosti kapitána a štábního 
kapitána. Tam se také seznámil se 
svojí pozdější manželkou Marií, 
se kterou se oženil v roce 1948.
Byl vybrán k  účasti na  ZOH 
ve  švýcarském zimním středis-
ku St. Moritz v  roce 1948 jako 
náhradník na  ukázkový závod 
vojenských hlídek. Dle vzpomí-
nek pamětníků se Zajíček také 
zúčastnil závodu čtyřsedadlo-
vých bobů a se svými spolujezdci 
obsadil 14. místo. Závod hlídek 
nakonec nejel, ale podle vzpomí-
nek mistra sportu Karla Dvořáka 
z Nového Města měl jako nejzku-
šenější na starosti mazání lyží.

V  roce 1949 byl štábní kapitán 
Zajíček zatčen orgány vojen-
ské kontrarozvědky a  uvězněn. 
Ve  vykonstruovaném procesu 
v roce 1950 byl společně se svým 
druhem v  odboji, plk.  gen.  štá-
bu Josefem Robotkou a  dalšími 
důstojníky odsouzen k  doživot-
nímu vězení. Prošel věznicemi 
v  Brně, Opavě, Praze, Plzni, Le-
opoldově a  několika pracovními 

tábory na  Příbramsku. Po  jede-
nácti letech tvrdého žaláře byl 
na amnestii propuštěn a v květnu 
1960 se mohl vrátit domů ke své 
ženě a synovi.

Velmi těžce hledal pracovní 
uplatnění. Začal pracoval v míst-
ním JZD. Později zastával funkci 
zootechnika až do svého odcho-
du do  důchodu. V  důchodu se 
mu podařilo navrátit se k  milo-
vaným lyžím. Přátelé z  Velkého 
Meziříčí na  něj nezapomněli 
a  umožnili mu, aby se zúčast-
ňoval jako pomocný instruktor 
lyžařských výcviků na horách se 
studenty meziříčského gymná-
zia. Pamětníci velice oceňovali 
jeho umění zaujmout studenty 
pro lyžování a  obdivovali jeho 
velký vyprávěčský talent a životní 
zkušenosti.
Na  podzim roku 1986 František 
Zajíček těžce onemocněl a v ne-
dožitých 75 letech zemřel.
Po  změně politických poměrů 
v Československu byla Františku 
Zajíčkovi rozhodnutím ministra 
obrany navrácena hodnost ma-
jora a  koncem roku 1991 byl in 
memoriam povýšen do hodnosti 
plukovníka.

Od Pavla Koutenského převzal 
Petr Zezula

Prameny: Petr Zezula 100 let orga-
nizovaného lyžování ve Velkém Me-
ziříčí JC VM 2006, dokumenty rod. 
Zajíčkovy, Veselý-Štainer K., Cestou 
národního odboje 1947, Praha, 
Grňa J., 7 roků na  domácí frontě, 
1968 Brno, Makovský-Pavlas, Rod 
Pavlasů z Pavlova 2003.

Odměna za práci 
v odboji? Doživotní 
vězení

Narodil se s lyžemi 
na nohou

Informátorka 
gestapa

Odbojář lesníkem

Pararoje

Vyhozená trať

Tvrdý žalář

Z vojáka 
zootechnikem

F. Zajíček při skocích
v zámecké rokli s O. 
Kotenem, r. 1942. Foto: 
archiv Petra Zezuly

Na olympiádě mazal 
lyže

František Zajíček se narodil před 100 lety

V Rijece nebyl jezdec Viktor Dušek v kondici
Na  chorvatský okruh Grobnik, 
který se nachází nedaleko Rijeky, 
odjížděl tým DRT racing v  srpnu 
v  den narozenin jezdce Viktora 
Duška. To proto, aby stihl najet 
co nejvíce okruhů z  důvodu co 
nejlepšího nastavení motocyklu 
do kvalifikací. Do první kvalifikace 
jezdec nastupoval s horečkou, a to 
byl také důvod zajetého času 1:38,2 
min, který byl o pět vteřin poma-
lejší, než jezdcův rekord na  této 
trati. Po  první kvalifikaci DRT 
racing team obsadil sedmé místo. 
Do druhé kvalifikace se i přes užití 
léků jezdec necítil lépe. Přesto se 
mu podařilo hodně vylepšit čas 
z první kvalifikace na 1:34,9 min, 

ale bohužel to na  zlepšení pozice 
nestačilo. Jedenáctikolový závod 
nedával při stavu jezdce velké 
šance na  jeho dobré umístění, ale 
i přesto dojel na šestém místě, což 
bylo pro tým vzhledem ke zmiňo-
vaným okolnostem výhrou.
„Jelikož přes celý závodní ví-
kend bylo v  Grobniku oprav-
du slunné a  horké počasí, tak 
ve  spojení s  mým zdravotním 
stavem tento závod opravdu ne-
byl jednoduchý. Byl to nejhorší 
závodní víkend této sezony,“ 
popsal svoje pocity Viktor Du-
šek, který současně poděkoval 
svým partnerům, díky kterým 
závodí. -drt-

Krajský přebor – 2. kolo:
Spartak VM A  – SB Světlá nad 
Sáz. A 3,5:4,5
Za domácí Mrazík a Mgr. Mejz-
lík po 1 bodu – Bárta, Kopr a Jan 
po 0,5 b. – Ing. Nedoma (C), Ja-
nák Jos. a Čtveráček 0 b.
Málo platné, ona i  těsná porážka 
je porážkou – a dokonce pak mrzí 
tím víc, že při troše štěstí snad ani 
nemusela být. Stačilo by alespoň 
jednu z nevýrazných remíz přetavit 
na výhru v partii, a rázem by se na-
rodila remíza celková, tedy „druž-
stevní“. Bohužel, nestalo se tak. Na-
šim se i nadále nedaří, přestože se 

snaží, seč mohou. Snaha prostě ne-
stačí – umět je potřeba! Holt i ten, 
kdo se snaží, se pak někdy smaží…
Regionální soutěž/skupina Vý-
chod – 2. kolo:
Ve  druhém kole velkomeziříčský 
B-tým stál, neboť jeho plánovaný 
soupeř, jímž měl být Sokol Opatov 
(okr. TR), z finančních i personál-
ních důvodů ze soutěže odstoupil. 
Ve vztahu k VM takřka „družeb-
ním“ Jámám letos také pšenka 
nerozkvetla; tentokrát prohrály 
ve  Žďáře v  poměru 3,5:1,5 (Pařil 
C 1 bod – Kunc 0,5 bodu – Prášil, 
Pelikán a Mička 0 b.). 

Velkomeziříčští šachisté 
opět neuspěli

-vp-

Krajská hokejová liga dorostu
HHK VM – VSK Technika Brno 
11:1 (2:0, 4:1, 5:0)
Branky a asistence HHK: 5. Kam-
pas J. (Sladký, Šilpoch), 5. Crha, 
28. Crha, 36. Tlapák (Kampas J.), 
36. Burian L., 40. Tichý (Kampas 
J.), 42. Šilpoch (Burian L.), 48. 
Šilpoch (Tlapák), 48. Kampas J. 
(Tichý), 49. Kampas J., 50. Tichý 
(Nevěčný, Burian L.).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Juda J. – Smažil, Crha Sladký, 
Kampas F. – Tlapák, Kampas J., 
Šilpoch D. – Nevěčný, Burian L., 
Tichý – Kampas M., Báňa M.
Rozhodčí: Dostál – Maloušek, 
Horký.
Vyloučení: 1:3, využití: 1:0, střely 
na branku: 48:13, diváci: 35.
Dorost v  dalším utkání krajské 

ligy JM, VY a  ZL jednoznačně 
přehrál poslední tým VSK Tech-
nika Brno. V  tabulce si připsal 
dva body a posunul se v  tabulce 
na  třetí místo. V  příštím týdnu 
čekají dorostence dva zápasy, 
v  sobotu v  Brně proti Warrioru 
a  v  neděli doma proti Bobrům 
s Valašského Meziříčí.
1. Hodonín B 9 8 1 0 57:21 17
2. Uherský Brod 8 7 0 1 56:23 14
3. Velké Meziříčí 8 5 0 3 48:27 10
4. Brumov-Bylnice 9 4 1 4 48:55 9
5. Boskovice 9 3 2 4 37:39 8
6. Val. Meziříčí 9 4 0 5 36:52 8
7. Warrior Brno 10 2 2 6 35:47 6
8. Technika Brno 10 0 0 10 14:69 0

Krajská hokejová liga starších 
žáků
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 4. Úlo-
vec (Dundálek), 8. Nevěčný, 13. 

Nevěčný (Řepa), 36. Nevěčný 
(Řepa), 58. Pacal (Kapusta), 59. 
Pacal (Nevěčný). Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Karásek, 
Báňa M., Přinesdomů – Hedbáv-
ný, Nevěčný, Dundálek – Kapus-
ta O., Úlovec, Pacal – Pavelka, 
Řepa. Rozhodčí: Sysel, Rous. 
Vyloučení: 4:4, bez využití, střely 
na branku: 30:28, diváci: 47.
1. Třebíč 10 9 0 1 131:50 18
2. Havlíčkův Brod 9 8 0 1 68:28 16
3. Chotěboř 10 7 0 2 65:54 14
4. Žďár n. S. 9 3 1 5 59:58 7
5. Velké Meziříčí 9 2 3 4 33:35 7
6. Ledeč n. S. 9 3 1 5 30:77 7
7. Jihlava 9 1 1 7 29:67 3
8. Pelhřimov 9 1 0 8 23:69 2

Mladší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
12:9 (4:3, 5:2, 3:4)
Branky a asistence HHK: 4. Juda 
M., 6. Juda M., 9. Juda M. (Šilpoch 

M.), 10. Barák, 21. Bíbr (Šilpoch 
M.), 23. J uda M. (Bíbr), 31. Bíbr 
(Juda M.), 33. Barák (Dvořák, Ha-
vliš), 39. Bíbr (Juda M.), 44. Juda 
M., 45. Havliš, 52. Barák (Havliš). 
Sestava HHK: Pestr – Šandera, 
Procházka, Broža, Vlach, Barák, 
Juda M., Zacha, Bartošek, Bíbr, 
Dvořák, Kapusta, Krčma, Poled-
na, Havliš, Šilpoch M., Strádal, 
Třeštík. Rozhodčí: Sysel, Rous. 
Vyloučení: 3:3, využití: 2:1, střely 
na branku: 31:28, diváci: 53. 
Program: sobota 24. 11. v  9.00 
Ledeč n. S. – ml. žáci a  v  11.00 
Ledeč n. S. – st. žáci (ZS Ledeč 
n. S.), sobota 24. 11. v  15.15 
Warrior Brno – dorost (ZS Brno 
– Úvoz), neděle 25. 11. v  10.45 
dorost – Bobři Val. Meziříčí (ZS 
Velké Meziříčí) 

Dorost převálcoval Techniku a žáci přehráli Duklu

-hhk-

Klub českých turistů Trnava pořádá 24. listopadu 2012
pochod 

Po stopách arm. generála Ludvíka Svobody
Start: 7.30–9.30 hodin od OÚ Trnava. Startovné: 20 Kč. Délka tra-
sy: 15 km (Trnava – Přeckov – Hroznatín – Trnava). Cíl: Hostinec 
U Toma v Trnavě (možnost oběda).
Trasa pochodu vede nejprve po žluté TZ do Přeckova, odtud na 
rozc. Kuchyňka – kontrola, občerstvení, prohlídka bunkru, potom 
do Hroznatína – prohlídka rodného domu, v 11 hodin vzpomín-
kový akt. 
Odjezdy vlaků z V. Meziříčí do Rudíkova v 8.12–8.29. Třebíč – Rudí-
kov: 6.18, 8.39. Zpět: Rudíkov – Třebíč: 14.39, 16.25. 
Informace: Adam Zdeněk, tel.: 737 979 539, 
e-mail: adam.zdena@seznam.cz

Agility Velké Meziříčí vás zve na
PSÍ/NEPSÍ VÝŠLAPY
Exkurze do místního (již nefunkčního) kamenolomu u Laviček
25. listopadu 2012, sraz ve 13 hodin v zámeckém parku

-mh-
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Městská hokeJová liga

Druholigové házenkářky doma porazily Bánov
So 24. 11. 13.00–14.30
Ne 25. 11. 13.30–15.00
Út 27. 11. 16.00–17.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

veřeJnÉ 
BRUslení

Společnost Wiegel Velké Meziříčí, s. r. o., pořádá 

4. ročník WIEGEL cupu v malé kopané
Kdy: 8. prosince 2012 od 8 hodin.
Kde: v házenkářské sportovní hale u Světlé.
Startovné: 900 Kč za  družstvo – nutno uhradit 
do 30. listopadu 2012. Počet hráčů: 4+1. 
Pro první tři družstva a nejlepšího střelce hodnotné 
ceny. Kontakt: Lukáš Machát, 728 225 382.

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Slavoj Žirovni-
ce B 2562:2509 * 5:3
Baloun 458:418 Izsofová
Starý 420:428 Šafránek
Lavický B. 419:363 Kejval
Kováč 423:416 Rataj
Lavický Ji. 415:433 Ferda
Korydek 427:451 Fittl
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – CHJK Jihlava B 
1635:1691 * 1:5
Lavický F. 409:457 Vejvoda
Kamenský 434:442 Žaloudek
Mičková 389:404 Augusta
Mička 403:388 Čonková
Spartak VM C – Nové Město na 
Moravě C 1629:1717 * 1:5
Badalík 396:430 Müller
Bača 406:403 Loučková
Lavický A. 419:426 Kraus
Weiss 408:458 Hlisnikovský

-sta-

Otevřený přebor 
Velkého Meziříčí 
v šachu
V sobotu 24. 11. 2012 v  pro-
storách Volnočasovky (míst-
nost bývalé posilovny na Domě 
zdraví). 
Prezence od  8.15, začátek tur-
naje v 9.00. Herní systém bude 
upřesněn podle počtu hráčů. 
Pro všechny hráče budou při-
praveny drobné ceny. Startovné: 
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. 

-tm-

2. liga ženy
TJ Sokol VM – HSK Bánov/Vlč-
nov 38:25 (19:10)
Kvůli tragickým událostem na ra-
llye v Lopeníku požádalo hostují-
cí družstvo o přesun utkání o den 
později. V  nezvyklém nedělním 
dopoledni se tak našemu týmu 
postavil v  předposledním pod-
zimním kole mladý celek bánov-
ských hráček. 
Pouze v  první minutě po  přes-
né střele z prostoru křídla vedly 
soupeřky nejtěsnějším rozdílem. 
Po zbytek hrací doby byl domá-
cí kolektiv jednoznačně lepší 

a místy si vypracoval až patnác-
tigólový náskok. Snaživý celek 
soupeře v  prvním poločase čas-
tými chybami ztrácel míče a ná-
sledně i půdu pod nohama. Toho 
využívaly naše hráčky k rychlým 
a  neomylně zakončeným brej-
kům a do poločasu držely vyso-
ké vedení. Prvních deset minut 
po  změně stran jsme byli opět 
jasně lepší, když nás zdobila pře-
devším rychlá útočná hra. V dal-
ší fázi jsme naopak viditelně 
polevili. Soupeřky zpřesnily ro-
zehru a přidaly na obranném dů-
razu. V  rozmezí 40.–50. minuty 

jsme se dopustili řady individu-
álních chyb. Zbrklé a  nepřesné 
zakončení dávalo více prostoru 
pro ofenzivní snahy hostujícího 
družstva. V  obranné fázi jsme 
si nechali vnutit zdlouhavou ro-
zehrávku Bánovských a nedoká-
zali dostatečně důrazně pokrýt 
prostor na brankovišti (tato část 
vyzněla pro soupeřky v  poměru 
7:4). Závěrečná desetiminutovka 
pak vypadala z  pohledu domácí 
souhry daleko lépe a v celkovém 
poměru tak přinesla výrazné ví-
tězství. 
7m hody 2/0:4/4, vyloučení 2:2. 

Sled branek 0:1, 3:2, 8:2, 11:3, 
12:6, 15:6, 15:9, 17:9, 21:11, 25:11, 
27:12, 28:17, 32:19, 34:22, 38:23.
Hrály: Babáčková Marcela, La-
vická Jana – Hublová Hana (9), 
Kratochvílová Monika (8), Chro-
má Jarmila (7), Závišková Iva (5), 
Klusáčková Jana (5), Svobodová 
Diana (3), Dvořáková Šárka (1), 
Hladíková Denisa, Necidová 
Soňa, Fischerová Michaela. Tre-
nér ing. Tvarůžek.
1. Karviná 9 7 0 2 236:207 14
2. Olomouc 9 6 0 3 229:182 12
3. Bohunice 9 6 0 3 247:206 12
4. V. Meziříčí 9 5 0 4 263:243 10
5. SK Velká Bystřice 9 2 0 7 196:221 4
6. HSK Vlčnov 9 1 0 8 171:283 2

-záv-

Muži spadli v tabulce, když nechali body Kuřimi
2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – SK Kuřim 22:29 
(11:13)
V  osmém kole se naši házenkáři 
střetli s Kuřimí. Souboj o aktuální 
třetí příčku v  tabulce vyzněl pro 
hostující celek, kdy se Meziříčští 
nedokázali prosazovat v  útočné 
fázi a nechali se doma přehrát.
Úvod utkání vyšel lépe hostům 
a  ujali se vedení 1:3. Po  zpřesnění 
rozehrávky a  zlepšeném pohybu 
v obraně si domácí do 13. minuty 
vzali vedení zpět (5:4). V další pa-
sáži hry se obě družstva vystřídala 
v nejtěsnějším vedení. Obě družstva 
těžko přecházela přes postavené 
obrany a  na  obou stranách do-

minovali brankáři. V  rozmezí 24. 
a 28. minuty se kvůli nepřesnostem 
v naší rozehrávce a nepřesné střelbě 
podařilo Kuřimi odskočit na  9:12. 
V závěru první půle hosté stanovili 
poločasový výsledek na 11:13.
Do  druhé půlky vstupovali naši 
hráči s  cílem co nejdříve smazat 
dvougólové manko,  zlepšit útoč-
nou fázi a především zpřesnit za-
končení. Hned v úvodu jsme hráli 
přesilovou hru, ve které se poda-
řilo vstřelit rychlou branku. Bo-
hužel, nedůrazná obrana dovolila 
hostům skórovat dvakrát. V  37. 
minutě za  stavu 14:16 předvedl 
v naší bráně několik excelentních 
zákroků Libor Kotík a  držel me-

ziříčský prapor nahoře. Bohužel, 
naši hráči velmi těžko překonávali 
obranný val hostí a když už si vy-
tvořili možnost pro skórování, ne-
byli naši střelci přesní. V poslední 
desetiminutovce značná nervozita 
na  rukách našich hráčů a  herní 
křeč nedovolily zvrat a hosté si už 
závěr pohlídali. Po velmi nepove-
deném výkonu s  konečným vý-
sledkem 22:29 jsme se tak nechali 
přeskočit v  tabulce a  přenechali 
jsme Kuřimi třetí příčku. V příš-
tím kole budeme moci „složit re-
parát“ v Sokolnicích.
7m hody 3/1:3/2 vyloučení: 4:5 
počet diváků 54. 
Sled branek: 1:3, 5:4, 8:7, 9:12, 11:13, 

14:16, 15:23, 17:24, 20:25, 22:29.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Fischer Radim 
(5/1), Kříbala Petr (5), Kaštan Jiří 
(4), Matušík Roman (3), Bezděk 
Jakub (3), Necid Miloš (1), Trojan 
Vítězslav (1), Pospíšil Jan, Živčic 
Pavol, Strašák Pavel, Kubiš Da-
vid, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1. Bohunice  8 7 0 1 247:193 14
2. Hustopeče 8 6 0 2 223:183 12
3. SK Kuřim  8 5 1 2 219:206 11
4. Telnice 8 4 2 2 219:203 10
5. V. Meziříčí  8 5 0 3 193:196 10
6. Brno B 8 4 1 3 230:222 9
7. Kostelec n. H. 8 4 1 3 195:205 9
8. Maloměřice  8 2 2 4 222:212 6
9. Sokolnice 8 3 0 5 193:230 6
10. Ivančice 8 2 1 5 201:202 5
11. Prostějov 8 1 1 6 199:227 3
12. H. Brod 8 0 1 7 200:262 1

Extraliga, 7. kolo
Sanborn VM – SK Omega VB 3:1
Puffer, Novák, Bajer F. – Dobro-
volný
SK Afcon Kunšovec VM – Hor-
ní Heřmanice 8:4
Klouda 3, Topol 2, Nováček, 
Strnad, Pyrochta – Mejzlík Jar., 
Mejzlík Jos., Mejzlík Z., Kutílek
Technické služby VM – HC 
Bory 7:4
Chudoba 2, Heřman, Šlapal O., 
Šlapal D., Kružík, Horký A. – 
Hájek, Stoček, Dvořák, Uhlíř 
F. st.
SK Vídeň – HC Benetice 2:7
Nedoma, Simonides – Krejčí M. 
2, Valík, Houzar, Caha, Krejčí Z., 
Jakšík
SK Omega VB – SK Netín 5:1
Dvořák 3, Březina, Dočkal – Pl-
hák T.
HC Lukáš – Sanborn VM 8:3
Malát 3, Čejka 2, Novák, Matou-
šek, Chládek – Bajer F., Puffer, 
Novotný

1. liga, 7. kolo
SPL Radostín n. O. – HC Tasov 4:3
Pešek 2, Váša A. ml., Hošek – Pá-
ral, Dvořák, Chlubna 
Auto Dobrovolný VM – NHÚ 
Balinka VM 4:6
Dobrovolný, Stárek, Weber, 
Vlach – Mucha M. 3, Mucha J., 
Vacula, Strádal
1. SK Lavičky 6 6 0 0 51:16 12
2. SPL Radostín n. O. 6 5 1 0 32:13 11
3. River VM 6 3 2 1 26:18 8
4. Frma Měřín 6 2 3 1 30:23 7
5. HC Tasov 6 3 1 2 22:20 7
6. NHÚ Balinka VM 6 3 0 3 30:27 6
7. SK Stránecká Zhoř 6 3 0 3 25:27 6
8. Auto Dobrovolný VM 6 2 1 3 39:22 5
9. HCF Dráhy VM 6 2 0 4 16:34 4
10. HC Pikárec 6 1 1 4 18:32 3
11. HC Bory B 6 1 0 5 17:58 2
12. Ořechov 6 0 1 5 12:28 1

-vid-

1. SK Omega VB 7 6 0 1 34:12 12
2. HC Lukáš 7 5 1 1 54:22 11
3. SK Netín 6 4 0 2 41:23 8
4. Tech. služby VM 6 4 0 2 38:24 8
5. HC Bory 6 3 1 2 36:25 7
6. SK Kunšovec VM 6 3 0 3 20:24 6
7. Sanborn VM 6 3 0 3 23:30 6
8. Agromotor VM 6 2 0 4 24:38 4
9. HC Benetice 7 2 0 5 23:42 4
10. SK Vídeň 6 1 0 5 14:34 2
11. Horní Heřmanice 7 1 0 6 25:58 2

Přípravka má zlato
Tuto neděli si malí hokejisté zajeli do Chotěboře. Zde odehráli druhý tur-
naj. I tentokrát se jim dařilo. Porazili domácí Chotěboř 10:5. Po pětimi-
nutové přestávce nastoupili proti Ledči nad Sázavou. I tu zdolali, a to také 
10:5. Celkové skóre 20:10. Za odměnu získali další zlaté medaile. Sestava: 
Juda P. – Švejda P., Bíbr D., Čamek R., Jašek P., Hammer D., Krejčí M., 
Katolický M., Zeman L., Zachoval V., trenéři Štourač J., Hladík L. Branky: 
Švejda 14×, Jašek 4×, Bíbr 2× Text a foto: Petra Judová

Hokejové béčko dobrý výsledek s Telčí udrželo
SK Telč junioři – HHK VM B 
1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Diváků: 50, rozhodčí: Sibera – 
Karásek, Lupač, branky: 1. Kubát 
(Šalanda J.) – 25. Hubl (Vrána, 
Kavina), 28. Kavina, 37. Frühauf, 
vyloučení: 8:9, využití: 0:0, osla-
bení: 0:0, střely na branku: 47:38. 
Sestava HHK B: Šeba (Kočí) –
Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Navrátil – Trnka, Urbánek – Kří-
pal, Kudláček J., Malec – Kavina, 
Hubl, Vrána – Šoukal, Frühauf, 
Tůma – Špaček, Musil Š.

V Telči se hrálo první mistrovské 
utkání letošní sezony. Teplotě nad 
nulou odpovídala kvalita ledu. 
Domácí hráči jsou na  to zvyklí, 
nic nevymýšleli a  jednoduchým 
nahazováním a  častou střelbou 
neustále zaměstnávali soupeřovu 
obranu. Chuť do  hry jim dodala 
také branka hned v  první minu-
tě. Hosté se naopak snažili hrát 
spíš kombinačně, ale na pomalém 
ledě často končili na obraně Telče 
a stříleli sporadicky.
Obrat se jim podařil až ve  dru-

hé části. Zjednodušili hru, začali 
více zaměstnávat Havlíka v bran-
ce a přišlo vyrovnání. Zasloužila 
se o  něj druhá pětka, na  konci 
akce byl Hubl. O  dvě minuty 
později dal ze skrumáže na  2:1 
Kavina a  domácí měli náhle co 
dohánět. Nepolevovali ve  své 
střelecké aktivitě, ale výborný 
Šeba branku hostů zaklel. Když 
potom tři minuty před koncem 
třetiny opět proměnil samostatný 
nájezd Frühauf, stanovil tím ko-
nečné skóre utkání.

Při nástupu do  poslední třetiny to 
ovšem nikdo z aktérů netušil. Hráči 
Telče bojovali o body až do úplného 
konce, ale pokaždé když se dostali 
do  souvislejšího tlaku, nechali se 
vyloučit. Meziříčští se už spíše sou-
středili na udržení výsledku.
Příští utkání sehrajeme v neděli 
25. 11. 2012 v 11 hodin v J. Hrad-
ci proti Žirovnici.
1. V. Meziříčí B 5 4 0 0 1 26:13 12
2. Pelhřimov B 5 3 0 0 2 21:18 9
3. Žirovnice 4 2 0 0 2 17:16 6
4. Ledeč n. S. 5 2 0 0 3 18:27 6
5. Telč 3 1 0 0 2 13:17 3
6. Telč-junioři 4 1 0 0 3 11:15 3

-ht-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – DTJ Polanka nad 
Odrou 30:27 (14:13)
V  osmém kole naši dorostenci 
přehráli v pěkném a dramatickém 
utkání tým DTJ Polanka nad Od-
rou a vyhoupli se na druhé místo 
aktuální druholigové tabulky.
Od  úvodního hvizdu mělo naše 
družstvo více ze hry a  vytvořilo 
si mírný náskok. Dobrá obrana, 
za kterou chytal spolehlivě Vojta 
Drápela, a  připravený postupný 
útok nesly své ovoce. Naši hráči 

postupně navyšovali své vedení, 
které mohlo být i  větší, ale chy-
bělo nám přesnější zakončení 
brankových příležitostí. V  24. 
minutě za stavu 14:8 jakoby naše-
mu družstvu došel dech. Polanka 
zabojovala a  do  poločasu snížila 
na rozdíl jediné branky (14:13).
Úvod druhé půle se nám vydařil 
a vybudovali jsme si čtyřbranko-
vý náskok. Bohužel nepřesná hra 
spojek a  nedůrazná obrana do-
volily srovnat na 22:22. Hráči za-
čali více bojovat, zlepšili obranu 

a na brankovišti soupeře neomyl-
ně zakončoval Honza Lečbych 
zásobovaný pěknými přihrávka-
mi Tomáše Blahy a  Martina Ja-
níčka. Střeleckou zodpovědnost 
na  sebe vzal také David Pavliš 
a  opět jsme si vybudovali ná-
skok. 7m hody 2/1:2/2 vyloučení: 
3:3, diváků 51. Sled branek: 2:1, 
5:3, 7:5, 10:6, 13:8, 14:13, 18:14, 
20:18, 22:22, 25:23, 28:25, 30:27.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Lečbych Jan (8), Pavliš Da-
vid (7), Janíček Martin (4/1), Fi-

ala Martin (4), Blaha Tomáš (4), 
Svoboda Filip (3), Stupka Tomáš, 
Ambrož Michael, Macoun Filip, 
Frejlich Tomáš, Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Rožnov p. R. 7 6 0 1 228:163 12
2. Velké Meziříčí 7 5 1 1 206:189 11
3. Sokol Telnice 8 5 0 3 247:220 10
4. HK Ivančice 7 5 0 2 213:200 10
5. Zlín 7 4 1 2 214:185 9
6. Dolní Cerekev 6 4 0 2 173:166 8
7. DTJ Polanka 7 3 0 4 167:177 6
8. Napajedla 8 2 1 5 194:219 5
9. Litovel 7 2 0 5 188:208 4
10. Prostějov 8 1 1 6 219:236 3
11. Nové Bránice 8 1 0 7 164:250 2
12. STM Olomouc 0 0 0 0 0:0 0

-šid-

Dorostenci jsou druzí za Rožnovem pod Radhoštěm

Krajský přebor
ST VM A – Nížkov A 10:4
Pokorný Jan 2/1, Říkovský Aleš 
2/1, Kampas Jan 2/1, Klíma Petr 
2/1. Čtyřhry: Pokorný, Kampas; 
Říkovský, Klíma
ST VM A – TJ Žďár B 10:3
Říkovský Aleš 3/0, Kampas Jan 
2/0, Klíma Petr 2/1, Pokorný Jan 
2/1. Čtyřhry: Klíma, Říkovský
Okresní přebor I. třídy
Vojnův Městec – ST VM B 7:11
Skryja Marek 3/1, Brabec Jaroslav 
3/1, Šoukal Slavomír 3/1, Klíma 
Tomáš 1/3. Čtyřhry: Šoukal, Klíma
Okresní přebor II. třídy

Polnička – ST VM C 15:3
Vodák Petr 1/3, Kořínek Stani-
slav 1/3, Zelený David 1/3, Dvo-
řák František 0/4 
Okresní přebor IV. třídy
ST VM D – Nížkov D 2:16
Zelený David 2/2, Vodák Petr 
0/4, Zelený Tomáš 0/4, Prachař 
Václav 0/4
Okresní soutěž
ST VM E – TJ Žďár H 1:17
Prachař Václav 1/3, Benda Marek 
0/4, Vodák Dan 0/4, Malec Matěj 0/4
Byli jsme jasně lepší. Soupeři se 
vůbec nechytili a odjeli s pořád-
ným debaklem. Chválit nelze jed-

notlivce ale celé družstvo. V dal-
ším kole nám budou soupeři 
Humpolec a Třešť. Nadále útočí-
me na přední místa tabulky. Naše 
rezerva bodovala, zato družstva 
C, D a E nestačila.
TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Ždár n. S. F 11:7
Šoukal František 3,5, Jaša Jaroslav 
2,5, Trutna Jaroslav 2,5, Klusáček 
Patrik 1,5, Štěpánek Jiří 1
Nížkov C – TK Autocolor Osla-
vice A 6:12
Bazala Milan 4,5, Klusáček Patrik 
3,5, Borůvka Vítězslav 2,5, Kupka 
Jiří 1,5

-šid-

Stolním tenistům se o víkendu vesměs vedlo

-pk-

-šou-

Krajský přebor I. třídy
1. Jihlava B 5 5 0 0 0 50:21 15
2. Pelhřimov B 5 4 1 0 0 49:23 14
3. Chotěboř B 5 3 1 1 0 45:35 12
4. M. Budějovice 5 3 1 1 0 45:38 12
5. Nížkov  5 3 0 2 0 42:30 11
6. V. Meziříčí 5 3 0 2 0 43:32 11
7. Chmelná  5 3 0 2 0 40:36 11
8. Žďár n. S. B 5 2 0 3 0 29:39 9
9. Náměšť n. O. 5 1 1 3 0 29:43 8
10. Humpolec 5 1 0 4 0 27:42 7
11. Jemnice 5 0 0 5 0 21:50 5
12. SKST Třešť B 5 0 0 5 0 19:50 5
Krajský přebor III. třídy
1. Rokytnice n. R. 5 5 0 0 0 50:23 15
2. Polnička  5 4 0 1 0 48:29 13
3. Pelhřimov C 5 4 0 1 0 43:26 13
4. Vladislav  5 4 0 1 0 42:31 13
5. Chotěboř D 5 3 0 2 0 38:36 11
6. Žďár n. S. C 5 3 0 2 0 38:37 11
7. Chmelná B 5 2 0 3 0 35:40 9
8. Lhotky 5 2 0 3 0 37:43 9
9. Brtnice  5 1 0 4 0 32:45 7
10. Humpolec C 5 1 0 4 0 29:43 7
11. Humpolec B 5 1 0 4 0 24:44 7
12. Kámen 5 0 0 5 0 31:50 5
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Velmez se drží v první třetině divizní tabulky 

kdy a kaM Za spoRteM

na házenou
do sportovní haly za Světlou
v  neděli 25. listopadu v  17.00 
mladší dorostenky – DHK Zora 
Olomouc
na volejbal
do tělocvičny u kostela
v  sobotu 1. prosince v  10.00 
a ve 14.00 junioři – Dansport Praha 
a  v  neděli 2. prosince v  10.00 

a ve 14.00 junioři – Hradec Králové
na hokej
ve  středu 21. listopadu v  18.00 
muži A  – HC Uherské Hradiště 
(ZS VM) a v neděli 25. listopadu 
v  17.00 SK Minerva Boskovice – 
muži A (ZS Boskovice)
v neděli 25. listopadu v 10.45 do-
rost – HC Bobři Valašské Meziříčí 
(ZS VM)

V poslední podzimním utkání se střetlo áčko 
s Bystřicí na Tržišti. Foto: David Horký

Vánoční turnaj v házené
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček  velko-
meziříčské házené se uskuteční v sobotu 29. prosince 2012 
od 15 hodin ve sportovní hale za Světlou.

MSD sk. D
FC VM – SK Bystřice n. P.  1:2 
(1:1)
Střelci: 33. Simr – 24. Prášil, 51. 
Zbytovský. Rozhodčí: Buček, 
Smekal, Kolář. Sestava FC VM: 
Jícha – Z. Mucha, Souček, Po-
korný, Bouček (78. Berka) – 
Dufek, Krejčí, Šimáček, Smej-
kal (71. Jaroš), Netrda – Simr, 
na  lavičce Simandl, Doucha, 
Kučera, Vyskočil, trenér Smej-
kal ŽK: Šimáček, Krejčí – Holý, 
Hrubeš. Diváků: 210.
V  okresním derby začali lépe 
domácí, již v 1. minutě se k od-
raženému míči dostal na  hra-
nici vápna Jarda Dufek, ale 
jeho střela bránu těsně minula. 
Po  něm se pokoušeli atako-
vat bránu soupeře Pavel Simr 
a  Zdeněk Mucha, ale neuspěli. 
Hosté se osmělili ve 12. minutě, 
kdy po  průniku Holého získali 
sérii rohových kopů, ale naši 
bránu neohrozili. Ani Holý ne-

překonal pozorného Tomáše 
Jíchu. V  19. minutě se pokusil 
z přímého kopu z 30 metrů pře-
kvapit našeho gólmana Illek, ale 
opět marně. Ve 24. minutě přišel 
centr do našeho vápna, Prášil si 
narazil míč s  Holým a  střelou 
kolem našeho gólmana dostal 
hosty do vedení. Ve 26. minutě 
hledal Honza Šimáček přihráv-
kou Simra, ale tomu míč ukopl 
na poslední chvíli Vícha na ro-
hový kop. Přetažený centr našel 
Edu Smejkala, ten přiklepl Mi-
chalu Boučkovi a jeho tečovaná 
střela šla jen těsně nad horním 
břevnem na  další roh. Ve  33. 
minutě se po  přihrávce od  Jar-
dy krejčího objevil za  obranou 
Simr a  obloučkem přehodil 
vyběhnuvšího Novotného 1:1. 
Ve 43. minutě v našem pokuto-
vém území nastřelili hosté ruku 
kapitána Součka a  rozhodčí 
ukázal na  značku pokutového 
kopu. Ten však Jícha vytlačil 

na  břevno a  před přibíhajícími 
hosty uklidil do bezpečí.
Nástup do  druhé půle patřil 
opět domácím, po průniku Mi-
loše Netrdy jsme zahrávali dva 
rohové kopy, ale bránu jsme 
neohrozili. V  50. minutě našel 
centr Netrdy ve  vápně Smejka-
la, ten se obtočil kolem obrán-
ce, ale bohužel, trefil uprostřed 
brány stojícího Novotného. 
A  tak byli diváci opět svědky 
tolikrát otřepaného přísloví – 
nedáš, dostaneš. Rychlý útok 
hostů v  51. minutě zakončil 
životní trefou z  hranice vápna 
Zbytovský. Smejkal se minutu 
nato pokusil výsledek upravit, 
ale bezvýsledně. Hned poté byl 
faulován ve vápně, ale rozhodčí 
zákrok jako dovolený nevyhod-
notil. Poté zkoušel štěstí Simr, 
ale přestřelil bránu. V 65. minu-
tě byl při průniku do vápna ru-
kou stažen Mucha, ale rozhodčí 
Buček opět porušení pravidel 

neshledal. V  70. minutě se do-
stal ve vápně k míči Jirka Jaroš, 
ale obrana mu jej ukopla na dal-
ší rohový kop. Centr od Netrdy 
trefil Simr do  náruče gólmana 
Novotného. V 80. minutě sklepl 
centr Jaroš před Dufka, ten však 
z  malého vápna bránu hostů 
přestřelil. Hosté v  závěru utká-
ní úporně bránili a  snažili se 
podnikat rychlé protiútoky, se 
kterými si obrana domácích po-
radila. V  zoufalém závěrečném 
náporu byl ve  vápně faulován 
Dufek, rozhodčí odpískal po-
kutový kop, který však Jaroš ne-
proměnil, a  tak vypukla radost 
na  lavičce hostí, kteří si za  svůj 
ne příliš pohledný fotbal odvezli 
tři body. 
„Hosté z  Bystřice vytěžili z  mini-
ma maximum. Ze tří velkých šancí 
dali dva góly. My jsme si vytvořili 
šancí na dva zápasy, ale trefili jsme 
se jen jednou. Hosté hráli po celý 
zápas zanďoura, pozorně bráni-

li a  spoléhali na  brejky. My jsme 
zlepšili pohyb až ve  druhé půlce, 
což byla jediná šance, jak se do-
stat za  přehuštěné vápno hostí. 
Bohužel, vyrovnávací gól se nám 
nepodařilo vstřelit. Samostatnou 
kategorií byl hlavní rozhodčí, který 
po  celý zápas oboustranně pískal 
velmi špatně,“ zhodnotil poslední 
podzimní zápas svého týmu trenér 
Libor Smejkal st. 

1. Třebíč 15 11 3 1 26:6 36
2. Líšeň 16 11 2 3 29:14 35
3. Napajedla 15 7 5 3 34:15 26
4. Vrchovina 16 7 5 4 24:16 26
5.  V. Meziříčí 16 7 2 7 26:27 23
6. Pelhřimov 16 7 2 7 26:28 23
7. Polná 16 6 4 6 30:28 22
8. Bystřice n. P. 16 6 4 6 22:30 22
9. Hodonín 16 6 3 7 21:18 21
10. Bystrc 16 6 3 7 20:31 21
11. Tasovice 16 6 2 8 21:26 20
12. Bohunice 16 4 6 6 25:23 18
13. Otrokovice 16 5 2 9 23:23 17
14. Spytihněv 16 5 2 9 23:36 17
15. Vyškov 16 2 8 6 14:16 14
16. Vracov 16 3 3 10 13:40 12-myn-

HHK VM – HC Lvi Břeclav B 
15:3 (4:0, 5:2, 6:1)
Branky a asistence: 5. Novák (Ne-
kvasil), 14. Cihlář (Novák), 15. 
Burian V. (Souček), 15. Střecha F. 
(Smejkal), 27. Cihlář (Ambrož), 
34. Novák (Šerý), 35. Smejkal 
(Krča, Cihlář), 37. Krča (Cihlář), 
39. Burian V. (Novák, Hlouch), 
41. Hlouch (Nekvasil), 41. Bu-
rian V. (Souček), 49. Hlouch 
(Dusík), 51. Nekvasil (Hlouch), 
56. Cihlář (Krča), 60. Ambrož 
(Souček) – 24. Klimovič (Vlašic), 
37. Klimovič (Sedláček), 47. Fou-
kal. (V čase 46:28, při signalizaci 
trestu hostujícího týmu, zahrál 
domácí hráč puk do vlastní bran-
ky. Gól přiznán hráči hostů č. 2).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Černý (Hladík) – Dusík, Šerý, 
Sedláček, Souček, Krejčí, Amb-
rož – Hlouch, Nekvasil, Novák 

– Cihlář, Burian V., Krča – Štěpá-
nek, Smejkal, Střecha F. – Burian 
P.  Rozhodčí: Lerch – Král, Vaší-
ček. Vyloučení: 6:8, navíc Souček 
a  Nekvasil (HHK) 10 min. OT, 
využití: 3:0, v oslabení 0:1, střely 
na branku: 62:15, diváci: 227.
Od úvodního buly měli naši hrá-

či jednoznačnou převahu, kterou 
dokázali proměnit i  vstřelenými 
góly. Po  zásluze si tak připsa-
li do  tabulky další tři body a  už 
ve  středu je čeká další soupeř, 
tým z Uherského Hradiště.
Ostatní výsledky devátého kola: 
Boskovice – Warrior Brno 11:3, 

Šternberk – Brumov-Bylnice 
3:4, Blansko – Uherský Brod 
4:2, Velká Bíteš – Uherský Ost-
roh 2:1 SN, Kroměříž – Plumlov 
5:3.
Program: středa 21. 11. HHK 
Velké Meziříčí – HC Uherské 
Hradiště, začátek utkání v 18 ho-
din (zimní stadion – Velké Mezi-
říčí), neděle 25. 11. SK Minerva 
Boskovice – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 17 hodin (zimní 
stadion – Boskovice)
Krajská liga mužů JM a ZL
1. Šternberk 9 7 0 1 1 45:28 22
2. Kroměříž 9 6 0 0 3 52:37 18
3. Velká Bíteš 8 5 1 0 2 34:21 17
4. Uherský Ostroh 8 3 2 1 2 26:18 14
5. Blansko 9 4 0 2 3 34:33 14
6. Uherský Brod 8 4 1 0 3 28:33 14
7. Boskovice 9 3 1 1 4 38:35 12
8. Brumov/Bylnice 8 4 0 0 4 41:44 12
9. Warrior Brno 8 4 0 0 4 36:39 12
10. Plumlov 8 3 1 0 4 43:34 11
11. V. Meziříčí 8 3 0 2 3 39:34 11
12. Břeclav B 8 1 0 0 7 29:52 3
13. Uh. Hradiště 8 0 1 0 7 16:53 2

Domácí rozdrtili břeclavské Lvy

První tým HHK nastoupil doma proti Břeclavi. 
Foto: David Horký

-hhk-

BlahopřeJeMe – 75

Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
V  pátek 16. listopadu se v  plné 
svěžesti, zdraví a  chuti do  živo-
ta dožil významného životního 
jubilea 75 roků pan Jan Fňukal. 
Celý svůj fotbalový život spojil 
s  kopanou ve  Velkém Meziříčí, 
ke které jej přivedl jeho táta.
Prošel zde všemi věkovými ka-
tegoriemi a  již v  roce 1955 hrál 
za  A  tým mužů, kde pokračoval 
v kariéře i  v  šedesátých a  sedm-
desátých letech. Po  jejím skon-
čení na  ni navázal i  trenérskou, 
kterou zakončil až v  roce 1989 
u B týmu mužů.
Kopané zůstal věrný až dodneš-
ka, neboť patří ke  stálým ná-
vštěvníkům domácích zápasů jak 
A  týmu mužů, tak B týmu. Vý-

bor FC Velké Meziříčí mu touto 
cestou přeje do dalších let pevné 
zdraví, osobní pohodu, radost 
z dětí i vnoučat a také z jeho mi-
lované velkomeziříčské kopané.

FC VM, Otto Doležal

Družstvo volejbalových juniorů 
Ostravy bylo kvůli výskytu žlou-
tenky v  karanténě. Ta skončila, 
a tak Ostravané postupně dohrá-
vají zameškaná kola. Ve  středu 
dohrávali druhé kolo v  tělocvič-
ně u kostela. Zápasy pamětníkům 
připomněly historická dramata.
Sp. VM – VK Ostrava 3:2 a 3:2 
sety (21, –23, –21, 18, 13) a (16, 
–35, –17, 23, 8)
Ostrava přijela v plné sestavě a už 
od prvních výměn dala jasně na-
jevo, že chce zlomit dosavadní 
nelichotivou bilanci čtyř prohra-
ných zápasů. Našim klukům se 
sice podařilo získat i s přispěním 
chyb soupeře v  koncovce první 
set, v dalších dvou se však prosa-
dil soupeř a otočil vývoj. Zvláště 
mrzuté to bylo ve třetím setu, kdy 
naši borci vedli již 18:12, po  sé-
rii chyb na  příjmu však posadili 
na  koně soupeře, a  ten se nedal 

pobízet. Potom však ukázal náš 
celek vnitřní sílu, když dokázal 
ve  čtvrtém dějství s  přehledem 
srovnat a  následně i  zvládnout 
rozhodující pátý set. Zápas ne-
oplýval vrcholnou úrovní, na  to 
v něm bylo místy až příliš mno-
ho chyb, svojí dramatičností však 
musel zaujmout.
Druhý zápas byl svým průběhem 
rovněž hodně zajímavý. Naši hrá-
či si se soupeřem v  prvním setu 
hravě poradili a  vypadalo to, že 
ostravští hráči jsou duchem již 
na  zpáteční cestě. Ve  druhém 
setu však začali opět kousat, 
v průběhu povětšinou vedli, v sa-
motné koncovce si však náš ce-
lek vytvořil dva setboly za  stavu 
24:22. Do  konce setu však bylo 
v  tuto chvíli ještě hodně daleko. 
Naši borci nedokázali využít šňů-
ru šesti setbolů, potom ještě sta-
tečně odvrátili pět setbolů soupe-

ře, nakonec však podlehli. A  jak 
už to tak bývá, ve  třetím setu 
nebyli nabuzenému soupeři příliš 
velkým protivníkem. A  tak byl 
na ukazateli skóre záhy zákonitě 
stav 1:2. Za  tohoto stavu a hlav-
ně po průběhu třetího setu akcie 
našeho celku povážlivě klesly 
a přiznejme, že na zvrat asi nikdo 
ze slušně zaplněné tělocvičny pří-
liš nevěřil. Leč stalo se. Kluci se 
vrátili k poctivému volejbalu, kdy 
nebyl žádný míč ztracený, doká-
zali srovnat stav setů a šlo se opět 
do  tie-breaku. Ten rozhodně za-
slouží zmínku, myslím, že nikdo 
z  přítomných ještě nic takového 
neviděl. Při podání blokaře Lic-
ka naši hráči dosáhli série, kte-
rá na  této úrovni je snad pouze 
v oblasti teorie. Honza Licek totiž 
přivedl náš celek až ke stavu 10:0, 
a to je opravdu nevídané. Mečbol 
za stavu 14:2, to tu snad taky ještě 

nebylo, a šest odvrácených míčů 
soupeře za  beznadějného stavu, 
no tak to si rovněž nepamatuji. 
Myslím, že ostravským hráčům 
se bude o  tomto zápase ještě 
dlouho zdát.
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, 
Krejska, Matějka, Podhrázský, 
Licek, Bláha, Musílek, Košábek, 
Huryta, Hromádko a Prchal. Vý-
sledek dohrávky 4. kola: Dans-
port – Ostrava 3:0, 3:0.
Neúplná tabulka EX-JRI, sk. B 
po čtvrtém kole:
1. Zlín 8 8 0 24:7 23
2. Brno 8 6 2 20:7 18
3. Praha 8 3 5 13:17 9
4. V. Meziříčí 8 3 5 12:20 8
5. Hradec Králové 6 2 4 7:14 5
6. Ostrava 6 0 6 7:18 3

Další kola v  domácím prostředí 
sehrají naši hráči 1. 12. s celkem 
Dansportu Praha, hned 2. 12.  
s Hradcem Králové. V obou pří-
padech v 10.00 a ve 14.00 hodin.

-kon-

Volejbalisté dvakrát zvítězili

Vánoční turnaj o  pohár starosty 
města v malé kopané
V  pátek 28. 12. 2012 proběhne již 16. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. 
Zájemci o  turnaj nechť se přihlásí na  telefonním čísle 608 126 661 
u Dana Rause. 
Startovné ve  výši 1.000 Kč můžete uhradit v  hotovosti v  prodejně 
Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. 
Pozor, omezený počet startujících. -dr-

-záv-


