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V Á N O Č N Í  D Á R E K  P R O  Č T E N Á Ř E : 
19. 12. – magazín T Vpohoda v týdeníku Velkomeziříčsko

19. 12. při  koupi Velko-
meziříčska za 15 Kč získá-
te nejen náš týdeník, ale 
i  TVpohodu s  televizním 
programem na 14 dní!!!
(vánoční dvojčíslo TVpo-
hody bude běžně v prodeji 
za 17 Kč, s námi ušetříte) 

19. 12.  – TVpohoda 
+ Velkomeziříčsko.
TVpohoda – 64 stránek 
včetně TV programu od 
22. 12. 2012 do 4. 1. 2013 
+ čtenářská soutěž o ceny 
v hodnotě 150.000 Kč!!!

JAK VYCHÁZÍME?

19. 12. – POSLEDNÍ 
LETOŠNÍ ČÍSLO 

VELKOMEZIŘÍČSKA
– V ROCE 2013 PO-
PRVÉ VYJDEME VE 
DRUHÉM LEDNO-

VÉM TÝDNU.

Nová publikace Velké Mezi-
říčí s podtitulem Pozvání 
k návštěvě je ke koupi v Tu-
ristickém a informačním 
centru ve vestibulu radnice 
za 230 Kč.

Kniha o Velkém 
Meziříčí je již 
v prodeji

12. prosince 2012 Cena: 13 KčRočníK XXIII. číslo 45 | založeno RoKu 1919

Vánoční výstava inspirujeO rozpočtu města se bude 
hlasovat za týden
Návrh rozpočtu hospodaření města Velké Me-
ziříčí na rok 2013 je připraven. Zastupitelé jej 
budou schvalovat 19. prosince 2012. Rozpočet je 
sestavený s mírným přebytkem.

Požadavky jednotlivých příspěvkových organizací 
města a dalších subjektů na finance pro rok 2013 
byly tradičně větší, než si město může dovolit. „Mu-
seli jsme je proto krátit,“ uvádí místostarosta Komí-
nek. Starosta Necid jej doplňuje, že rozpočet je po-
dobný letošnímu, čili zásadní změny v něm nejsou. 
Zástupci sportovních oddílů například požadovali 
o půl milionu víc, než dostali nyní, tedy 4 miliony 
korun. „Radní ale navrhují zastupitelům schválit 
částku v té výši, jako letos – 3,5 milionu. Nikde ne-
vidíme mezery, kde bychom mohli tyto peníze vzít,“ 
potvrzuje místostarosta. Základní rozpočet zatím 
nepočítá s investičními akcemi, i když radní dopo-
ručují schválit vyhlášení zadávacího řízení dotěsně-
ní skládky komunálního odpadu i realizaci rekon-
strukce víceúčelového sálu Jupiter clubu. „Investice 
města se budou řešit až z přebytku hospodaření,“ 
dodává J. Komínek, přičemž hlavní investiční akcí, 
bude-li schválena, bude právě přestavba Jupiter clu-
bu za asi 100 mil. Kč, což je maximální hranice, kdy 
ji radní doporučují realizovat. Její financování by 

měl pokrýt úvěr. Odhadovaná částka za přetěsnění 
skládky se pohybuje kolem 5 mil. Kč. Rovněž tuto 
akci radní doporučují zastupitelům schválit, neboť 
je to pro město nutná z hlediska omezené kapacity 
skládky. Dalšími investicemi jsou akce, týkající se 
vesměs svazu vodovodů a kanalizací – buď podí-
lu města na opravách, nebo novostaveb vodovodu 
apod. Je jich plánováno asi devět. „15 až 25 milionů 
prostě zmizí v zemi,“ podotýká Necid s tím, že tyto 
investice nejsou navenek vidět, ale musejí se udělat. 
„Podobně jako se letos dělaly ulice Nad Tratí a Ná-
dražní, potřebujeme příští rok udělat Skřivanovu, 
nachystaná je i Třebíčská, připravuje se V Potokách, 
problém je i na Družstevní,“ uvádí Necid nutné 
opravy kanalizací. Ale nejde jen o to, po rozkopání 
ulic a opravě kanalizace či vodovodů musí následo-
vat i nové povrchy vozovek, chodníků, osvětlení. 
„Další co v létě musíme udělat, je vyměnit chladicí 
zařízení na zimním stadionu za 2,2 až 2,4 mil. Kč,“ 
přidává Komínek a vysvětluje, že takové zařízení má 
životnost cca 10 let a na stadionu už slouží dobře 14 
až 15 let. 
Přebytek rozpočtu hospodaření města je znám vždy 
na jaře. Letos v dubnu zastupitelé rozdělovali na inves-
tice přes 15 mil. Kč, které zbyly z více než šedesátimili-
onového přebytku z roku 2011. Martina Strnadová
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Ve svém autorském čtení 
v polovině listopadu v prodejní 
Galerii Dvorek v Křižanově
seznámil přítomné s norskými 
básněmi Petr Uhlíř. Právě ten 
zmíněnou knihu Cesta lesy 
od Hanse Børliho přeložil. 
Do Velkého Meziříčí se čtení 
chystá v prvním čtvrtletí 2013.

„Hans Børli a  jeho básně jsou 
pro nás, české čtenáře, v  mno-
hém objevné. Přináší severskou 
obraznost, zprostředkovávanou 
v  následných překladech tradič-
ním konzervativním  lexikem,“ 
přibližuje básníka a  dřevorub-
ce, jak je norský autor vnímán, 
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.,
„ve výsledku se tu tak pozornost 
nepoutá k  pouhé jazykové for-
mě, nýbrž k vidění a autentickým 
reflexím obyvatele nám málo 
známé krajiny. Børliho básně po-
cházejí ze světa, o kterém strašně 
málo víme. Přitom je jeho po-
znávání pro nás velmi důležité. 
Kniha Cesta lesy nás zvláštním 

způsobem do tohoto světa uvádí 
a  otevírá nejen pohled, ale také 
cestu na Sever."
Kniha vyšla letos na  podzim.  
První prezentaci a křest si odbyla 
v  říjnu v  Památníku národního 
písemnictví v  Praze na  Strahově 
za  přítomnosti velvyslance Nor-
ského království a  hostů z  nor-
ského Hedmark, kraje básníka.
V našem týdeníku uvádíme také 
ukázku jedné básně v paralelním 
překladu tak, jak je kniha kon-
cipována. „Tyto zdrojové texty 
nemá ani univerzitní knihovna," 
upozorňuje Petr Uhlíř a dodává, 
ze nordisti jsou přísní při inter-
pretacích svých děl. „Obzvláště 
se zlobí o  každý kroužek nad 
písmenem ‚a‘," připomíná Uhlíř. 
Všímavému čtenáři jistě neu-
nikne odlišnost v  písmenkách, 
například už zmíněný kroužek či 
přeškrtnuté ,o‘. 
O tom, jak se Uhlíř dostal k nor-
štině, dále o  norském autorovi 
a samotném čtení se dozvíte více 
na straně 3.

P. Uhlíř přeložil norské básně

Iva Horká

Petr Uhlíř. Foto: 
archiv PU

Biskup suspendoval 
kněze. Právník ho brání
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle suspendo-
val zdejšího kněze Miroslava Parajku, far-
ního vikáře ve farnostech Velké Meziříčí 
a Bory.  Oznámil to velkomeziříčský děkan 
v ohláškách při bohoslužbách minulý 
víkend. 

Podle tiskové mluvčí Biskupství brněnského 
obdrželo v této věci 6. prosince 2012 biskup-
ství rozhodnutí Interdiecézního církevního 
soudu v Olomouci, kterým byl potvrzen roz-
sudek soudu první instance v Brně. 
„V něm byl kněz Mgr. Miroslav Parajka shle-
dán vinným z porušení ustanovení kanonic-
kého práva souvisejících se správou farnos-
ti," uvedla tisková mluvčí Martina Jandlová, 
„dnem vynesení rozhodnutí byl P.  Parajka 
suspendován v  plném rozsahu na  dobu ne-
určitou. Nemůže tedy vysluhovat svátosti 
a  zastávat žádný církevní úřad. Tímto také 
skončilo jeho ustanovení farním vikářem 
ve  farnosti Velké Meziříčí a  Bory. Prosíme 
všechny o modlitbu za otce Parajku i za jím 
poškozené, duchovně či hmotně."
K této záležitosti se pro náš týdeník vyjádřil 

i právní zástupce M. Parajky JUDr. Petr Po-
ledník: „Na nedělních bohoslužbách ve Vel-
kém Meziříčí 9. 12.  jsme se v  ohláškách 
doslechli o obvinění otce Miroslava Parajky 
ze zpronevěry finančního majetku. Té se měl 
dopustit v jeho bývalé farnosti Olší u Tišno-
va. Týkala se půjčky ve výši 100 tisíc Kč, kte-
rou farníci poskytli na opravu fasády kostela. 
Kvůli podezření z  nesprávného použití této 
půjčky, bylo v prosinci 2010 na P. Parajku po-
dáno trestní oznámení na Kriminální policii 
v Brně. Po prošetření policií i podle vykona-
ného auditu bylo konstatováno, že tato půjč-
ka byla řádně použita při opravách kostela 
a  dotyčný P.  Parajka se nedopustil žádného 
trestného činu. Trestní řízení bylo ukončeno 
v červnu 2011. Páter Parajka se proto v této 
kauze cítí církevním soudem poškozen.“ 
Do konce letošního roku bude podle našich 
informací bývalý kněz zdejší farnosti působit 
jako pastorační asistent v brněnské diecézi. 
„Děkuji touto cestou všem farníkům za pod-
poru a za vše dobré, co pro mě udělali,“ vzka-
zuje touto cestou Miroslav Parajka, rodák 
z Křižanova.

Tradiční vánoční výstava se opět koná v Jupiter clubu. Nově na 
ní mohli návštěvníci zhlédnout práci řezbáře Milana Kaštana 
z Dolních Heřmanic. Více foto na našem webu. Foto:  Iva Horká

Tradiční  vánoční vý-
stava, kterou pořádá 
ČSŽ a  Jupiter club, 
začala v  JC v pondě-
lí ráno a  končí dnes 
v 17 hodin. Nese pří-
značný název - Kouz-
lo vánočního tvoře-
ní. Jde o nepřeberné 
množství výrobků, 
jež jsou dílem šikov-
ných lidí, kteří mají 
k řemeslu a ruční prá-
ci vřelý vztah. Kromě 
soukromých vystavo-
vatelů se prezentují 
také školy a  instituce 
z našeho města i blíz-
kého okolí. K  vidění 
jsou výrobky tradiční, 
ale i moderní. Někte-
ré tvůrce mohou lidé 
vidět přímo při práci. 
Jako třeba řezbáře M. 
Kaštana (na snímku). 
Mnoho výrobků  je 
možno si i koupit.

Iva Horká

 Pokračování na straně 2
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Prvňáčků má být víc, 
město chystá opatření
Základní školy ve Velkém Meziříčí očekávají pro příští školní rok 
mimořádný počet prvňáčků. To vyžaduje úpravu počtu prvních 
tříd na základních školách a také vyhlášky o spádovosti.

Aktuálně by počátkem roku 2013 mělo přijít k zápisu do prvních tříd 
cca sto čtyřicet pět dětí. Že bude prvňáčků nejspíš víc než v předcho-
zích letech, avizoval vedení města už odbor školství městského úřadu. 
Radní pro jistotu nechali informaci prověřit ředitelkou mateřské školy, 
která ji v podstatě potvrdila. I když číslo samozřejmě zatím není defi-
nitivní, ale pouze orientační – stanovené dle počtu předškolních dětí 
a zatím hlášených odkladů. Zastupitelé na svém prosincovém jednání 
proto budou schvalovat změnu vyhlášky města o spádovosti, kterou se 
stanoví školské obvody ZŠ zřízených městem. Prvních tříd totiž bude 
místo dosavadních pěti šest – po dvou na Sokolovské, Oslavické i Škol-
ní. „Změna se bude týkat jedné ulice – Čechova –, která byla loni pře-
řazena pod ZŠ Oslavická a nyní bude vrácena zpět na ZŠ Sokolovská. 
Je to kvůli tomu, aby byly první třídy všude rovnoměrně naplněny,“ 
informoval místostarosta města Josef Komínek. Martina Strnadová

Radní navštívili Jindřichův Hradec
Zástupci města Jindřichův Hra-
dec navštívili Velké Meziříčí, aby 
si prohlédli zdejší nové discgol-
fové hřiště. Velkomeziříčští radní 
jim návštěvu nedávno oplatili. 
Zavítali mimo jiné i do jejich ba-
zénu s  aquaparkem či nově zre-
konstruovaného digitalizovaného 
kina, kde se zajímali i o ekonomi-
ku a provoz obou zařízení.

„Chtěli jsme si navzájem vyměnit 
některé poznatky,“ vysvětluje dů-
vod návštěvy velkomeziříčský mís-
tostarosta Josef Komínek a dodává, 

že se vzájemně shodli na  tom, že 
obě města mají problémy vesměs 
stejné – všude jde hlavně o peníze.
Jindřichohradečtí Velkomeziříčské 
přijali v  krásném prostředí svého 
historického města. Umožnili jim 
mimo jiné i prohlídku muzea foto-
grafií či výstavu gobelínů. „Jedním 
z našich cílů bylo vidět jejich nově 
zrekonstruovaný plavecký bazén 
s  venkovním aquaparkem,“ říká 
místostarosta a  doplňuje informa-
ci cenou, kterou Jindřichohradečtí 
za  rekonstrukci bazénu dali. Ta je 
180 milionů korun.

„Navštívili jsme i  digitalizované 
kino. Dozvěděli jsme se, co je po-
třeba udělat z hlediska audio, video 
a  hlavně stavebních prací, protože 
oni to udělali z gruntu – vyměnili 
sedačky, předělali celý sál,“ dopl-
ňuje starosta Radovan Necid další 
poznatky. Opravené kino nyní Jin-
dřichohradeckým nabízí v podstatě 
stejný komfort sezení, jaký najdou 
v multikinech, i když za cenu sní-
žení počtu míst ze tří set asi na dvě 
stě. Podle místostarosty je celková 
rekonstrukce stála šest a půl milio-
nu korun. Radní se navíc dozvěděli, 

že úpravy kina se Jindřichohradec-
kým vyplatily, neboť jim přinesly 
i  zvýšení návštěvnosti. Ani Velko-
meziříčští od  digitalizace kina Ju-
piter clubu neupustili. Hodlají se jí 
zabývat poté, co vyřeší vlastnictví 
budovy kina, která dosud stále není 
v rukou města.
Zástupci obou měst pak hovořili 
o kultuře, o sportu, zajímali se o fi-
nanční stránky obou oblastí.
„Inspirovali jsme se mnoha věcmi 
a  nápady,“ uzavírá místostarosta 
města Josef Komínek.

Martina Strnadová

Úřední hodiny na novém odboru správy majetku a bytů (namísto 
MSB) budou stejné jako pro celý MěÚ Velké Meziříčí. To znamená, 
že nynější doba, kdy bylo na městské správě bytů otevřeno pouze v 
PO a ST do 15 h, se prodlouží. Úřad je nejlépe navštívit v PO a ST, 
kdy je otevřeno do 17 hodin a úředníci se plně věnují občanům.

Upozorňujeme všechny obča-
ny, že v pátek 14. prosince 2012 
bude významně omezen provoz 
na  Městském úřadě Velké Mezi-
říčí z důvodu každoročního ško-
lení zaměstnanců z  bezpečnosti 
práce.
Dále bude z  důvodu roční uzá-

věrky v  pondělí 31. 12. 2012 
(Silvestr) ukončen provoz na po-
kladnách i  na  všech ostatních 
pracovištích Městského úřadu 
Velké Meziříčí v 10 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček, tajemník 
Městského úřadu

Omezení provozu na MěÚ

Poštovní je 
uzavřena
Uzavírka silnice Poštovní, ome-
zení provozu

Od  10. do  16. prosince 2012 je 
obousměrný omezený provoz 
na silnici II/602 v ulici Sokolov-
ská ve  Velkém Meziříčí u  kři-
žovatky s  místní komunikací 
Poštovní z důvodu opravy kana-
lizační šachty v silnici II/602. 
Obousměrný omezený pro-
voz na  silnici je zajištěn, místní 
komunikace Poštovní v  úseku 
cca dvacet metrů u  křižovatky 
(u pošty) bude uzavřena.

-měú-
Foto: Martina Strnadová

(snímek pořízen začátkem  týdne)

Marie Antlová z Velké 
Bíteše oslavila 101 let

V pátek 30. listopadu 2012 oslavila občanka Velké Bíteše Marie Antlo-
vá krásných 101 let svého života. Popřát do domova důchodců jí přišel 
starosta města Velké Bíteše ing. Milan Vlček, který ji předal kytici a 
matrikářka Milena Janštová. Členky Sboru pro občanské záležitos-
ti předaly oslavenkyni dárkový balíček. Paní Antlová všem upřímně 
poděkovala. Poté se bez brýlí podepsala do pamětní knihy. Přítomní 
si včetně oslavenkyně připili červeným vínem a následovalo krátké 
posezení s kávou, při kterém stále dobře naladěná, velice vitální osla-
venkyně zavzpomínala na spartakiádu, jíž se zúčastnila jako cvičenka. 
Už teď se prý moc těší na další oslavu. Blahopřejeme ještě jednou paní 
Marii Antlové – všechno nejlepší, hodně zdraví a dosavadní vitality.      
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury, foto: ICKK V. B.

Stavba ochranných zídek pokročila
Práce na stavbě protipovodňové ochrany pokročily. Kolem Oslavy od 
mostu u Penny marketu k areálu kablovky jsou vybetonované základy 
pro ochranné zídky. Podél Balinky naproti koupališti na nich pracov-

níci společnosti PPO Velké Meziříčí pracují. Dalším krokem bude čiš-
tění koryta řeky Oslavy, tzv. prohrábka, nad Jeřábkovým jezem.

Martina Strnadová

Vlevo: snímek u kabla, vpravo nahoře u koupaliště a dole příprava prohrábky koryta řeky Oslavy nad 
Jeřábkovým splavem v centru Velkého Meziříčí. 3x foto: Martina Strnadová Zprac.: Iva Horká

Pokračování ze strany 1
Ten se bohužel podle svých slov 
neměl možnost se zdejšími farní-
ky rozloučit osobně. 
Pokud by měl kdokoliv zájem 
nahlédnout do  spisu k  této 
věci, může tak učinit na  adrese: 

JUDr. Petr Poledník, 
právní zástupce P. Parajky, 
Příkop 4, 604 12 Brno. 
Tel.: 545 176 116. 
E-mail: 
akpolednik@akpolednik.cz

Biskup suspendoval kněze
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Múzy se sešly na dvorku v Křižanově
Na  prvý pohled to vypadá jako 
„silná slova“. Ale bylo to tak.  
V  Křižanově v  galerii Dvorek 
v neděli 18. listopadu prý byly pří-
tomny. Majitel galerie Mirek Bur-
sa s  nimi seznámil návštěvníky:   
„Podle řecké mytologie existuje 
múz devět, z nich tři jsou múza-
mi poezie. Staří Řekové správně 
chápali, že výkony básníků, ta-
nečníků a hudebníků nejsou jejich 
dílem, ale že mají původ v „božské 
inspiraci“. Tu básníkovi poskytují 
a  zprostředkovávají právě múzy. 
Ostatní, dnes uznávané umělecké 
obory jako malířství či sochařství 

považovali Řekové za řemesla pro-
to, že pracují s  hmotou“. Dodal 

pak, že 
dnes se 
jejich 
Dvorek 
touto 
akcí po-
souvá 
o  stu-
peň výš, 
protože 
většinou 
orga-
nizují 
výsta-

vy malířů, grafiků, řezbářů, tedy 
oněch řemesel, která své múzy 
nemají. Není úplně jasno, která 
z múz nakonec přihlížela, zda Ka-
lliopé „s krásným hlasem“, či Erató 
„láskyplná“.  
Na  Dvorku u  Mirka a  Michaely 
byla představena nově vydaná 
kniha Cesta lesy – kniha překladů 
básní norského autora Hanse Bør-
liho (viz foto vlevo). 
Básníka, který sám sebe se smí-
chem nazýval nejlepším básníkem 
mezi norskými dřevorubci a  nej-
lepším dřevorubcem mezi norský-
mi básníky. 

Knihu překladů Cesta lesy 
na  Dvorku představil její překla-
datel Petr Uhlíř. Kniha vyšla le-
tos na  podzim.  První prezentaci 
a  křest zažila v  Památníku ná-
rodního písemnictví na  Strahově 
za  přítomnosti velvyslance Nor-
ského království a  hostů z  nor-
ského Hedmark,  kraje básníka. 
Na  Dvorku však nezůstalo jen 
u  představení knihy. Řeč se sto-
čila na  Norsko, zemi, která nám 
na  první pohled může připadat 
nehostinná a vzdálená.
Ve skutečnosti je však zemí velmi 
krásnou, stejně jako lidé, kteří ji 

nazývají domovem. Hovořilo se 
o  osobnosti a  životě básníka, 

i o básních samotných.

Hans Børli (1918-1989) - praco-
val po  celý svůj život jako dřevo-
rubec v  Eidskog, v  norském kraji 
Hedmark. V  tomto řídce obydle-
ném, drsném kraji se rodily jeho 
básně. Každá z  nich je částečkou 
obyčejného, prostého obrazu, který 
snad lze nazvat i obrazem všedno-
denním. Všechny však nesou pečeť 
hlubokých, osobitých myšlenek. 
Díky nim máme možnost vidět 
svět očima básníka. Můžeme spo-

lu s  ním žasnout, objevovat, pře-
mýšlet. Je nám dáno sledovat, jak 
vedle sebe řadí věci a děje zdánlivě 
nesouvisející, abychom vzápětí 
pochopili vazby mezi nimi, jejich 
sílu a význam. 

No a jak to bylo s  oněmi múza-
mi? 
Snad se tiše a  šťastně usmívaly, 
že ta slova, která před lety odnes-
ly do  lesů Eidskog si našla cestu 
k lidem a doufají, že nejen k těm 
na  Dvorku u  Mirka a  Michaely 
v Křižanově.

Mgr. Milada KrásenskáFoto: Wikipedie

 

Det finnes 
Det finnes stunder 
da alle ord er grå, 
da sorga er et høstsyn: 
et vissent sevblad frøsi fast
i isen på ei å. 

Det finnes stunder 
da alle ord er små, 
da lykka er et vårsyn: 
ei solgnist i en dråpe dogg 
som siger langs et strå. 

Jsou
Jsou chvíle, 
kdy šednou slova,
smutek prostírá stůl:
listy nedávno zvadlé 
led zaklíná.

Jsou chvíle,
kdy slova nejsou nic,
kdy štěstí vidíš
stékat v kapkách rosy
po stéblech trav. 

Hans Børli, ze sbírky „Men støtt kom nye vårer“ (Zrození pra-
menů) 1949

Ukázka z knihy Cesta lesy

Mirek Bursa (vlevo) seznamuje návštěvníky, zatím 
teoreticky, s múzami poezie. Autorské čtení P. Uhlíře 
se konalo právě u něho na dvorku. Foto: archiv PU

Jak jste se dostal k tak neobvyklému jazyku?
„Norština a cesty k poezii norské a čas nad nimi strávený – to je otáz-
ka,“ začíná svoje vysvětlení křižanovský rodák Petr Uhlíř, „překlady 
těch básní pro knihu jsem dělal tři měsíce, nepsal jsem si to, ale bylo 
to dobrých 600 hodin práce. Protože je ale kniha dvojjazyčná, bylo 
předtím nutno digitalizovat text, udělat jeho korektury i  v  norštině 
a předtím vůbec sehnat zdrojové texty. Ty nemá ani národní knihov-
na, ani žádná univerzitní v ČR. K tomu jednání o právech a další věci 
související...
A kde jsem k tomu přišel? Skrze muziku. Sinikka Langeland, norská 
zpěvačka a hráčka na kantele, realizovala projekt Starflowers, ve kte-
rém zhudebnila několik Børliho básní. Já jsem uvedemé CD dostal 
jako dárek před dlouhou cestou, poslechl jsem si ho a byl jsem, co já 
vím, prostě lapen. Něco tak kultovního, krásného, zvoucího – kolem 
toho se nedá jen tak projít... Proto jsem začal hledat, co to ta žena zpívá 
a o čem to je – a našel jsem Børliho a Norsko a začal překládat pro sebe 
a pro své blízké prvních deset. No a od té chvíle poslechu už uplynuly 
dva roky, než vyšla kniha Cesta lesy.

Pokračování ze strany 1

Petr Uhlíř přeložil...

Připr.: Iva Horká

Zásadně se mění struktura české daňové správy
Upozorňujeme všechny občany 
a daňové subjekty, že k 1. 1. 
2013 nabývá účinnosti zákon 
č. 456/2011 Sb. o Finanční 
správě České republiky, kterým 
se zásadním způsobem mění 
struktura české daňové správy.

Stávající struktura české daňové 
správy vyplývající ze zákona č. 
531/1990 Sb., o územních finanč-
ních orgánech, ve  znění pozděj-
ších předpisů, kterou v současné 
době tvoří Generální finanční 
ředitelství, 8 finančních ředitel-
ství, 199 finančních úřadů a Spe-
cializovaný finanční úřad, bude 
od Nového roku na základě záko-
na o  Finanční správě významně 
reorganizována a  transformová-
na.
Jako orgány Finanční správy Čes-
ké republiky se od 1. ledna 2013 
v souladu se zákonem o Finanční 
správě zřizují Generální finanční 
ředitelství, Odvolací finanční ře-

ditelství a  finanční úřady, které 
jsou správními úřady a  organi-
začními složkami státu, a jako ta-
kové plně převezmou kompeten-
ce současné soustavy územních 
finančních orgánů.
Nově vzniklé Odvolací finanční 
ředitelství se sídlem v Brně bude 
jako čistě odvolací orgán vykoná-
vat svou působnost pro celé úze-
mí České republiky.
Územní působnost a  sídla nově 
vzniklých 14 finančních úřadů 
stanoví zákon o  Finanční sprá-
vě. Ze zákona vyplývá, že půjde 
o Finanční úřad pro hlavní město 
Prahu, Finanční úřad pro Stře-
dočeský kraj, Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj, Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj, Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj, Finanční úřad 
pro Ústecký kraj, Finanční úřad 
pro Liberecký kraj, Finanční úřad 
pro Královéhradecký kraj, Fi-
nanční úřad pro Pardubický kraj, 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, 

Finanční úřad pro Jihomoravský 
kraj, Finanční úřad pro Olomo-
ucký kraj, Finanční úřad pro Mo-
ravskoslezský kraj, Finanční úřad 
pro Zlínský kraj a Specializovaný 
finanční úřad se sídlem v Praze.
Nedílnou součástí každého fi-
nančního úřadu budou jeho 
územní pracoviště, jejichž síd-
la jsou stanovena vyhláškou č. 
48/2012 Sb. Z  pohledu zákona 
o Finanční správě budou finanč-
ní úřad i jeho územní pracoviště 
tvořit jediný správní celek. Obec-
ně je možno uvést, že není rušeno 
žádné sídlo územních finančních 
orgánů. Územní pracoviště bu-
dou místy, kde budou uloženy 
spisy daňových subjektů. Největ-
ší změny se budou týkat umístění 
spisů daně z nemovitostí a jejich 
popis je uveden v  samostatné 
informaci k  této problematice, 
která je vyvěšena na  internetové 
adrese http://cds.mfcr.cz a  obec-
ní úřady ji obdrží ve  formě tis-

kopisu po  jeho vydání. Zatímco 
finanční úřady budou vykonávat 
svou působnost na území přísluš-
ného vyššího územního samo-
správného celku, celorepubliko-
vá působnost Specializovaného 
finančního úřadu zůstane beze 
změny.
Všechny finanční úřady budou 
od roku 2013 nad rámec kompe-
tencí dnešních finančních úřadů 
vykonávat rovněž kontrolu do-
tací, finanční kontrolu a  budou 
pověřeny i  výběrem pojistného 
a  následným převodem vybra-
ných finančních prostředků 
účastníků důchodového spoření 
na  účty penzijních společností. 
Z  pověření ministerstva budou 
moci finanční úřady rovněž pře-
zkoumávat hospodaření krajů, 
hlavního města Prahy, regionál-
ních rad regionů soudržnosti 
a vykonávat dozor nad přezkou-
máváním hospodaření obcí, dob-
rovolných svazků obcí a  měst-

ských částí hlavního města Prahy.
Specializovaný finanční úřad 
bude kromě svých dosavadních 
pravomocí nově vykonávat ce-
novou kontrolu, dozor nad lote-
riemi a jinými podobnými hrami 
a kompetence spojené s vedením 
Centrálního registru smluv. Jako 
správci smluv mu bude svěřena 
registrace smluv účastníků dů-
chodového spoření a komunika-
ce s penzijními společnostmi.
Realizace výše popsané transfor-
mace daňové správy si vyžádá 
rozsáhlá opatření v oblasti orga-
nizační, materiální, administra-
tivní i  personální. Všechna tato 
opatření i  reorganizace samotná 
jsou prováděny tak, aby nedo-
šlo k  omezením ve  správě daní 
a k pouze minimálnímu omezení 
dosavadních služeb běžně posky-
tovaných daňovou správou široké 
veřejnosti. Jde o následující:
1/ Pokladny finančních úřa-
dů budou od  18. prosince 2012 

do  13. ledna 2013 uzavřeny, to 
znamená, že uhradit daň v  ho-
tovosti na  pokladně finančního 
úřadu je možné naposledy 17. 
prosince 2012.
2/ V pátek 28. prosince a pondělí 
31. prosince 2012 budou finanční 
úřady uzavřeny s výjimkou poda-
telen, které budou otevřeny od 8 
do 14 hodin.
3/ Od  pátku 28. prosince 2012 
bude uzavřen daňový portál, ne-
bude tedy možné jeho prostřed-
nictvím elektronicky zaslat podá-
ní daňové správě.
4/ Od  1. 1. 2013 dojde ke  změ-
nám datových schránek všech 
pracovišť.
Dovolujeme si dále upozornit, 
že aktuální informace ke  změ-
nám při transformaci územních 
finančních orgánů na  orgány fi-
nanční správy je možno nalézt 
na  webových stránkách http://
cds.mfcr.cz.
Ing. Karel Štourač, ředitel FÚ VM

Den otevřených dveří HŠ a OA navštívil hejtman
Dne 6. prosince 2012 se ko-
nal na  Hotelové škole Světlá 
a  OA Velké Meziříčí tradiční 
předvánoční Den otevřených 
dveří.

Tentokrát byl ve znamení „mi-
kulášské nadílky“. Mikuláš, 
anděl a  čert doprovázeli ná-
vštěvníky, kteří se mohli sami 
přesvědčit, že studenti oboru 
Hotelnictví a Obchodní akade-
mie se mají čím chlubit.
A  co vás čekalo za  dveřmi 
Světlé?
Získali jste informace o  mož-

nostech studia na  škole, vy-
tvořili jsme pro vás program 
sestavený z  interaktivních čin-
ností a  soutěží. Vyzkoušeli jste 
si přijímací zkoušky nanečisto. 
Prohlédli jste si školu, odborné 
učebny, domov mládeže, vysta-
vené práce žáků. Naši žáci se 
pochlubili svými cukrářskými 
dovednostmi, výrobou betlé-
mů, dezertů, čajového pečiva 
a  bonbonů, uměním carvingu. 
Nabídli jsme vám občerstvení 
a ochutnávky naší i zahraniční 
kuchyně, prezentaci speciální-
ho inventáře, umění obsluhy 

a  flambování. Při této příleži-
tosti školu navštívil hejtman 
Kraje Vysočina MUDr.  Jiří 
Běhounek, radní Kraje pro 
oblast školství ing.  Jana Fialo-
vá a  vedoucí odboru školství 
Mgr.  Miroslav Pech, místosta-
rosta města Josef Komínek, ve-
doucí odboru školství ing.  Pa-
vel Stupka, ředitel Jupiter clubu 
Mgr.  Milan Dufek, ředitelé 
meziříčských a  okolních zá-
kladních škol a  další osobnos-
ti. Jejich zájem o „Světlou“ nás 
velmi těší. Děkujeme vám, ná-
vštěvníci, přátelé Světlé, za pří-

zeň, kterou jste nám věnovali, 
a  doufáme, že jste získali po-
třebné informace a  že se vám 
u nás líbilo. Rádi vás znovu při-
vítáme. Upozorňujeme, že den 
otevřených dveří – informač-
ní odpoledne pořádáme také 
v  pátek 11. ledna 2013 od  13 
do 15 hodin.
Těšíme se na vás a přejeme vám 
příjemné prožití Vánoc, do no-
vého roku 2013 hodně zdraví, 
štěstí a pracovních úspěchů. 

Mgr. Stanislav Svoboda, 
zástupce ředitelky školy

Foto: Jitka Bradáčová
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Pozvánka na jednání zastuPitelstva města velké meziříčí dne 19. 12.

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci!
Srdečně vás zveme na 
DEN PRVŇÁČKA, 
který se bude konat dne 4. 1. 2013 
od 15 hodin 
v budově ZŠ na Komenského ulici.

Společně usedneme do lavic, zacvičíme si 
a pohrajeme na interaktivní tabuli.

Na setkání s vámi se těší paní učitelky Mgr. Miroslava Šulcová 
a  Mgr. Vladimíra Moravová.

 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Velké Meziříčí oznamuje, 
že 17. 12. a 18. 12. 2012 proběhne stěhování referátu nepojistných 
sociálních dávek (HN a DOZP) ze současného pracoviště Radnic-
ká 29/1 na pracoviště Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí, kde 
již od 19. 12. 2012 budou tyto agendy plně funkční pro klienty. 
Dne 17. 12. a 18. 12. 2012 bude proto omezen provoz agend hmot-
ná nouze a dávky zdravotně postižených. 
Základní chod pro nezbytné případy dotčených agend bude za-
bezpečen na pracovišti Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí – 
státní sociální podpora. 
Děkujeme za pochopení. -ÚP ČR-

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se 
uskuteční
ve středu 19. prosince 2012 v 15 hodin v koncertním sále Jupiter 
clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost E.Onu o prodej pozemku parc. č. st. 122 v k. ú. Olší nad 
Oslavou – pozemek pod trafostanicí
4. Žádost E.Onu o prodej pozemku parc. č. 1568/121 ul. Čechova – 
pozemek pod trafostanicí
5. Žádost E.Onu o prodej pozemku parc. č. 1647/3 na ul. Sokolovská 
– pozemek pod trafostanicí
6. Žádost na prodej asi 27 m² z parc. č. 3845 na ul. K Novému světu, 
obec a k. ú. VM
7. Žádost o odkoupení části pozemku – asi 29 m² – z parc. č. 3845 na 
ul. K Novému světu, obec a k. ú. VM
8. Žádost o prodej pozemků parc. č. 48/18 a 48/19 v k. ú. Mostiště – 
majetkové vypořádání
9. Žádost o prodej části pozemků v Hliništích, obec a k. ú. VM
10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5880/7 ve Františkově, obec a k. 
ú. VM – majetkové vypořádání cesty
11. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5317/1 a části parc. č. 5319/1, asi 
70 m² – ve Františkově, k. ú. VM
12. Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 1906/11 a 1906/12 na ul. K 
Buči, obec a k. ú. VM
13. Návrh na přijetí daru – pozemky parc. č. 4770/16 a 4770/3 na Faj-
tově kopci, k. ú. VM v majetku SVAZKU Žďársko

14. Dotěsnění skládky TKO u Vysokého mostu
15. Prezentace – rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu, s. r. o., 
Velké Meziříčí
16. Rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu, s. r. o., Velké Me-
ziříčí
17. Rozpočtová opatření:
1) Dotace na investici pro městskou knihovnu
2) Příspěvek na provoz pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – do-
krytí výše příspěvku na přeložku vodovodu na hřišti Hrbov
3) Poskytnutí daru na odměny za výjimečné sportovní výkony v roce 
2012
4) Příspěvek na provoz pro Sociální služby města VM – zvýšení
18. Rozpočtová opatření II:
1) Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – rekonstrukce ka-
nalizace Nádražní, Nad Tratí
19. Zplnomocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci 
roku 2012
20. Pravidla Zastupitelstva města Velké Meziříčí pro poskytování do-
tací
21. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2013
22. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
23. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí
24. Koncepce školství
25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2012
26. Diskuze, interpelace
27. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Výstava betlémů
V Městském muzeu ve Velké 
Bíteši probíhá od 11. prosin-
ce 2012 do  11. ledna 2013 
výstava betlémů s  názvem 
Betlémy ze sbírky Muzea 
Vysočiny Třebíč. Výstava je 
umístěna v  malém výstav-
ním sále a  otevřena je v  ob-
vyklých hodinách, ve  všední 
dny mimo pondělí 8–12, 
14–16 a  ve  sváteční dny 25. 
a  26. prosince v  čase 13–18 
hodin. Jiné termíny návštěvy 
je možno předem objednat 
tel.: 566 532 383; 739 181 345 
nebo e-mailem na  muzeum.
velkabites@seznam.cz.
Vernisáž výstavy proběhla 
v  pátek 7. prosince odpole-
dne. K  výstavě promluvila 
Mgr. Eva Tomášová – vedoucí 
krajského pracoviště Tradič-
ní lidové kultury a  Mgr.  An-
tonín Žamberský – kurátor 
sbírek betlémů Muzea Vyso-
činy Třebíč, ze kterého jsou 

exponáty zapůjčené; zazněly 
vánoční písně v  podání pě-
veckého sboru národopisné-
ho souboru Bítešan; na závěr 
zazpíval Vojtěch Švanda – žák 
bítešské základní školy. Pro 
návštěvníky bylo připraveno 
malé občerstvení pro zahřátí.
Výstava obsahuje dvanáct 
betlémů převážně skříňkové-
ho typu, nejstarší je přibliž-
ně z  roku 1800. Tyto skvosty 
tvořily součást třebíčské stálé 
expozice, která byla po  pět-
ačtyřiceti letech v  roce 2010 
uzavřena v  souvislosti s  ge-
nerální opravou zámecké bu-
dovy. 
To umožnilo realizovat vý-
stavu ve  Velké Bíteši, která 
návštěvníkům nabízí výběr 
nejhodnotnějších sbírkových 
předmětů z  třebíčského sou-
boru betlémů.
Bc. Ivo Kříž, městské muzeum 

ve Velké Bíteši

Manželé Ekrtovi oslavili diamantovou svatbu
Ve Velké Bíteši se v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14 hodin na rad-
nici konala diamantová svatba manželů Anežky a Aloise Ekrtových. 
Za Městský úřad Velká Bíteš popřál manželům, kteří spolu prožili 
krásných 60 let, oddávající zastupitel ing. Alois Koukola, CSc. Této 
slavnostní příležitosti se zúčastnila nejbližší rodina. Popřát také při-
šly členky Sboru pro občanské záležitosti Anežka Jelínková a Milena 
Koukolová. Součástí této krásné svatby byl podpis do pamětní knihy 
a společný přípitek. V průběhu slavnostní chvíle zazpívala manželům 
slečna Iveta Janštová Ave Maria a Láska na 100 let. Po obřadu tento 
velice vitální pár s rodinou odešel na rodinnou oslavu. 
Manželům Ekrtovým přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ještě 
spoustu společných let.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury, 
foto archiv informačního centra

Komici bavili posluchače nejen scénkami

Obezřetnost se o vánočních nákupech vyplatí
Policisté v Kraji Vysočina upo-
zorňují v průběhu prosince zá-
kazníky v obchodních domech 
na nebezpečí, které přinášejí 
předvánoční nákupy. 

Od  začátku prosince probíhají 
v  prostorách hypermarketů Al-
bert a  Tesco preventivní akce 
„Obezřetnost se vyplatí“. Policisté 
upozorňují zákazníky obchodů 
na  nebezpečí kapesních krádeží 
v  obchodních domech. Z  infor-
mačních letáků se mohou lidé 

dozvědět, jakými způsoby lze 
zlodějům zabránit v  tom, aby se 
na nich obohatili. 
Aby lidé neumožnili kapsářům 
přístup ke svým věcem, stačí ně-
kdy velice jednoduché opatření. 
Je třeba mít na paměti, že napří-
klad peněženka nesmí být pro 
zloděje snadno přístupná. Tomu 
lze předcházet i tím, že peněžen-
ku umístíme do  vnitřní kapsy 
kabelky, kabelku zapneme na zip 
a budeme ji nosit na přední části 
těla. Musíme se také vyhnout si-

tuaci, kdy naše peněženka bývá 
položena v otevřené tašce na ná-
kupním vozíku nebo nám kouká 
ze zadní kapsy kalhot a my se vě-
nujeme výběru zboží. Toto jsou 
situace, kterých dokáží zloději 
velice rychle využít. 

Kradou i z auta 
Policisté také informují řidiče, 
kteří přijedou za  vánočními 
nákupy a  zaparkují před 
obchodními domy, o  nebezpečí 
krádeží věcí ze zaparkovaných 

vozidel. Základním pravidlem 
je nenechávat žádné věci uvnitř 
vozidla. Je třeba nenechávat 
ve  vozidle nic, co by mohlo 
upoutat pozornost zlodějů. 

Dále se velice často stává, že ři-
dič vyloží nákup z  nákupního 
vozíku do  automobilu, vozidlo 
neuzamkne a jde vrátit vozík zpět 
do obchodu. Také to je příležitost 
pro zloděje.

nprap. Martin Dušek, 
Krajské ředitelství Policie Kraje 

Vysočina

V pořadu Na stojáka vystoupili v Jupiter clubu 5. 12. 2012 (zleva) - Marek Daniel, Miloš Knor, Ruda z Ostravy 
a Lumír Tuček. V pořadu bavili diváky scénkami i písničkami. Další foto na našem webu. 4x foto: Iva Horká
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řádky na neděli PřísPěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 12. 12.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Vídeň mše sv. 17.00 – o. L. 
Sz., Oslavice mše sv. 18.00 – o. Prajka. Čtvrtek 13. 12.: 7.00 mše sv. 
– o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 14. 12.: 8.00 mše sv. – o. 
Prajka, 14–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory mše sv. 13.00 – o. Prajka. Sobota 15. 12.: 7.00 
mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky mše sv. – o. L. Sz. 
Neděle 16. 12.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 14. 12. Dolní Bory 18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 16. 12. 
Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa v 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří 
nemají náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická 
hodina. Pátek 14–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke 
svátosti smíření a pokání, v 18.30 večer chval. Sobota v 18.30 pří-
prava před křtem. Sobota v 19.00 bude vigilie 3. adventní neděle. Ve 
dnech 29. 7.–3. 8. 2013 pořádáme farní zájezd po poutních místech 
polského Slezska, Vratislavi a Berlína. Cena 5.000 Kč, mládež a děti 
4.000 Kč (záloha 1.500 Kč). Program je ve vývěsce. Hlásit se můžete 
na faře v úředních hodinách. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnos-
ti. Autobus na Nový Jeruzalém 13. 12. pojede v 15.00 z Vídně, 15.05 
z Mostišť, 15.10 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů a 15.20 z 
Laviček – rozcestí.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 16. 12. 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

21. 12. 2012

Pavel Janošík

Uplynul týden od  oslavy 145. výročí založení a  brány Střední školy 
řemesel a služeb Velké Meziříčí se opět otevřely veřejnosti. Ve středu 
28.  11. 2012 se  totiž konal tradiční Den otevřených dveří. Zájemci 
o  studium si mohli prohlédnout nejen prostory školy a  jednotlivé 
učebny, ale i dílny na pracovištích odborného výcviku. V útulné klu-
bovně internátu získali žáci základních škol i jejich rodiče podrobné 
informace o nabízených oborech vzdělávání. Nedílnou součástí pre-
zentace školy bylo občerstvení podávané žáky oboru kuchař – číšník 
a ukázka práce žáků oboru elektrikář a mechanik opravář motorových 
vozidel. Po celý den mohli návštěvníci klubovny sledovat také projekci 
o historii a současnosti školy či prohlédnout si výstavku podzimních 
zemědělských plodin. Zaměstnanci školy děkují všem návštěvníkům 
za projevený zájem a těší se na další Den otevřených dveří 16. ledna 
2013.

Střední škola řemesel a služeb otevřela dveře

Oblastní charita Žďár nad Sáza-
vou hodnotí tříleté období tříkrá-
lové sbírky a pod patronací aka-
demické malířky Kláry Trnkové 
připravuje další ročník.
Během uplynulých tří let se o  ší-
ření tradice a  o  celkem 1  047 
pokladniček staralo přes 4  500 
dobrovolníků. Koledníci vyko-
ledovali více než 6,4 mil. Tyto 
finanční prostředky pomohly 
udržet a rozšířit projekty Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Výtěž-
ky jednotlivých roků dosahovaly 
neuvěřitelných hodnot: 2010 – 
2.032.826 Kč; 2011 – 2.167.854 Kč; 
2012 – 2.292.050 Kč.
Nejštědřejší kasička odhalila bo-
hatství v  hodnotě 25.189 Kč (ob-
last Velké Meziříčí), další velmi 
bohaté jednotlivé pokladnice  po-
chází z obcí Jámy, Újezd, Nová Ves 
u Nového Města na Moravě atd.
Během sbírek probíhaly tradiční 
akce určené koledníkům, dob-
rovolníkům a  dárcům (např. 
Žehnání koledníků v  Brně, Tří-
králový koncert v  Novém Městě 
na  Moravě a v Brně (tento vysí-
laný Českou televizí). Na koncer-
tech v  Novém Městě na  Moravě 
vystoupili se zajímavými pro-
gramy, a  tím podpořili činnost 
žďárské charity: Schola od  sv. 
Kunhuty, Schola od  svatého 

Prokopa ve  Žďáře nad Sázavou, 
Malá rytmická schola Žďár nad 
Sázavou II., Sbor od sv. Kunhuty, 
Orchestr N. Kyjovského při ZUŠ 
Bystřice n. P.
V  posledních třech letech Tří-
králová sbírka podpořila mnoho 
zajímavých projektů, např. pří-
mou pomoc lidem postiženým 
zemětřesením na  Haiti (2010), 
přímou pomoc lidem zasaženým 
bleskovou povodní na Liberecku 

(2010), nákup kompenzačních 
pomůcek pro uživatele našich 
služeb (2010–2012), drobnou 
materiální pomoc lidem bez do-
mova (2010–2012), dobrovolnic-
ké centrum Kambala zabývající 
se systematickou prací s  dobro-
volníky, osobami na veřejné služ-
bě a humanitární pomocí (2010–
2012), pomoc při léčbě rakoviny 
na Ukrajině (2011), rozvoj terén-
ních služeb – příspěvek na nákup 

automobilu pro Domácí hospi-
covou péči a  Osobní asistenci 
(2011), sociálně slabé a  ohrože-
né rodiny v  pilotním projektu 
ve  formě poskytování terénní 
služby (2012), dostavbu dětského 
domova rodinného typu v  obci 
Rachiv – Ukrajina (2012).
Probíhají již přípravy na  Tří-
královou sbírku?
„Ano, přípravy na  tak velkou 
akci vyžadují několikaměsíční 
pozornost. Pracuje se na  propa-
gačních materiálech, dárcích pro 
koledníky, hledáme možnosti, 
jak drobnými činy podpořit tra-
dici, žádáme o  pomoc asistentů 
sbírky apod. Již nyní mohu s ra-
dostí oznámit, že další ročník pro 
naši oblast bude výjimečný. Malí 
i  větší koledníci se mohou těšit 
na dárek v podobě ilustrace třech 
králů od nové patronky Tříkrálo-
vé sbírky Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou akademické malíř-
ky Kláry Trnkové, dcery Jiřího 
Trnky. Nejen o  její výjimečné 
osobě, ale i  skutcích a  knihách, 
které ovlivní naši okresní sbírku, 
se čtenáři dočtou v  rozhovoru, 
který budeme brzy publikovat,“ 
uzavírá Mgr. Michaela Mahlová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky. 

Lenka Šustrová, 
foto: archiv charity

Bilancují a připravují další ročník Tříkrálové sbírky
Zdeněk Hakl, foto: archiv školy

Mikuláš, andělé a čert 
navštívili seniory
Tak jako každý rok přichází 
svatý Mikuláš do domova pro 
seniory ve Velkém Meziříčí, 
tak i letos přišel s doprovodem 
dvou andělů a čerta, aby udělali 
radost obyvatelům domova.
Zvlášť je potěšilo, že dostal ka-
ždý balíček se sladkostmi díky 
velkomeziříčskému městskému 
úřadu, který přispívá každým 

rokem penězi na koupi slad-
kostí. 
Mikuláš a andělé si se seniory 
pěkně povídali a čertík je tro-
chu provokoval. Ta radost těch 
lidiček, a ta atmosféra byla 
úžasná.

Spolupracovnice z velkomeziříč-
ského domova pro seniory, 

foto: archiv autorky

Předpokládám, že jste slyšeli o  tom, že podle mayského kalendá-
ře má příští pátek nastat konec světa. Mohlo by se zdát, že tuto 
předpověď nikdo nebude brát vážně. Někteří lidé ovšem propad-
li panice a strachu. Nemálo tomu nahrál i americký katastrofický 
film s příznačně stručným názvem „2012“. Vzhledem k velikému 
množství různých dotazů uspořádala již v lednu tohoto roku Čes-
ká astronomická společnost tiskovou konferenci a dokonce zřídila 
zvláštní webovou stránku, aby vzniklé obavy vyvrátila. Astrono-
mové v čele s Jiřím Grygarem se navíc k celé věci staví s humorem, 
o čemž svědčí i vyhlášení soutěže o nejlepší kreslený či psaný vtip 
k tématu konce světa. 
Různých zcela konkrétních předpovědí konce světa se vyrojilo 
v  průběhu dějin už mnoho. Lidé dokonce prodávali vše, co měli, 
a  odcházeli na  to ,velké světové finále‘ někam čekat. Čekali ovšem 
marně. Dlužno přiznat, že ke křesťanství vědomí konce světa patří. 
Bude spojen s tzv. druhým Ježíšovým příchodem. Všechny genera-
ce křesťanů s ním počítají, patří k  jejich vyznání víry: „Ježíš přijde 
soudit živé i mrtvé“. Ježíš přijde, nebude to už v ubohosti nemluv-
něte ve  chlévě, ale ve  slávě. Očekáváme konečné narovnání všeho, 
příchod spravedlnosti, přemožení zla a vítězství dobra. Kdy to však 
nastane, to neví nikdo, jen Bůh. Proto jsou všechny konkrétní před-
povědi svým způsobem směšné.

Přiblížil se čas Vánoc a  s  ním 
i  rozzáření adventních světýlek. 
Také v Oslavici byl již podruhé při 
příležitosti první adventní neděle 
rozsvícen vánoční strom. O  kul-
turní program během této akce 
se postaraly děti ze zdejší základ-
ní školy pod laskavým vedením 
svých učitelek. Po  pěkném pás-
mu básniček a písniček s vánoční 
tematikou se konečně na  stromě 
zablýsklo množství zlatých svě-
týlek. A  to bylo znamením pro 
nebeského pošťáka. Během chvíle 
dorazil na kole a s velkou brašnou, 
do které mu děti vkládaly dopisy 

pro Ježíška. Každý, kdo tak učinil, 
dostal razítko nebeské pošty a čo-
koládovou minci. Pro všechny byl 
připraven na zahřátí horký nápoj 
a  na  ochutnání výborné cukroví 
a  malé občerstvení. Letos nechy-
běla sladká specialita v  podobě 
výborných vánočních palačinek 
s čokoládou. Celá akce byla milým 
zpříjemněním podvečeru první 
adventní neděle.
Všem přejeme krásné prožití vá-
nočních svátků a  mnoho štěstí 
v novém roce. 
Za zastupitele obce Marie Šouka-

lová, foto: archiv obce

Do Oslavice dorazil na kole nebeský pošťák

Čertovská návštěva ve střední škole řemesel a služeb
Je to už dávno, kdy ve zmíněné škole proběhla poslední oslava v duchu 
mikulášské tradice. Proto jsme rádi, že letošní rok jsme mohli školu 
opět po dlouhé době navštívit. Svatý Mikuláš, nebeský anděl, pekelní 
čertíci a čertice. Prošli jsme učebny, zavítali do vyučování a ochutnali 
připravené pokrmy v odborném výcviku, které byly čertovsky dobré.
Líbila se nám zimní výzdoba, které chyběl opravdovský sníh, proto 
jsme spěšně sněhovou zásilku poslali na zem. Zaujal nás i koutek s vá-
nočním stromečkem, který přibližuje atmosféru blížících se Vánoc.
Ve škole řemesel a služeb se nám líbilo. Pan ředitel nás mile přivítal 
a slíbil, že ke všem žákům a pedagogickým pracovníkům bude spra-
vedlivý a každý bude odměněn podle zásluh.
Proto čertovsky přejeme všem učitelům, zaměstnancům, ale i žákům 
pokojné Vánoce. A slibujeme, že v příštím roce přijdeme zas.

Čertice Jana a Míša, foto: archiv školy
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739 100 979

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 sociálního 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 

manažera a administrátora projektu
na dobu určitou do 30. 11. 2014

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Stručné vymezení pracovní náplně:
Manažer projektu (úvazek 0,5) nese odpovědnost za dosažení cílů a výstupů projektu v požadova-
né kvalitě, harmonogramu a za dané náklady.

Administrátor projektu (úvazek 0,5) bude zajišťovat administraci a dotační management projek-
tu. V rámci fungování centra zaměstnanosti Mikroregionu bude cílem manažera projektu zejména:

•  v běžné pracovní době ve všední dny zajistit dostupné komplexní odborné poradenství v oblasti  
 řešení nezaměstnanosti,
• spolupracovat s ostatními zainteresovanými skupinami v dané problematice podle metodického  
 dokumentu,
• detailně popsat způsob fungování centra, rozsah jeho kompetencí,
• během testovacího provozu Centra zpracovat průzkum spokojenosti klientů – dotazováni budou  
 jeho zákazníci, na základě výsledků bude případně činnost centra upravena/rozšířena,
• zajistit tematické semináře zaměřené na problematiku orientace na trhu práce, jak hledat volná  
 pracovní místa na internetu (portály práce), jak napsat CV a motivační dopis zaměstnavateli
 jak vést úspěšně pracovní pohovor, jak předcházet a bojovat s předlužeností, pracovní návyky a  
 další,
• poskytnout individuální poradenství všem aktérům operujícím na trhu práce – zaměstnavatelům,
 zaměstnancům, nezaměstnaným studentům mladistvým, handicapovaným osobám v otázkách  
 pracovního trhu, zadlužování aj.,
• zajistit širší nabídku typů činností v rámci Veřejné služby, tj. skutečné využití potenciálu kvalifiko-
vaných nezaměstnaných dočasně vstupujících do veřejné služby (v Mikroregionu).

Dále bude manažer projektu odpovědný za zpracování metodiky pro řešení nezaměstnanosti pro 
obce a města na základě zkušeností ze zahraničí.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, 
 která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spácha 
 ný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto  
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• praxe v oblasti projektového řízení výhodou,
• aktivní znalost angličtiny výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, flexibilita.

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 bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát  
 nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 19. 12. 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 – manažer EU“

Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 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.

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

SAUNA – MASÁŽE
Příspěvek až 1.500 Kč 

od VZP
DŮM ZDRAVÍ VM
Tel.: 728 382 202

„Díky nedávno uzavřené dohodě mezi společ-
nostmi EnviTec Biogas, Razvitie Corporation JSC 
a LLC AltEnergo, ke kterému došlo za přítomnosti 
hejtmana Belgorodu Yevgenye Savchenka, se naší 
firmě podařilo poprvé vstoupit na ruský trh,“ říká 
Hendrik van der Tol z CEO EnviTec Biogas Central 
Europe, s. r. o. 
V  současné době jsou v  projekční fázi celkem tři 
bioplynové stanice, každá z  nich bude mít výkon 
2,4 MW, a k jejich výstavbě dojde u zemědělských 
objektů v různých částech regionu Belgorod. Envi-
Tec Biogas, plánuje společně s místními zaintereso-
vanými stranami investovat desítky milionů euro 
do projektů v belgorodském regionu. 
Belgorod se nachází v jihozápadní části Ruska neda-
leko ukrajinských hranic a  je považován za průmy-
slově a  zemědělsky vysoce rozvinutou oblast. Chov 
hospodářských zvířat tvoří asi 22 % z  celkové pro-
dukce masa potřebné v  Ruské federaci. Místní far-
my vyprodukují ročně 15 milionů tun biologického 
odpadu, který tvoří převážně kejda, obilí, slunečnice 
a řepné řízky. „Belgorod nabízí optimální podmínky 

k nastavení standardů pro obnovitelné zdroje energie 
v Rusku,“ pokračuje Hendrik van der Tol. 
Z celkového množství energie potřebné v  této ob-
lasti je zde vyrobeno pouze 4,5 %. Tato skutečnost 
přivedla vládu k  řešení této situace. V  současné 
době je již v  přípravě zákon o  povinném využití 
biologického odpadu. Další velkou výhodou je, že 
Belgorod je prozatím jedinou oblastí v Rusku, která 
se může chlubit fixní výkupní cenou elektřiny z bio-
plynu. Tyto pozitivní okolnosti nabízejí společnosti 
EnviTec Biogas dobré podmínky pro vstup na trh, 
který už za  několik let bude daleko více využívat 
kombinace místní produkce elektrické energie a vy-
užití odpadních produktů.
O společnosti EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o.:
EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., je firma pů-
sobící ve Velkém Meziříčí od konce roku 2006, jako 
jedna z dceřiných firem německé společnosti Envi-
Tec Biogas AG.
Společnost zaměstnává přes 30 kvalifikovaných 
pracovníků, kteří se zabývají plánováním, přípra-
vou projektů, obchodem, realizací a uvedením bio-

plynové stanice do  pro-
vozu. Kromě kompletní 
dodávky bioplynových 
stanic zajišťuje také tech-
nický a biologický servis. 
Sklad náhradních dílů 
je v  ČR, což umožňuje 
co nejrychlejší servisní 
zásah jejich pracovníků, 
ale i  včasné dodání ná-
hradních dílů.
Do  roku 2012 společ-
nost na  území České 
republiky a  Slovenska 
zrealizovala výstavbu 
22 bioplynových stanic 
o  celkovém elektrickém 
výkonu 17,6 MW. 
 foto archiv firmy (-pi-)

Lyže a  snowboardy, stejně jako ostatní sportovní 
vybavení, potřebují pravidelnou odbornou údrž-
bu a  servis, a  proto s  blížící se zimou přicházíme 
s článkem, ve kterém se můžete dozvědět pár uži-
tečných informací a  tipů, jak připravit a  pečovat 
o vaše  „čertovská prkýnka“. Lyže se snowboardy se 
skládají z  několika základních části. První viditel-
nou součástkou je vázání, které spojuje botu s lyží, 
nebo snb. Protože si tato část zaslouží vlastní článek, 
budeme se mu věnovat někdy příště. Dnes se zamě-
říme na skluznice a hrany, které 
mají na jízdu největší vliv. 
Skluznice používané na  sou-
časných lyžích vyžadují pravi-
delné voskování, což asi není 
pro každého lyžaře žádná no-
vinka, přesto je potřeba tuto 
skutečnost zmínit, protože je 
to věc velmi opomíjená a může 
zásadně prodloužit životnost 
celých lyží. Voskování, takzva-
né mazání, je potřeba provádět 
nejen z důvodu lepších jízdních 
vlastností na  zmrzlém nebo 
na měkkém lepivém sněhu, ale 
také proto, že pravidelně ma-
zanou lyži nepoškodí případné 
najetí na  kámen tak, jako lyži 
suchou, protože lyže namaza-
ná má skluznici tvrdší. Většina 
skluznic je černé barvy a proto, 

když se změní barva skluznice na  šedou, je to ten 
správný čas vyhledat odborný ski servis a  nechat 
tam lyže namazat. 
Hrany lyží naopak vyžadují servis úplně jiného 
druhu, a  to je nabroušení na  patřičný úhel. Díky 
tomu vás nezaskočí ani ledová plotna nebo dnes tak 
často používaný technický (umělý) sníh, který vy-
rábí sněžná děla skoro v každém lyžařském areálu. 
A pokud tedy nechcete klouzat na svahu jako koza 
na  ledě, zamiřte alespoň jednou za sezonu do ser-

visu, který je vybaven speciální 
bruskou hran a  dopřejte si ten 
pocit z  jízdy, kdy váš lyže po-
slouchají na slovo. 
Pokud tedy nemáte připraveny 
své ski, nebo si je chcete jen 
nechat zdarma zkontrolovat, 
navštivte SKISPORT Drápela 
na  ulici Novosady 111 ve  Vel-
kém Meziříčí. Prodáváme lyže, 
běžky, boty, snowboardy a  do-
plňky pro zimní sporty. Provo-
zujeme také půjčovnu a  profi 
ski servis se stroji značky Win-
tersteiger, jedničky v  údržbě 
lyží. Nyní sleva na servis 10 % 
do 20. 12. 2012. 
Těšíme se na vaši návštěvu u nás 
nebo na webu a na  facebooku. 
Tým SKISPORT Drápela
                                               (-pi-)

Co řeknou vaše lyže, až se zima zeptá?

EnviTec Biogas vstoupil na ruský trh...

Oznámení 
městské knihovny

Městská knihovna 
Velké Meziříčí oznamuje

 ukončení letošního provozu 
18. 12. 2012. 

Znovu vás rádi přivítáme 
v novém roce 2. 1. 2013. 
Děkujeme za pochopení. 

Přejeme krásné prožití 
vánočních svátků.

20% sleva 
na zimní oblečení

po–čt 8.00–15.00
pá 8.00–12.00

Tel.: 606 657 123

Vánoční strom 
splněných přání
V  letošním roce je VÁNOČNÍ 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁ-
NÍ opět v  Jupiter clubu. Na pro-
gramovém oddělení (I. patro) 
si můžete vybrat na ozdobeném 
stromku přáníčko a  zakoupením 
napsaného přání – dárku splnit 
vánoční přání dětí z  Dětského 
střediska v  Březejci. Věříme, že 
tuto akci podpoříte a bude stejně 
úspěšná jako v  minulých letech. 
Vánoční přání můžete splnit nej-
později do pondělí 17. 12. 2012.

-hs-
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■ Českého fouska, fena, stará 
do 2 let. Má podzimní zkoušky. 
Cena dohodou. Tel.: 734 138 282.
■ Nábytek, pěkný, použitý (šatní 
skříně, sedací souprava, před-
síňová stěna, stolky atd.), kobe-
rec. Cena dohodou. Volejte na 
tel.: 775 073 810, 12–18 hodin.
■ Elektromotory 2 ks – 1,5 kW, 
1 ks s převodovkou do 90°, vhod-
né na brusku, menší cirkulárku. 
Dále prodám fasádní polystyren 
tl. 10 cm, jak ořezy, tak celé části. 
1 skateboard. Hydraulickou píst-
nici – výsuv asi 1 m, vhodný na 
štípačku. Šedou dlažbu asi 100 
ks (rozměr 10×10 cm). Palivové 
dřevo – asi 1 větší vozík za auto. 
Levně, dohoda. Tel.: 732 846 836.
■ Dětský koberec na hraní 
„město” 140×200 cm za 350 Kč. 
Dále prodám časopisy za symbo-
lickou cenu: ABC 80. a 90. léta, 

Lidé a země, National Geogra-
phic. Knihy Marx, Engels, Lenin, 
Gottwald. Pletací stroj. Tel.: 739 
410 821.
■ Pšenici 520 Kč/q, krmné bram-
bory 200 Kč/q. Pytle výměnou. 
Měřín. Tel.: 605 518 730, volejte 
večer.
■ Pšenici a  ječmen, brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marabel, 
Belana, Adéla. Tel.: 607  299  168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Televizor Panasonic TX-
-P42G20E, neoplazma, FULL 
HD, 107 cm, 600 Hz, kontrast 
1:5000000, v záruce, perfektní 
obraz a zvuk, ideální na sport. PC 
18.600 Kč, nyní 9.000 Kč. Kupuji 
větší. Tel.: 602 952 853.
■ Dětské kolo zn. Author A–
Matrix (hliníkový rám), kola 
24×1,75.  Starší, perfektní stav. 
Vhodný vánoční dárek. Tel.: 607 
812 256.

■ Prase, váha asi 150–200 kg. 
Dále prodám i domácí sádlo. Tel.: 
734 603 812.
■ Stavební materiál: 4 palety kři-
dlice jednofalcové, použité, 620 
ks, 2 Kč/kus. Dále kostky 680 
ks, 10×10×10, použité, 3 Kč/ks. 
Tondach stavební cihly, 6 palet, 
rozměr 38×24,5×23,8, celkem 
300 ks, cena 7.500 Kč. Vazba: trá-
my 10×16 (délky 5,40; 4,90; 4,80; 
3,70...), odběr vcelku, cena 22.000 
Kč. Více info na tel.: 607 157 312. 
■ Dětské kolo červené barvy 
se štanglí. Věk 6–10 let. Chla-
pecké brusle velikost 40. Tel.: 
737 763 404.
■ Žaluzie venkovní, čiré bar-
vy, na okna 210×150, 4 ks. Tel.: 
731 375 904. 
■ Brambory salátové a příloho-
vé. Cena 5 Kč/kg. Dále pšeni-
ci ozimou, cena 500 Kč/q. Tel.: 
566 521 884.

■ Akvarijní světlo JEBO + no-
vou zářivku. Cena 500 kč. Tel.: 
737 382 383.
■ Dětské kolo Madison 24". 
Jako nové. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
608 274 151.
■ Kamerunskou ovci a kříženku 
(otec kříženec, matka čistokrev-
ná KO),  cena 1.700 Kč/ks.  Tel.: 
733 530 356.
■ Směs pro nosnice – levně. Hr-
bov 42. Tel.: 737 477 773.

■ Automobil Škoda 1000 MB, 
100, 110R a veškeré nepoužité 
náhrdní díly na Š 1000 MB. Tel.: 
732 504 158.
■ 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.

■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné lokalitě 
Velkého Meziříčí. Cena 1.400 tis. 
Kč, tel.:  775 273 725, ne RK!

■ Hledám spolubydlícího do 
bytu, nejlépe studenta/student-
ku, abstinenta, nekuřáka, bez-
konflitního. Od 1. 2. 2013. Tel.: 
732 846 836 (i SMS). 
■ Pronajmu garáž na ul. Gen. 
Jaroše. Tel.: 724 930 894.
■ Pronajmu byt 2+1 v centru 
Velkého Meziříčí. Cena 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 776 886 576.
■ Pronajmu nově zrekonstruo-

vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.

■ Obložené mísy – zeleninové, 
sýrové, s uzeninou, připravím na 
jakoukoliv oslavu. Tel.: 776 074 151.

■ Jsem 42/177, nedávno přestě-
hovaný do VM, hledám hod-
nou ženu k vážnému seznámení. 
Abstinentku, nekuřačku, věk asi 
23–38 let, se zájmy o rodinu, děti. 
Tel.: 566 782 405 i záznamník.

■ Štěňata do dobrých rukou, 
pejsci, kříženci. Tel.: 736 413 083.

PRodám - kouPím - vyměním

Seznámení

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!

VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

Vlašská jádra  100 g      prodejní cena  12,50 Kč
Švestky sušené  150 g      prodejní cena 12,60 Kč  
Datle 200 g       prodejní cena 12, -- Kč
Kandovaná kůra citrusů 100 g     prodejní cena 10,90 Kč
Kandovaná pomerančová kůra 100 g   prodejní cena  10, -- Kč

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY

platnost cen 5. 12. – 18. 12. 2012

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

Kandovaná kůra citrusů 100 g      prodejní cena 10,90 Kč
Lísková jádra volně 1 kg      prodejní cena 150,50 Kč
Datle volně 1 kg        prodejní cena 43,90 Kč
Švestky volně 1 kg        prodejní cena 59,00 Kč        
Vlašské ořechy jádra 1 kg                       prodejní cena 120,--  Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
platnost cen 5. 12. – 18. 12. 2012

Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s Velké Meziříčí, a. s.

DÁREK PRO ČTENÁŘE VELKOMEZIŘÍČSKA

TELEVIZNÍ MAGAZÍN TVpohoda

SOUČÁSTÍ TÝDENÍKU VELKOMEZIŘÍČSKO

VE STŘEDU 19. 12. 2012

TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO + VÁNOČNÍ TVpohoda 
 společně ve středu 19. 12. 2012 za 15 Kč

NOVÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE 
MEDOVĚ ZLATÝ ADVENT A VÁNOCE DO 23. 12. 2012

...živé řezané květiny, vazby, adventní věnce, hrnkové květiny, 
perníčky přímo ode mne a originální dárky pro vás a vaše blízké! 
Dárkové poukázky. 
Nalaďte se vánočně!                                  Těší se na vás Marie Marková
Krámek U Marušky, Komenského 3, Velké Meziříčí
Vánoční prodej: pondělí, středa a pátek je odpoledne otevřeno do 

17 hodin. Nedělní prodej:  16.  a 23. 12.  vždy 8.30–11 hodin. 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:

Dárkový poukaz na předplatné 
Velkomeziříčska.

Více na tel.: 566 782 009,  739 100 979, e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 

nebo přímo v redakci.

Hornoměstská 38
FOTODEPILACE – trvalé 
odstranění všech chloupků
FOTOOMLAZENÍ – omlazení 
a regenerace pleti, odstranění 
pigmentových skrvn a žilek
NOVĚ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

objednávky: 777 671 667

nabízí
21.12.
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sPolečenská RubRika

Vzpomínky

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 příběhy 
lidí ve  vtipných, krátkých jednoaktovkách s  překvapivým, někdy pří-
mo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více postav 
a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotelu a v záhad-
ném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh. Man-
darinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se ke schopnosti 
využít divadelní řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. Herecky nároč-
né dílo, které je podané s lehkostí a humorem.Hrají: Maroš Kramár, Zu-
zana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana Ondrejková.
Čtvrtek 2. května 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 policie. 
V české premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představí Richard 
Krajčo a David Švehlík. 
Středa 8. 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 práv-
níků 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 naschvály, neustoupí 
ani o píď. Drama a přesto komedie, i když zatraceně 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 restauraci Jupiter. Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo 

na programovém oddělení Jupiter clubu. 

Sbor dobrovolných hasičů ve 
Velkém Meziříčí 

vás zve na 

TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ BÁL, 

25. 12. 2012 v sále hasič-
ské zbrojnice, 20 hodin. 

Hudba MARATON. 
Předprodej 18. 12.   13–15 
hodin v hasičské zbrojnici.

Místostarosta města Velké Meziříčí přivítal v sobotu 
1. 12. 2012 nově narozené občánky našeho města:
Karolína Doleželová, Pavel Kamarád, Karolína Koz-
lová, Štěpán Chalupa, Ella Kůpová, Vít Kučera, Mar-
tina Vávrová, Tomáš Kalina, Adina Drápelová, Zde-
něk Mucha, Anežka Libusová, Jakub Musil, Simona 

Palátová, Adam Hošek, Ella Miškelová, Jakub Bartoš, 
Veronika Vrbová, David Hroch, Natálie Ráčková, 
Matyáš Kotík, Sára Urbánková, Alexandr Pelán, Adé-
la Valíková, Vojtěch Kostečka, Jonáš Peterka, Filip 
Vejrek, Daniel Zejda, Vojtěch Plesl, Ondřej Toman, 
Šimon Mejzlík.                  -měú-; foto: Jitka Bradáčová

Přivítali nové občánky 1. 12. 2012...

V pondělí 10. prosince uplynuly 
již 2 roky od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka, ba-
bička a prababička, paní 

Jarmila Borkovcová 
z Tasova.

Stále vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata.

❧ Odešel jsi tak tiše, 
jak osud si přál, však v našich srd-
cích žiješ stále dál…❧

Dne 16. prosince 2012 uplyne 1 
rok, kdy nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, 
bratr a syn, pan 

Bohuslav Hošek 
z Černé.

Stále vzpomínají manželka 
Ludmila, dcery Ludmila, Petra 
a syn Jakub, vnoučata Honzík, 

Štěpánek a Šárinka.

So 15. 12. MUDr. Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., tel.: 566 642 
545. Ne 16. 12. MUDr.  Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel.: 
566 524 203. Ordinační doba pohotovosti vždy 9–12 hodin. Doporu-
čujeme předem telefonicky ověřit.                             (zdroj www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

předsálí kina Jupiter clubu 

od 15.30 hodin (pozor změna času začátku)
  8. ledna PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ I. díl, 
 přednáší Ing. Karel Hromek
22. ledna BOSNA, přednáší Ing. Ondřej Herzán
29. ledna VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 KOSTELA SV. JIŘÍ  V  TASOVĚ, 
 přednáší Prof. PhDr. Josef Unger, CSc

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu – leden 2013, přednášky

V těchto dnech by se dožili 100 roků naši rodiče 

Emilie a Josef Hladíkovi z Laviček. 

Při vzpomínce na ně nemůžeme nevzpomenout také na jejich syna 
Josefa Hladíka a zetě Stanislava Kuřátka a Františka Horkého, kteří 
nás také opustili. 

Rodina Hladíkova

❧ Tolik jsi nás milovala, 
pro nás jsi žila. 
Tvé srdce zraněné nemělo sil.
Jen slzy a svíčky na hrob Ti mů-
žeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat.❧
 
Dne 18. prosince 2012 uplyne 
13. smutné výročí úmrtí naší mi-
lované maminky, sestry, švagro-
vé, tety a babičky, paní 

Anny Prachařové 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají 
dcera Iveta s rodinou 

a sestry Marie, Anděla a Jarka.

Tip na vánoční dárek: Možnost zakoupení 
Dárkových poukázek na divadelní předplatné, 

ale i na vánoční koncerty v Jupiter clubu.



strana 8 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 45 | 12. pRosInCe 2012 stRana 9 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 45 | 12. pRosInCe 2012

kultuRní a sPolečenské akcevÝstavy

Kašpárek zve děti do loutkového divadlaMuzeum 
Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012

výstava kostýmů a rekvi-
zit z pohádkového seriálu 

Arabela, 
www.muzeumvm.cz

www.vystava-arabela.cz

Jan a František Nedvědovi – Vánoční koncert

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

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

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

Český svaz  žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí  zvou na výstavu 

KOUZLO VÁNOČNÍHO TVOŘENÍ
10. 12.–12. 12. 2012, velký sál Jupiter clubu, 9–17 hodin
Středa 12. prosince: 
✳ 14–17 hodin dílnička – výroba drobných vánočních ozdob – 
kombinace drát a korálky (Chaloupky Velké Meziříčí) ✳ modelo-
vání z hlíny, výroba vánočních svícnů  (klienti Dětského střediska  
Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z vizovického těsta (p. Hau-
serová) ✳ výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček) ✳ ukázka 
dřevořezbářského řemesla (p. Kaštan) ✳ paličkování (p. Prášková).
Na výstavě uvidíte výtvory šikovných občanů od 5 do 100 let z růz-
ných druhů materiálů a zpracované různou technikou (např. výrob-
ky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, korálků, 
slámy, včelího vosku, vlny, 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. Vstupné dobrovolné. 
Vystavují: Chaloupky Velké Meziříčí, Mateřská a  Základní škola 
Mostiště,  Střední škola řemesel a  služeb VM,  žáci ze školní dru-
žiny ZŠ Sokolovská VM, Hotelová škola Světlá a Obchodní akade-
mie VM, Gymnázium VM, Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, Dům 
dětí a mládeže VM, Tvořivé centrum Oslavice, Sociální služby města 
VM, Domov pro seniory VM,  Základní škola Tasov, Mateřská a Zá-
kladní škola Bory, Mateřská a Základní škola Dolní Heřmanice,  Dět-
ské středisko Březejc, Základní škola Oslavice – školní družina, Kvě-
tiny Verunka, Základní škola a Střední škola Březejc, Základní škola 
a Praktická škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci 
II. stupně p. u. Štěrbové a Ubrové, Věra Jonáková – Jersín, p. Svobo-
dová – šperky, drátkování, p. Švecová – strojové výšivky, p. Bahen-
ská, Musilová  – vánoční dekorace, p. Hauserová – vizovické pečivo, 
p. Smejkalová – kukuřičné šustí, G. Odehnalová – svíčky z včelího 
vosku, Hodáňová – drátkování, p. Kachlíková – šály, dózy, šperky, 
drátkování, ing. M. Valová, členky ČSŽ a jejich příznivci!               -hs-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 
15. 12. 2012 od  15 hodin na  malé scéně loutkové divadlo s  ná-
zvem HONZA DOKTOREM. Vstupné: 40 Kč, rezervace na  tel.: 
566  782  004-5, program. oddělení JC. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do  pátku před termínem loutkového diva-
dla. Výjimka v  sobotu (a  to po  předchozí tel. domluvě) nejpozdě-
ji do  14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do  volného prodeje.

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., Velké Meziříčí a Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá Taneční kurz pro pokročilé ve velkém 
sále Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučovacích lekcí, zahájení v pondělí 14. 
1.  2013 v 18 hodin, ukončení 4. 3. 2013. 
Cena kurzu: 1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději do 
9. 1. 2013 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004-5 
nebo na program@jupiterclub.cz.                                                         -hs-

Taneční kurz pro pokročilé

vánoční konceRty

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 programovém 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 Pavana 
a celým koncertem vás provedou zpěvem i slovem  

členové divadla Ikaros.

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 oddělení 

JC, tel.: 566 782 004.

Přeprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Sobota 12. 1.  PLES MĚSTA   Hudba Sabrin Bande, Emanuel Míšek. 
Ve 22 hodin vystoupí zpěvačka Tereza Kerndlová.
Sobota 19. 1.  STUDENTSKÝ PLES. Hudba Na šikmé ploše, Beat 
band.  Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově Gymnázia.
Pátek 25. 1.  PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ  AKADE-
MIE. Hudba Beat band, DJ BOND.         
Sobota  2. 2.  TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hudba  Beat band 
Pátek 22. 2.  CHARITATIVNÍ  PLES. Hudba BEAT BAND 
Rezervace vstupenek od 7. ledna 2013 v Jupiter clubu na program.od-
dělení, tel.: 566 782 004-5. Změna programu vyhrazena.

Plesová sezóna 2013 v Jupiter clubu

Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a  operní 
hosté  – Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha 
– violoncello, operní sólisté v  jed-
nání.
Moravské klavírní trio se svými 
hosty představí tradiční svátečně la-
děný program, zaměřený na slavné 
árie a dueta z oper a operet světové-
ho repertoáru. Vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, senioři)

Klub přátel hudebního umění 2012-2013 

VÁNOČNÍ STUDNA
20. 12. v 18 hodin

koncertní sál 
Jupiter clubu

Vánoční koncert v Netíně
kostel Nanebevzetí Panny Marie

NETÍN v 17 hodin
25. 12. 2012

Vstupné dobrovolné.  Charitativní koncert, výtěžek půjde na 
opravu netínských varhan.

Výstava betlémů v Netíně

O chystané výstavě jsme podrobně psali v č. 44. Na 
snímku Lubomír Pruša a Iveta Zezulová, kteří se též 
podíleli na tvorbě betlémů. foto: Josef Homola

Fara v Netíně 24. 12. 2012 od 
10 do 15 hodin, 25. a 26. 12. od 
9 do 15 hodin. Poté se betlémy 
přestěhují na faru do Měřína, 
kde bude výstava otevřena od 
29. 12. 2012 do  6. 1. 2013 (ví-
kendy a 1. 1. od 14 do 18, všední 
dny od 14 do 16 hodin).
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Valná hromada HHK
V úterý 18. prosince 2012 v 17 hodin se v restauraci zimního 
stadionu ve Velkém Meziříčí uskuteční valná hromada 
Horáckého hokejového klubu, o. s.
Program: 1. Úvod. 2. Výsledky hospodaření za rok 2011. 3. Zpráva 
revizní komise. 4. Sportovní výsledky za sezonu 2011/2012. 5. Dis-
kuze a závěr. -hhk-

Vánoční turnaj v malé kopané
O pohár starosty města
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. 

XIX. ročník Mikulášské laťky
Čtvrtek 6. prosince byl na Základní 
škole Oslavická zasvěcen tradiční 
sportovní akci – soutěži ve  skoku 
vysokém. Učitelé tělesné výcho-
vy zorganizovali tuto skokanskou 
disciplínu královny sportů pro 
žáky a žákyně 8. a 9. tříd. Celkově 
dvanáct dívek a dvacet dva chlap-
ců předvedlo svoje odrazové a po-
hybové schopnosti. Na  tři nejlepší 
v každé kategorii čekalo ocenění – 
diplom a mikulášská nadílka – vě-
nované ředitelstvím školy. 
Kategorii dívek osmých tříd su-

verénně ovládla Tereza Očenáš-
ková, která využila svoje skokan-
ské dispozice a s velkou rezervou 
zdolala laťku ve výšce 141 cm. Jen 
„o  chloupek“ jí následně uniklo 
překonání letitého školního re-
kordu (145 cm). O držitelce stří-
brné příčky muselo rozhodnou až 
vzájemné rozeskakování, ve  kte-
rém si lépe vedla Kateřina Kovtu-
nová, třetí příčka zbyla na Alenu 
Milotovou. Soutěž dívek devátých 
tříd poměrně jasně ovládla Kristý-
na Očenášková, která sice za svou 
mladší sestrou zaostala o 12 cen-

timetrů, ovšem mezi deváťačkami 
ji zdolaná výška 129 cm zařadila 
na  post nejvyšší. V  pořadí dru-
há Veronika Kazderová skočila 
120 cm, třetí příčku obsadila Soňa 
Bačová za výkon 115 cm. 
Početnější pole startujících, a tím 
i  vyšší dramatičnost byla mezi 
chlapci. Kategorii osmáků jas-
ně „opanoval“ výkonem 147 cm 
Martin Janíček, jenž o  9 centi-
metrů přeskočil v pořadí druhé-
ho Martina Mezhlumyana. Třetí 
skončil Tomáš Křenek výkonem 
135 cm. V soutěži chlapců devá-

tých tříd obhájil loňské prvenství 
Petr Hýl, když se přenesl přes lať-
ku ve výšce 147 cm, druhé místo 
patří Jiřímu Pospíšilovi za výkon 
141 cm, třetí příčku obsadil Ivo 
Starý 135 cm.
Výsledky:
Kategorie dívky 9. třídy:
1. Očenášková Kristýna 129 cm
2. Bačová Soňa 120 cm
3. Kazderová Veronika 115 cm
4. Kutlvašrová Kateřina 110 cm
5. Štěpánková Marie 110 cm
6. Plašilová Lenka 105 cm
7. Kosourová Žaneta 105 cm

8. Bližňáková Kateřina  95 cm
Kategorie dívky 8. třídy:
1. Očenášková Tereza 141 cm
2. Kovtunová Kateřina 105 cm
3. Milotová Alena 105 cm
4. Zezulová Denisa 100 cm
Kategorie chlapci 9. třídy:
1. Hýl Petr 147 cm
2. Pospíšil Jiří 141 cm 
3. Starý Ivo 135 cm
4. Batelka Jiří 132 cm
5. Šišpela Martin 132 cm
6. Pavlas Petr 132 cm
7. Hanák Radim 132 cm
8. Illek Jiří 129 cm

9. Kobylka Lukáš 123 cm
10. Minařík Jakub 123 cm
11. Frejlich Tomáš 123 cm
12. Macoun Filip 120 cm
13. Klusáček Zdeněk 115 cm
Kategorie chlapci 8. třídy:
1. Janíček Martin 147 cm
2. Mezhlumyan Martin 138 cm
3. Křenek Tomáš 135 cm
4. Chalupa David 135 cm
5. Pokorný Marek 129 cm
6. Vlach Dominik 126 cm
7. Pánek Daniel 123 cm
8. Žejšek Jan 123 cm
9. Vlach Stanislav 115 cm

Dívky osmých tříd. Foto: archiv ZŠ Oslavické

Chlapci devátých tříd. Foto: archiv ZŠ OslavickéDívky devátých tříd. Foto: archiv ZŠ Oslavické

Chlapci osmých tříd. Foto: archiv ZŠ Oslavické

Martin Janíček. Foto: archiv ZŠ Oslavické

Nejúspěšnější závodníci mohou změřit svoje skokanské dovednosti 
a bojovat o poháry, medaile v okresním kole 

XVI. ročníku Vánoční laťky, 
které proběhne v tělocvičně ZŠ Oslavická v úterý 18. prosince.

-záv-

Žáci z Oslavické se utkali ve skoku vysokém

Okresní přebor v ledním hokeji
HC Spartak Velká Bíteš B – SK 
Mostiště 2:3 po  samostatných 
nájezdech (0:1; 1:1; 1:0 – 0:1 
na nájezdy)
Branky: Vlček, Tomáš Rozma-
hel, asistence: Dvořák, Dočkal, 
Pelikán, Pohl – Vidlák, Slavík, 
Smejkal (rozhodující samostat-
ný nájezd), asistence: Toman 2, 
J. Svoboda, vyloučení 1:6, navíc 
Slavík (Mostiště) 10 minut OT, 
využití 1:1, rozhodčí: Pekárek, 
Rous, Maloušek, hráno na  ZS 
ve Velké Bíteši.
Hosté přijeli s  jasnou taktikou 
založenou na obětavé a důsledné 
obraně. Domácí měli sice častěji 
puk na hokejkách, ale nedokázali 

se přes pečlivou defenzivu hostů 
dostat do nějaké výraznější gólo-
vé příležitosti. A  tak přišel trest 
z  rychlého brejku hostů, když 
hostující Vidlák nedal domácí-
mu brankáři šanci. Domácí stále 
dobývali branku Mostišť, ale gó-
lově se prosadit nedokázali. Až 
ve  druhé třetině dokázali využít 
přesilovou hru, kdy do  střílené 
přihrávky vložil hůl Vlček a srov-
nal. To stejné se ale o chvíli poz-
ději podařilo i  hostům, v  jediné 
hostující přesilovce si domácí 
obránce srazil přihrávku Slavíka 
do  vlastní sítě a  hosté opět ved-
li. Tlak domácích zesílil hlavně 
ve  třetí třetině a nakonec se do-
stavilo vytoužené vyrovnání – 

Dočkal našel skulinku mezi hos-
tujícími beky, poslal přihrávku 
na rozjetého Tomáše Rozmahela, 
a ten střelou pod horní tyčku dvě 
minuty před koncem vyrovnal. 
A  jelikož v posledních vteřinách 
z  velkých šancí za  domácí neu-
spěli Pohl, Dočkal ani Rozmahel, 
přišla na  řadu penaltová show. 
Zde rozhodla čtvrtá série a  bod 
navíc si odvezli zkušenější hosté.
Další výsledky: TJ Šerkovice – TJ 
Náměšť n. Osl. – neodehráno pro 
nezpůsobilost hrací plochy. O ko-
nečném výsledku rozhodne STK.
HC Tatran Hrušky – HC Vever-
ská Bítýška 5:4 po sam. nájezdech 
(1:1, 2:2, 1:1 – 3:2 na nájezdy)
RH Centrum Brno – HC Sokol 

Křižanov 10:2 (1:1; 6:1; 3:0)
SK Minerva Boskovice B – HC 
Nedvědice 4:2 (0:0; 1:1; 3:1)
HC Zastávka – HLC Bulldogs 
Brno 3:8 (1:1; 2:6; 0:1)
SK Mostiště na internetu: 
www.skmostiste.cz, Facebook

1. RH Centrum Brno 7 7 3 0 0 58:19 21
2. Náměšť n. O. 7 7 0 0 0 53:19 21
3. Veverská Bítýška 8 4 0 2 2 44:27 13
4. Zastávka 8 5 0 0 3 41:35 15
5. Bulldogs Brno 8 5 0 0 3 39:33 15
6. Šerkovice 7 3 1 1 2 44:39 12
7. Mostiště 8 2 2 0 4 25:37 10
8. Velká Bíteš B 8 3 0 1 4 24:37 10
9. Boskovice B 8 3 0 0 5 22:37 9
10. Hrušky 8 1 1 1 5 28:41 4
11. Křižanov 8 0 2 0 5 22:51 4
12. Nedvědice 7 0 0 2 6 12:37 1

Chybí neodehraná utkání 7. kola 
HC Nedvědice – RH Centrum 
Brno a 8. kola Šerkovice – Náměšť.

-tom-

Mostiště zdolaly Bíteš po samostatných nájezdech

Okresní přebor 1
TJ Sokol Rovečné B - ST Velké 
Meziříčí B 9:9
Body: Brabec Jaroslav 3/1, Skryja 
Marek 2/2, Šoukal Slavomír 2/2, 
Klíma Tomáš 1/3. 
Čtyřhra: Skryja, Brabec
Okresní přebor 2
Fryšava – ST Velké Meziříčí C 
8:10
Body: Dvořák František 3/1, 
Bednář Ivan 2/2, Zelený David 
2/2, Kořínek Stanislav 2/2

Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Okresní přebor 4
Doubravník – ST Velké Meziříčí 
D 14:4
Body: Zelený Tomáš 2/2, Vodák 
Petr 1/3, Liška Patrik 0/4, Pokor-
ný Martin 0/4. 
Čtyřhra: Zelený, Vodák
Okresní soutěž
Bory B – ST V. Meziříčí E 13:5
Body: Prachař Václav 2/2, Mina-
řík Jakub 2/2, Staněk Tomáš 1/3, 
Kališ Petr 0/4

Oslavice
TK Autocolor Oslavice B – Je-
žek Uhřínov A 12:6
Body: 
Klusáček Patrik 4,5, Jaša Jaroslav 
2,5, Trutna Jaroslav 2,5, Šoukal 
František 2,5
TK Autocolor Oslavice A  – 
Nové Město na Moravě 11:7
Body: 
Bazala Milan 3, Kupka Jiří 3,5, 
Borůvka Vítězslav 3, Jašek Petr 1, 
Klusáček 0,5

stolní tenis

-pk- -šou-

Nábor 
do házené 
Oddíl házené 
Tělocvičné jednoty 
Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad 
chlapce a děvčata 
narozené 1995–2003 
se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30-
19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.
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veřejné 
bRuslení

So 22. 12. 14.00–15.30
Ne 23. 12. 14.00–15.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

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

Hokej mládežBasketbalové kadetky podlehly Havířovu a přehrály Ostravu

I. liga házené ml. dorostenek
HC Zlín – TJ Sokol VM 28:27 
(14:11)
Aktuálně druhý tým tabulky na-
stoupil s  hráčkami místy o  dva 
roky mladšími, které si v mnoha 
případech odbyly ligovou pre-
miéru. Úvodní čtvrthodina hry 
byla sice opticky v  naší režii, 
ovšem patrný rozdíl byl zejména 
v souhře domácích hráček a v je-
jich obranném důrazu. V tomto 
hodnocení byl daleko úspěšnější 
mladičký celek soupeřek, který 
se i  přes nespočet trefených ty-
ček postupně zastřeloval. V roz-
mezí 22.–26. minuty nás výraz-
ně kolektivnějším pojetím hry 
Zlínské jasně přehrály a navýšily 

až na  šestigólový rozdíl. Těmito 
okolnostmi vynucený trenérský 
oddechový čas splnil částečně 
svůj význam a  zlepšenou sou-
hrou jsme otupili zlínské aktivity. 
V  závěru první půlhodiny jsme 
přeci jen dokázali změnami v se-
stavě zrychlit přechod do  útoč-
né fáze a  přesnými střelami ze 
střední vzdálenosti korigovali 
nepříznivý poločasový poměr. 
Po  změně stran jsme pokračo-
vali v  rychlé hře, začalo se nám 
daleko lépe dařit v obranné fázi. 
Postupně jsme dokázali ukrajo-
vat z odstupu a srovnali branko-
vý poměr. Škoda, že v závěrečné 
pětiminutovce jsme nevyužili 
střeleckého trápení domácích 

a  více prostoru na  brankovišti. 
Bravurně chytající starší žákyně 
v barvách domácího týmu zma-
řila naše velice dobré střelecké 
příležitosti a  tříbranková ztráta 
již vypadala pro naše barvy hod-
ně špatně. Vysunutou obranou 
jsme dokázali soupeřky dostat 
pod tlak, získat cenné míče a do-
stat se do minimálního odstupu. 
Navíc posledních deset sekund 
jsme ještě měli v držení míč, leč 
větší útočná odvaha nás zba-
vila snahy o  závěrečnou střelu 
na  soupeřovu branku. 7m hody 
1/0:1/1, vyloučení 1:1. Střely 
61:58. Sled branek: 2:1, 2:3, 5:6, 
6:8, 9:8, 14:8, 16:12, 16:16, 20:17, 
20:20, 24:22, 25:25, 28:25. 

Hrály: Syptáková Veronika, 
Vávrová Michaela – Kratochví-
lová Hana (14/1), Studená Ka-
teřina (3), Škrdlová Renata (3), 
Janečková Denisa (3), Partlová 
Markéta (2), Koudelová Eliška 
(2), Sedláčková Klára, Rosová 
Terezie, Homolová Michae-
la, Bačová Soňa, Doležalová 
Romana, Závišková Kateřina. 
Trenéři Záviška, Partlová E., 
Škrdlová I.

-záv-
1. Olomouc 8 7 0 1 243:165 14
2. Zlín 8 7 0 1 237:196 14
3. H. Brod 8 7 0 1 270:234 14
4. V. Meziříčí 8 4 0 4 250:225 8
5. J. Hradec 8 4 0 4 221:204 8
6. Poruba 8 3 0 5 179:209 6
7. Bohunice 8 2 0 6 168:183 4
8. Karviná 8 2 0 6 197:237 4
9. Pardubice 8 0 0 8 150:262 0

Dorostenky zakončily podzim těsnou prohrou blaHoPřejeme – 65

Krásných šedesáti pěti let se ve 
středu 28. listopadu 2012 dožil 
pan Alois Nováček. Dlouhá léta 

působil v klubu FC Velké Meziří-
čí jako hráč, později i jako trenér, 
člen výboru a v letech 1997 až 
2002 jako předseda fotbalového 
klubu. K rozvoji kopané ve Vel-
kém Meziříčí přispěl ing.  Nová-
ček nemalou měrou i jako mís-
tostarosta města.
Kopané je stále věrný. Ať již v týmu 
starých pánů Velmezu, nejen ve 
velké kopané, ale i v lize malé ko-
pané nebo jako stálý návštěvník zá-
pasů všech týmů velkomeziříčské-
ho klubu. Do dalších let mu hodně 
zdraví, štěstí, osobní spokojenosti 
a radosti z kopané přeje výbor FC 
VM a bývalí spoluhráči.

FC VM, Otto Doležal

BK VM – TJ Start Havířov 57:60 
(30:25)
V dalším zápase ligy kadetek U19 
(starší dorostenky) hostil v  sobo-
tu večer náš tým soupeře z  Ha-
vířova. Samozřejmě jsme chtěli 
vyhrát a  první polovina zápasu 
naznačovala, že se nám to poda-
ří. Bohužel, ve  druhé polovině 
jsme se docela hodně trápili stře-
lecky. Jednak jsme se nedokázali 
vyrovnat s  tvrdou hrou soupeře, 
která mnohdy byla až na  hranici 
zákeřnosti. To by ale neměla být 
překážka našemu úspěchu, s  tvr-
dou hrou se potkáváme u mnoha 
týmů. Ve  druhé polovině zápasu 
se hosté z Havířova ujali vedení už 
o sedm bodů na 44:37, vzápětí náš 
tým zabral a skóre srovnal. Na ta-
kovýchto vlnách jsme se pohybo-
vali až do  konce zápasu. Soupeř 
se vždy ujal vedení a  my dotáhli. 
Bohužel, nakonec zůstalo skóre 
o tři body pro soupeře. Musíme se 
z tohoto zápasu poučit a poskládat 
tréninkové jednotky tak, abychom 
se těchto výkyvů vyvarovali. Celý 
zápas provázelo z  naší strany ob-
rovské množství nevynucených 
chyb, na straně druhé tým bojoval 
do  poslední chvíle a  herně jsme 

na tom byli výrazně lépe než sou-
peř, i když to výsledek nenapovídá.
Sestava a  body: P.  Syslová 13, V. 
Kryštofová 12, A. Karbanová 12, 
L. Nováková 8, Z. Fňukalová 4, Š. 
Buková 3, V. Marková 3, V. Holu-
bová 2, D. Zezulová, M. Malcová, 
D. Syslová a K. Čermáková. Tre-
néři T. Rapušák a P. Filla.

BK VM – SBŠ Ostrava B 55:51 
(24:26)
V neděli byl naším soupeřem tým 
z Ostravy. Na hřiště jsme vstoupili 
s odhodláním odčinit sobotní po-
rážku s Havířovem. První čtvrtina 
začala skvěle, relativně v  poklidu 
jsme se ujali vedení 15:8. V duchu 
jsme si začali malovat, jak snadno 

soupeře „přejedeme“. Ale v  dru-
hé čtvrtině jsme svými chybami 
umožnili Ostravským otočit stav. 
Během druhé poloviny zápasu jsme 
se tahali o  výsledek, ale většinou 
měl soupeř o  něco málo navrch. 
Střelecky nás v  druhé polovině 
zápasu udržela nad vodou hlavně 
Veronika Kryštofová, která několi-

krát za  sebou dokázala odpovědět 
na úspěch soupeře. Ten v poslední 
čtvrtině začal se zónovou obranou 
a v té chvíli nás střelecky podržela 
Šárka Buková, která proměnila tři 
dalekonosné střely. Díky ní jsme se 
ujali vedení 48:46. Náš tým v sobě 
našel vnitřní sílu a vítězství uhájil. 
Závěr zápasu byl ještě „nervy drá-
sající“, když se střídaly oddechové 
časy na  obou stranách. Konečně 
se nám povedlo zvládnout závěr 
i  po  taktické stránce a  vítězství 
jsme uhájili. Pochválit musím celý 
tým, ale za výkon v druhé polovi-
ně zápasu je potřeba vyzdvihnout 
V. Kryštofovou, která byla po stře-
lecké stránce i  po  stránce obrany 
naší klíčovou hráčkou. Nejsem 
zvyklý vyzvedávat individuální vý-
kony v kolektivní hře, ale v  tomto 
případě je to potřeba. Také je po-
třeba zmínit výrazně zlepšenou 
úspěšnost trestných hodů v  obou 
víkendových zápasech.
Sestava a  body: V. Kryštofová 
13, Š. Buková 8, L. Nováková 8, 
D. Syslová 6, A. Karbanová 6, Z. 
Fňukalová 5, P. Syslová 4, K. Čer-
máková 3, V. Holubová 2, D. Ze-
zulová a  M. Malcová. Trenéři T. 
Rapušák a K. Hugo. 

Kadetky U19 BK Velké Meziříčí. Foto: Jasna Rapušáková 

-rap-

Dorost
HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 9. Tichý 
(Kampas J.), 24. Crha, 48. Crha 
(Kampas J.), 52. Kampas F. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Juda J. – 
Smažil, Kampas F., Sladký, Báňa 
D. – Tichý, Burian L., Tlapák – 
Bernat, Kampas J., Kampas M. – 
Crha, Šilpoch D. Rozhodčí: Fiksa 
– Pekárek, Rous. Vyloučení: 9:6. 
Využití: 1:1, v oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 35:34. Diváci: 30.
Starší žáci
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Branky a asistence HHK: 13. Ka-
pusta O. (Pacal), 30. Pavelka, 34. 
Úlovec (Pacal). Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Karásek, 
Přinesdomů, Báňa M. – Dundá-
lek, Nevěčný, Hedbávný – Kapus-
ta O., Úlovec, Pacal – Řepa, Pa-
velka. Rozhodčí: Kučera, Havel. 
Vyloučení: 3:1. Bez využití. Střely 
na branku: 14:32. Diváci: 19.
Mladší žáci
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 6:5 (2:3, 3:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 3. Ba-
rák (Havliš), 6. Juda M. (Bíbr), 
13. Barák (Havliš), 25. Juda M. 
(Bíbr), 59. Juda M. (Bíbr). Sesta-
va HHK: Pestr – Šandera, Broža, 
Procházka, Ambrož, Kapusta L., 
Poledna – Bíbr, Juda M., Dvořák 
– Barák, Havliš, Zacha – Třeštík, 
Strádal, Krčma. Rozhodčí: Ku-
čera, Havel. Vyloučení: 2:3. Bez 
využití. Střely na branku: 11:23. 
Diváci: 23.
Program: 14. 12. 2012 v 16.00 
HC Boskovice – HHK dorost, 
16. 12. 2012 ve 12.00 SKLH Žďár 
n. S. – HHK ml. žáci a ve 14.00 
SKLH Žďár n. S. – HHK st. žáci, 
16. 12. 2012 v 16.15 HC Uherský 
Brod – HHK dorost -hhk-

2. liga házené mužů Morava jih
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
34:26 (17:14)
V posledním kole podzimu zajíždě-
lo družstvo mužů na půdu favorita 
soutěže Tatranu Bohunice. Proti 
prvnímu celku druholigové tabulky 
se žádné překvapení nekonalo.
Do  zápasu jsme vstoupili lépe – 
1:3. Domácí hru zrychlili a z rych-
lého přechodu do  útoku těžili 
laciné branky. Hra se vyrovnala 
a v 16. minutě bylo srovnáno 9:9. 
Bohunice po  přesných zásazích 
Matušíka přistoupily k jeho osob-
nímu bránění, a tak se opakovala 
situace z  posledních tří zápasů, 
kdy museli vzít na sebe střeleckou 
zodpovědnost ostatní hráči. Tat-
ran si udržoval mírné vedení a ne-
být několika zahozených vylože-
ných šancí, mohlo být srovnáno. 
V 25. minutě za stavu 13:12 přišlo 
přísné vyloučení Trojana a domá-
cí toho dokonale využili (17:14).
V úvodu druhé půle si obě druž-
stva připsala po  třech brankách. 
Následující pasáž patřila domá-
cím, kteří šňůrou čtyř branek 
odskočili na  24:16. Kombinace 
dohrané do  křídel nebyly přeta-
veny v  branku, a  to domácí ne-
kompromisně trestali rychlými 
brejky a  nebo střelbou spojek 
z druhé vlny. Hráči se nevzdáva-

li, bojovali a v 22. minutě snížili 
na 29:24. To bylo ale z naší strany 
vše, Bohunice dobře bránily a náš 
útok již ztratil nápaditost. Šňůrou 
pěti branek si domácí pohlídali 
vítězství. Naše družstvo alespoň 
potěšila branka přes celé hřiště, 
kterou si dovolil z  brány David 
Stoklasa. Bohunice byly lepším 
týmem a  zaslouženě zvítězily 
v poměru 34:26.
Meziříčští házenkáři tak přezi-
mují s 12 získanými body na šes-
tém místě druholigové tabulky.
7m hody 2/2:3/3 vyloučení: 2:4 
počet diváků 85. Sled branek: 1:3, 
4:6, 7:8, 12:11, 15:13, 17:14, 20:16, 
25:18, 28:20, 29:24, 34:26. Sesta-
va a branky: Kotík Libor, Stoklasa 
David (1) – Matušík Roman (8), 
Fischer Radim (6/3), Kaštan Jiří 
(4), Trojan Vítězslav (2), Bezděk 
Jakub (2), Necid Miloš (1), Živčic 
Pavol (1), Strašák Pavel (1), Jurá-
nek Jakub, Kubiš David, Hron Voj-
těch, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1. Bohunice 11 10 0 1 347:275 20
2. Hustopeče 11 9 0 2 313:246 18
3. SK Kuřim  11 7 1 3 304:287 15
4. Brno B 11 6 1 4 311:310 13
5. Telnice 11 5 2 4 295:291 12
6. V. Meziříčí 11 6 0 5 283:286 12
7. Sokolnice 11 5 0 6 274:313 10
8. Kostelec n. H. 11 4 1 6 271:297 9
9. Maloměřice 11 3 2 6 305:296 8
10. Ivančice 11 3 1 7 280:281 7
11. Prostějov 10 2 1 7 259:290 5
12. H. Brod 10 0 1 9 255:325 1

Extraliga – 10. kolo
SK Afcon Kunšovec VM – San-
born VM 11:1; Pyrochta 4, Topol 
3, Nováček 2, Vidlák 2 – Bajer L.
SK Vídeň – HC Bory 0:8; Kuchař 
4, Dvořák, Stoček, Jimramovský, 
Fenyk
HC Lukáš – Agromotor VM 2:3; 
Matoušek, Malát – Sýkora, Šlapal, 
Netík
HC Bory – HC Benetice 11:4; 
Kuchař 6, Pálka, Fenyk, Uhlíř, 
Stoček 2 – Rygl 2, Mikuláš 2
Sanborn – SK Vídeň 10:3; Pon-
dělíček 3, Hanus 2, Sláma 2, No-
votný, Fritz 2 – Střecha, Janák, 
Nedoma 
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 9:1; Dvořák D. 2, Dvořák 
R., Řehoř, Černý, Juda, Plhák 

T., Plhák M., Kolář - Pyrochta
SK Omega VB – HC Lukáš 5:5; 
Budín 2, Pelán, Dvořák, Káňa – 
Čejka 2, Molák, Matoušek, Gis
1. SK Omega VB 9 7 1 1 46:18 15
2. HC Lukáš 10 6 2 2 66:33 14
3. SK Netín  9 6 0 3 60:33 12
4. HC Bory 9 5 2 2 61:35 12
5. Sanborn VM 9 5 0 4 43:49 10
6. SK Kunšovec VM 9 4 1 4 38:40 9
7. Tech. služby VM 8 4 0 4 47:40 8
8. Agromotor VM 8 3 0 5 28:47 6
9. HC Benetice 9 2 1 6 30:56 5
10. Horní Heřmanice 9 2 1 6 34:66 5
11. SK Vídeň 9 1 0 8 22:58 2

1. liga – 10. kolo
HCF Dráhy VM – Ořechov 3:8; 
Tuček 2, Tomšík – Dvořák J. 3, 
Zeman 2, Káňa, Dvořák P., Hála 
HC Pikárec – Auto Dobrovolný 
VM 1:7; Hudec – Weber 5, Do-
hnal 2
SK Lavičky – Farma Měřín 6:2; 

Skryja 2, Barák 2, Polák, Hladík – 
Jirka, Kocanda
HC Tasov – HC Bory B 9:1; Ha-
máček 3, Jaseňák, Havliš, Robot-
ka, Svoboda, Grec, Páral - Brodský
NHÚ Balinka VM – River VM 
4:2; Navrátil, Jelínek, Komínek, 
Mucha J. – Rous, Lovětínský
SPL Radostín nad Osl. – HC Pi-
kárec 4:0; Váša, Kment, Hubený, 
Láznička
1. SPL Radostín n. Osl. 10 9 1 0 57:17 19
2. SK Lavičky 9 7 0 2 62:29 14
3. River VM 9 5 2 2 38:26 12
4. Auto Dobrovolný VM 9 5 1 3 62:28 11
5. Farma Měřín 9 4 3 2 42:34 11
6. HC Tasov 9 4 1 4 35:29 9
7. NHÚ Balinka VM 9 4 0 5 39:45 8
8. SK Stránecká Zhoř 9 4 0 5 31:45 8
9. HCF Dráhy VM 9 3 0 6 39:52 6
10. Ořechov 9 2 1 6 27:36 5
11. HC Pikárec 10 2 1 6 28:52 5
12. HC Bory B 9 1 0 8 22:89 2

-vid-

městská Hokejová liga

-šid-

Muži nestačili BohunicímZáloha házenkářů prohrála s Cerekví
liga Vysočiny mužů
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ So-
kol VM B 30:24 (16:10)
Úvod utkání vyzněl jednoznačně 
pro domácí. Naši se těžko probíjeli 
přes domácí obranu a  především 
nedokázali překonat domácího 
brankáře. Zlepšená obrana, za kte-
rou se začalo dařit Ondrovi Poulovi, 
a dobře zahrané kombinace zname-

naly snížení ve 22. minutě na 12:9. 
V závěru jako by došly našim síly.
V druhé půli si domácí drželi vy-
pracovaný náskok. Béčkaři se ale 
nevzdávali. Pak ale přišly naše 
chyby a nepřipravená střelba, toho 
domácí využili k  rychlým brej-
kům a stanovili konečný výsledek 
30:26. Záložní družstvo tak přezi-
muje na čtvrtém místě v tabulce. 

7m hody 1/0:7/5, vyloučení: 5:0. 
Sled branek: 7:1, 10:4, 12:9, 16:10, 
21:14, 23:17, 25:21, 26:22, 30:24. 
Sestava a  branky: Poul Ondřej – 
Juránek Jakub (6), Šidlo Ladislav 
(6/2), Babáček Petr (5/2), Málek 
Tomáš (3), Kaštan Jiří (2), Živčic 
Pavel (1), Kubiš David (1), Kaštan 
Petr, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Živčic Pavel. -šid-
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kuželky

Z Blanska odjelo první mužstvo s prázdnou
Dynamiters Blansko HK – 
HHK VM 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Branky a  asistence: 23. Bílý (Te-
sař), 33. Berka (Bílý, Němec), 
35. Jakubec (Kuběna), 51. Hrů-
za (Látal, Berka) – 12. Burian 
V. (Cihlář), 17. Novák (Souček, 
Nekvasil), 43. Nekvasil (Hlouch, 
Souček). Sestava HHK: Černý 
(Štourač) – Dusík, Šerý, Sedlá-
ček, Souček, Ambrož – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Cihlář, Buri-
an V., Krča – Štěpánek, Smejkal, 
Střecha F. – Burian P. Rozhodčí: 
Lerch – Skokánek, Spielmann. 
Vyloučení: 2:3, navíc: Dobrý 
a  Binar (ŠTE) 10 min. OT. Vy-

užití: 1:0, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 25:29. Diváci: 120
K  dalšímu utkání zajíždělo prv-
ní mužstvo HHK do  Blanska, 
kde je vyzval místní Dynamiters. 
První třetina se našemu mužstvu 
povedla. Dobře pokrývalo střed-
ní pásmo a  nepouštělo domácí 
do  výrazných šancí. Ve  12. mi-
nutě se ujal HHK vedení, když 
po  přihrávce Jirky Cihláře pro-
střelil domácího brankáře Vik-
tor Burian. V  této části si naše 
mužstvo vytvářelo jednu šanci 
za  druhou. V  17. minutě jsme 
zatížili konto domácího branká-
ře další přesnou trefou. Po  při-

hrávce Karla Nekvasila a Martina 
Součka ujel obráncům z  pravé 
strany Michal Novák, který vy-
metl šibenici domácí svatyně. 
V  prostředním dějství se naše 
mužstvo nepochopitelně uza-
vřelo do  ulity. Vyklidilo střední 
pásmo a  domácích bylo najed-
nou všude plno. V čase 22.22 byl 
vyloučen Pavel Ambrož a  do-
mácí za  pouhou jednu vteřinu 
vyrovnali. Po  vyhraném buly 
z první prostřelili domácí našeho 
brankáře. Ve  33. minutě domácí 
vyrovnali a  o  dvě minuty při-
dali další branku a  otočili skóre 
ve svůj prospěch.

V  poslední části vykřesal naději 
na  bodový zisk Karel Nekvasil, 
který ve 43. minutě tečoval ránu 
od modré Martina Součka. Dru-
hou asistenci si připsal Roman 
Hlouch. Vyrovnaný stav vydržel 
do  51. minuty. V  té se prosadili 
opět domácí a dostali se do  jed-
nobrankového vedení. V  čase 
59.07 si naši trenéři vzali odde-
chový čas a  pokusili jsme vy-
rovnat ve  hře bez brankáře. Náš 
tým se usadil v obranném pásmu 
domácích a  snažil se překonat 
domácího brankáře. Do  konce 
chybělo 14 vteřin, když zazvoni-
la tyč konstrukce domácí branky. 

Odražený kotouč zalehl domácí 
gólman a  velkou měrou se za-
sloužil o zisk všech tří bodů.
V  tomto týdnu nás čekají dvě 
utkání. Nejprve zajíždíme ve stře-
du do Kroměříže a v sobotu nás 
čeká okresní derby. Na  našem 
zimáku se představí tým Sparta-
ku Velké Bíteše, který je  velkým 
překvapením soutěže a patří mu 
průběžná druhá příčka krajské 
ligy jižní Moravy a Zlína.
Ostatní výsledky: Boskovice – 
Břeclav B 10:2, Šternberk – Uher-
ské Hradiště 14:2, Velká Bíteš 
– Warrior Brno 4:3 SN, Uherský 
Ostroh – Brumov-Bylnice 3:4 

SN, Plumlov – Uherský Brod 5:6.
Program: středa 12. 12. v  18.00 
HK Kroměříž – HHK Velké Mezi-
říčí (zimní stadion Kroměříž);
sobota 15. 12. v 17.30 HHK Velké 
Meziříčí – HC Spartak Velká Bíteš 
(zimní stadion Velké Meziříčí).
KL mužů JM a ZL
1. Šternberk 12 8 0 1 3 64:38 25
2. Velká Bíteš 12 6 2 1 3 54:37 23
3. Brumov–Bylnice 12 7 1 0 4 59:53 23
4. Uherský Brod 12 7 1 0 4 49:55 23
5. Warrior Brno 12 7 0 1 4 52:50 22
6. Uherský Ostroh 12 5 2 2 3 44:32 21
7. Kroměříž 12 6 0 0 6 62:54 18
8. Velké Meziříčí 12 5 0 3 4 58:52 18
9. Minerva Boskovice 12 4 2 1 5 56:45 17
10. Dynamiters Blansko 12 5 0 2 5 40:44 17
11. Grewis Plumlov 12 4 2 0 6 62:54 16
12. Uherské Hradiště 12 0 3 1 8 35:83 7
13. HC Lvi Břeclav B 12 1 0 1 10 43:81 4

-hhk-

2. liga házené ml. dorost Morava
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ So-
kol VM 20:26 (12:14)
V  posledním kole podzimní 
části zajíždělo družstvo doros-
tu do  Dolní Cerekve, která ještě 
v  domácím prostředí letos ne-
prohrála. Naše družstvo, pokud 
se chtělo udržet na prvním místě 
druholigové tabulky, muselo bo-
dovat.
Úvod utkání byl vyrovnaný a obě 
družstva hrála s  velkým nasa-
zením. Domácí povzbuzováni 
početným domácím publikem 
měli dobrý pohyb v  útočné fázi 
a nám se nedařilo plně pokrývat 
jejich útočné snahy. V útočné fázi 
jsme těžili především ze hry tria 
spojek Pavliš – Janíček – Blaha 
a  z  jejich individuálních akcí. 
Obě družstva se vystřídala ve ve-
dení a  ještě ve 21. minutě svítilo 
na ukazateli skóre 11:9. Do konce 
první půle se díky zlepšené obra-
ně i přes početní nevýhodu poda-
řilo vstřelit pět branek. Domácí 
vsítili už pouze jednu a do šaten 
se tak šlo za stavu 12:14.

Vstup do  druhé půle se nám 
vydařil a  po  osmi odehraných 
minutách jsme měli již čtyřbran-
kový náskok a  nebýt několika 
pokažených rychlých přechodů 
do  útoku mohl být náskok ještě 
vyšší. Dobrá obrana dirigovaná 
Honzou Lečbychem, za  kterou 
spolehlivě chytal Vojta Drápela, 

byla základem navýšení náskoku 
ve 45. minutě na 21:15. Cerekev 
působila již unaveným dojmem 
a  vypadalo to na  jednoznačný 
závěr. Bohužel v  50. minutě ob-
držel, náš nejlepší střelec, David 
Pavliš přímou červenou kartu 
a domácí ještě cítili šanci na zvrat. 
Po zvládnutém oslabení nahradil 

vyloučeného Pavliše na  roze-
hrávce Tomáš Stupka a z týmové 
souhry těžili na  křídlech Michal 
Ambrož s  Tomášem Frejlichem. 
Cerekev se již tedy na  zvrat ne-
zmohla a dorostenci mohli slavit 
vítězství v poměru 20:26.
Dorostenci díky vítězství udrželi 
první místo v druholigové tabul-

ce! Umístění na  první příčce je 
milým překvapením a  před se-
zonou by to od  tohoto mladého 
týmu asi nikdo nečekal. Doufej-
me, že se podaří zimní příprava 
a  zvýšit nastavený tréninkový 
a herní standard.
7m hody 2/2:2/2 vyloučení: 1:2 
navíc hostující Pavliš přímá ČK, 
diváků 112.
Sled branek: 2:1, 3:4, 6:5, 9:7, 10:9, 
11:13, 12:14, 14:18, 15:21, 17:23, 
19:24, 20:26. Sestava a  branky: 
Drápela Vojtěch – Pavliš David 
(9), Lečbych Jan (4/1), Blaha To-
máš (3), Ambrož Michael (3), Fia-
la Martin (2/1), Svoboda Filip (2), 
Janíček Martin (2), Frejlich Tomáš 
(1), Macoun Filip, Stupka Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Velké Meziříčí 10 8 1 1 296:262 17
2. Rožnov p. R. 10 8 0 2 315:239 16
3. Telnice 10 7 0 3 316:271 14
4. Zlín 9 5 1 3 267:242 11
5. Dolní Cerekev 10 5 0 5 275:278 10
6. Ivančice 10 5 0 5 295:299 10
7. Polanka 9 5 0 4 224:228 10
8. Litovel 10 3 0 7 266:290 6
9. Prostějov 10 2 1 7 274:292 5
10. Napajedla 10 2 1 7 244:277 5
11. Nové Bránice 10 2 0 8 211:305 4

Pavliš se probíjí na brankoviště soupeře, za ním cloní Lečbych. Foto: Janíček

Dorostenci si dokázali udržet první místo

kdy a kam za sPoRtem

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov A 2611:2656 * 3:5
Baloun 421:523 Nentvich
Starý 462:446 Pecha
Lavický B. 436:392 Fučík
Kováč 464:369 David
Lavický Jo. 397:449 Novotný
Korydek 431:477 Bína
Tabulka podzim
  1. Pelhřimov A 8 1 2 2635 17
  2. Častrov A 8 0 3 2515 16
  3. Kamenice n. L. B 8 0 3 2540 16
  4. Cetoraz A 7 0 4 2543 14
  5. Třebíč C 6 1 4 2584 13
  6. Třebíč D 5 2 4 2460 12
  7. Velké Meziříčí A 5 0 6 2471 10
  8. Nové Město B 5 0 6 2480 10
  9. Jihlava B 4 1 6 2482 9
10. Žirovnice B 3 1 7 2553 7
11. Jihlava 3 1 7 2511 7
12. Pelhřimov B 0 1 10 2510 1

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Tabulka podzim
1. Třebíč E 7 0 1 1654 14
2. Jihlava B 6 0 2 1614 12
3. Nové Město n. M. C 6 0 2 1632 12
4. Třebíč C 5 0 3 1570 10
5. Jihlava C 4 0 4 1594 8
6. Velké Meziříčí B 4 0 4 1543 8
7. Třebíč B 2 0 6 1583 4
8. Třebíč F 1 0 7 1478 2
9. Velké Meziříčí C 1 0 7 1554 2

-sta-

-šid-

Volejbaloví kadeti odehráli bě-
hem víkendu druhý a  poslední 
turnaj základní skupiny. Po  tom 
prvním, který se hrál téměř před 
dvěma měsíci ve  Zlíně, drželi 
třetí příčku, která zajišťuje účast 
ve skupině o umístění na prvním 
až šestém místě soutěže. Tabulka 
však byla hodně ovlivněna neú-
častí volejbalistů Ostravy. Ti měli 
karanténu a prvního turnaje se tak 
nemohli zúčastnit. Na hradeckém 
turnaji však přesvědčili o  svých 
kvalitách a  podle všech očekává-
ní se přes toto mužstvo náš celek 
mezi nejlepší nedostane. Jediná 
cesta teoreticky vedla přes druž-
stvo Beskyd, v zápase s tímto sou-
peřem však byli naši hráči takřka 
bez šance. Ale popořádku.
Páteční program zahájil náš celek 
s pořádající Slávií. Ta chtěla v do-
mácím prostředí vrátit našemu 
celku porážku z prvního turnaje 
a v prvním setu naše kluky hodně 
proháněla. Další dva sety byly již 
výrazně snazší, a  tak si naše vý-
prava mohla zaslouženě připsat 
do tabulky první tři body. 

Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:0 
(26, 15, 17)
Ve druhém, podvečerním zápase 
se hrálo o  naději na  třetí místo. 
Alespoň v  čase střetnutí. Kade-
ty z  Frýdku však turnaj zastihl 
v  dobré pohodě a  formě, což 
v dalším průběhu ještě předved-
li, nedali se zaskočit a stejně jako 
na prvním turnaji slavili poměr-
ně jednoznačné vítězství. Přesto 
se náš mladičký kádr nemá za co 
stydět.
Sp. VM – ŠSK Beskydy 0:3 (–20, 
–19, –22)
Sobotní program zahajoval náš 
celek se Zlínem a měl před sebou 
úkol splnit roli mírného favorita. 
Ve  Zlíně si kluci s  tímto soupe-
řem dobře zahráli a rozhodovalo 
se až v  pátém setu. Tentokráte 
nám kluci ze Zlína bod nesebra-
li. Výborný počinek a  upevnění 
v  době zápasu třetího, celkově 
však asi spíše čtvrtého místa.
Sp. VM – VSC Zlín 3:1 (23, –22, 
23, 27)
Ve večerním zápase čekal na naše 
borce Volejbal Brno. Ten v před-

chozím zápase poprvé v  turnaji 
prohrál s  celkem Beskyd a  ani 
v  zápase s  námi neoplýval jis-
totou. Naši hráči se do  soupeře 
pustili bez bázně a hany a byli je-
nom krok od dalšího překvapení 
na úkor jasného favorita. Vedení 
2:0 na  sety sice nakonec nedo-
táhli až k vítězství, i  tak má bod 
získaný s tímto soupeřem nádech 
senzace a obrovskou cenu.
Sp. VM – Gym. L. Daňka Brno 
2:3 (31, 21, –14, –16, –13)
S  turnajem se náš celek loučil 
utkáním s  Ostravou. Ta měla 
po dvou hracích dnech na kontě 
pouze pětisetovou prohru s  Vo-
lejbalem Brno a i v utkání s námi 
ukázala, že se s  ní musí počí-
tat na  čelních příčkách. První 
set byl bitvou až do  posledního 
míče, potom si však soupeř, který 
v  takřka totožném složení hraje 
i  soutěž juniorů, vývoj zápasu 
pohlídal. 
Sp. VM – VK Ostrava 0:3 (–25, 
–20, –19)
Velice spokojený byl po  turnaji 
Petr Vašíček: „Kluci odehráli vý-

borný turnaj, byli ještě lepší než 
na tom prvním. Sice jsme nedo-
sáhli na  finálovou skupinu, ale 
nemám strach z  bojů o  záchra-
nu. V  silách tohoto mužstva je 
uhrát sedmé, osmé místo. A pro 
kluky bude lepší, že budou vy-
hrávat.“
Sestava: Slavík, Bláha, Košá-
bek, Heřmánek, Pospíchal, 
Hromádko, Římal, Kacafírek, 
Šulc. 
Ostatní výsledky: 
Brno – Hradec 3:0, – Zlín 3:0, – 
Beskydy 2:3, – Ostrava 3:2, Be-
skydy – Zlín 0:3, – Hradec 3:1, 
– Ostrava 0:3, Ostrava – Hradec 
3:0, – Zlín 3:0, Zlín – Hradec 
3:0 
Dohrávka z prvního turnaje: Os-
trava – Hradec 3:1
Neúplná tabulka EX–KTI sk. B, 
po dvou turnajích:
1. Brno 9 8 1 0 26:9 23

2. Beskydy 9 6 3 0 19:13 17

3. Ostrava 6 5 1 0 17:4 16

4. Vel. Meziříčí 9 4 5 0 15:18 12

5. Zlín 9 3 6 0 13:18 10

6. H. Králové 10 0 10 0 2:30 0

-kon-

Volejbaloví kadeti nakonec budou hrát o záchranu Na Fajťáku už se lyžuje

Jako první na  Vysočině zahájil Ski klub Velké Meziříčí v  sobotu 
6. prosince 2012 provoz na sjezdovce. Veškeré informace o provozu 
na webových stránkách skivm.cz
Provozní doba vleku: po–pá 10.–14. prosince: 15.00–20.00.
Od 15. prosince celodenní provoz 9.00–21.00 i ve všední dny.

hokej – na zimní stadion Velké Meziříčí
v sobotu 15. prosince od 17.30 v derby Vysočiny HHK A – VelkáBíteš

Text a foto: Petr Zezula


