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Zverimex
* Whiskas mléko pro kočky 

1+1 zdarma
* Purina pro plan partner 5+1 

zdarma nové nižší ceny gra-
nulí Purina pro plan – např. 
14 kg Adult 1.158 Kč 3 kg 
Adult Small Breed 346 Kč

* rozvažované granule pro psy 
a kočky za výhodnější ceny

* velký výběr mraženého 
masa, výrazné snížení cen 
živých zvířat

VETERINA – ZVERIMEX MVDr. TOMÁŠ STANĚK,
HORNOMĚSTSKÁ 357, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

tel.: 605 129 170   www.veterinavelkemezirici.webnode.cz
Veterina

* očkování proti lymské bo-
relioze – do konce března 
komplet. cena 220 Kč

* luxusní dort ve tvaru kosti 
zdarma jako dárek pro va-
šeho pejska v týdnu jeho 
narozenin (pokud se pro-
kážete platným očkováním

 kombinovanou 
vakcínou
od nás), běžná
cena 105 Kč

Základní škola 
Školní 2055 
Velké Meziříčí
přijme od 1. srpna 2011 
* učitele/učitelku českého jazyka – občanské 
  výchovy
* školníka
kontakt: reditel@3zsvm.cz, tel.: 566 782 322

Slučování středních škol v kraji 
Vysočina je v současné době doslo-
va žhavé téma. Zatím je jisté jedno 
– kraj Vysočina připravil návrh 
opatření k řešení dopadu demogra-
fi ckého vývoje do středních škol 
zřizovaných krajem. Jeho podstatou 
je sloučit všechny střední školy ve 
městě – gymnázium, hotelovou 
školu i střední školu řemesel a slu-
žeb – pod jednu organizaci, či třeba 
také zrušit víceleté gymnázium. 
Lidem se záměr nelíbí a píší otevře-
né dopisy adresované hejtmanovi 
i radním kraje Vysočina, či sepi-
sují petice. Jednu z nich – Petici na 
podporu nezávislosti gymnázia ve 
Velkém Meziříčí – mohou zájemci 
podepisovat na informačním centru 
velkomeziříčské radnice. 

Co zamýšlí kraj 
Vysočina se 

středními školami?
Celý návrh krajského opatření je 

k dispozici na webových stránkách 
kraje Vysočina, ve školském portá-
lu. Jeho podstatou je na území měst 
sdružit školy do větších právních 
celků, vytvořit silnější subjekty 
s jedním vedením, které by mělo 
zajistit vyšší koordinaci a fl exibilitu 
vzdělávací nabídky v území. Ploš-
ně také kraj hodlá učinit opatření 
v oblasti oborové nabídky – tedy 
změnit územní rozložení autoopra-
várenských oborů, které by měly 
být soustředěny jen do jednoho až 
tří měst v kraji, a dále snížit kapacitu 
víceletých gymnázií. To v praxi 
znamená zrušit krajem zřizovaná 
víceletá gymnázia v menších měs-
tech kraje. A v těch zbývajících, 
tedy bývalých okresních městech, 
se zaměřit na mimořádné talenty, 
kterých je podle údajů kraje jen 3 
až 5 % v populaci. Mezi menšími 
městy Vysočiny, kde zatím fungují 
víceletá gymnázia, se tedy ocitá 
i bezmála dvanáctitisícové Velké 
Meziříčí vedle například Světlé 
nad Sázavou s necelými sedmi tisíci 
obyvatel, Ledče nad Sázavou (nece-
lých šest tisíc), Moravských Budějo-
vic (necelých osm tisíc), Pacova (pět 
tisíc) či Telče (necelých šest tisíc). 
Ovšem stejná situace má nastat 
i ve srovnatelných městech jako je 
Nové Město na Moravě či Bystřice 
nad Pernštejnem. Taková jsou tedy 
hlavní organizační opatření, od 
nichž si kraj slibuje podporu úspor 
a zvýšení kvality řízení středního 
vzdělávání. Výsledkem by mělo být 
zejména snížení počtu využívaných 
nemovitostí, což ušetří na nákla-
dech za energie, údržbu či opravy. 
Jenomže nelze opomenout, že už 
nyní je například nedostatek míst 
v některých mateřských školách, 
jejichž kapacita se v reakci na de-
mografi cký vývoj snížila. A v sou-
časnosti se i taková mateřská škola 
ve Velkém Meziříčí každoročně 
potýká s problémem, kam všechny 
děti umístit. V důsledku toho město 
zvažuje kapacitu mateřské školy 
opětovně navýšit, přičemž už nyní 
muselo přistoupit k obnovení jedné 
z předtím zrušených tříd. Stejné je 

Proti slučování středních škol
lidé podepisují petice

to i se středními školami. Sloučí-li 
se všechny ve snaze ušetřit a rozpro-
dat budovy, později mohou chybět. 
Prodanou budovu za pár let zpět už 
nikdo nezíská. A nebude-li mít škola 
v místě potřebnou kapacitu či nebu-
de-li nabízet žádané obory, studenti 
se budou muset poohlédnout jinde. 
Najdou svůj obor třeba v jiném kraji, 
který k takovému řešení nepřistou-
pil. To by mohlo způsobit problém 
s postupným úbytkem studentů 
školám ve městě i do budoucna.

Argumenty se 
různí, ale všechny 

jsou proti slučování
Otevřený dopis na kraj Vysočina 

zaslal za město Velké Meziříčí 
starosta Radovan Necid, kde žádal 
o bližší informace. Svůj názor na 
celou věc vyjádřil i při setkání s ob-
čany města a také několikrát během 
tiskové konference na radnici. Sdě-
lil, že samozřejmě vnímá problém 
nedostatku studentů i nutnost úspor. 
„Ale na druhou stranu, nás už to 
tady jednou postihlo, jednu školu 
jsme tady zavřeli a zavřeme-li další, 
bude to pro Velké Meziříčí špat-

ně,“ zdůraznil starosta. Schůzku 
s radní kraje Vysočina pro oblast 
školství Marií Kružíkovou měl mít 
včera. Případné bližší podrobnosti 
z tohoto jednání přineseme příště. 
Stejně jako stanovisko zástupců 
dotčených škol ve městě. Ti byli 
krajem Vysočina seznámeni s návr-
hem opatření již 12. ledna a čas na 
zasílání svých připomínek na kraj 
mají do 28. ledna 2011. 

„Můj názor na to je trošku jiný, 
já si myslím, že pokud někdo nevydá 
žádné stanovisko, tak by se zatím 
neměl rozviřovat prach,“ vyjádřil 
svoje mínění místostarosta města 
Josef Komínek ve věci vyvíjení 
iniciativy vůči navrhovaným opat-
řením kraje Vysočina.

I přes rozdílné názory na věc se 
Rada města zabývala žádostí Sdru-
žení rodičů při Gymnáziu Velké 
Meziříčí o umožnění umístění pod-
pisových archů petice na podporu 
zachování identity gymnázia ve 
Velkém Meziříčí na radnici, s čímž 
radní podle sdělení starosty jedno-
myslně souhlasili. V petici sdružení 
rodičů vyjadřuje zcela zásadní ne-
souhlas s navrhovaným slučováním 
středních škol.    (Pokr. na straně 3.)

Sdružení rodičů
při Gymnáziu Velké Meziříčípři Gymnáziu Velké Meziříčí

rodičům studentů,
občanům Velkomeziříčska 

a všem patriotům
K PODPISU PETICE

za zachování identity
GYMNÁZIA Velké Meziříčí
RADNICE – INFORMAČNÍ CENTRUM

Bližší informace na str. 3.
placená inzerce

Za účasti zástupců Senátu a Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, ministerstva, kraje, biskupství 
brněnského, města a dalších pozva-
ných hostů byl toto pondělí slavnost-
ně otevřen nový domov pro seniory 
v Čechových sadech ve Velkém Me-
ziříčí. Stěhování klienty starého do-
mova na Hornoměstské ulici, který 
je v havarijním stavu, čeká na kon-
ci února letošního roku. V novém za-
řízení najde svůj domov 94 klientů.

Kapacita zařízení je podle slov ře-
ditelky Heleny Chalupové devadesát 
čtyři lůžek. O klienty bude pečovat 
sedmašedesát zaměstnanců. „Když 
jsem v roce 2004 nastoupila do 
funkce, mě l 
domov kapa-
citu 182 lůžek 
a o klienty se 
s taralo a s i 
devadesát za-
městnanců,“ 
vzpomíná na 
dobu před ne-
celými sedmi 
lety součas-
ná ředitelka 
Bc. Helena Chalupová, „po zjištění, 
že budova domova není v dobrém 
technickém stavu, došlo k postupné-
mu snižování kapacity domova a zři-
zovatel, jímž je kraj Vysočina, začal 
jednat o výstavbě nového domova 
pro seniory.“ V současné době žije 
ve stávající budově na Hornoměstské 
ulici 98 klientů.

V novém dvoupatrovém objektu 
se nachází celkem 57 pokojů s prů-
měrnou rozlohou 30 metrů čtvereč-
ních. Ty jsou jedno až dvoulůžkové, 
každý s vlastním WC a sprchovým 
koutem. Třicet čtyři lůžek bude 
určených domovu se zvláštním 
režimem pro klienty s demencí. 
Zbývajících šedesát lůžek bude 
sloužit klientům domova pro seni-
ory. Obyvatelé domova budou moci 
využívat širokou nabídku služeb od 
bufetu a kuchyně, přes knihovnu 
s internetem, studovnu, kapli až po 

Nový domov pro seniory 
byl slavnostně otevřen

Ředitelka domova pro seniory Helena Chalupová, hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek a předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch stříhají 
pásku.                                                                              Foto: Iva Horká

Dnes 
SOS poradna

(Sdružení obrany spotřebite-
lů). Nachází se v nové budově 
městského úřadu Velké Mezi-
říčí, Náměstí 27/28. Poradna 
poskytuje informace zájem-
cům již pravidelně, každou 
sudou středu.

Přírodní šperky 
Itálie

pátek 28. 1. od 17 hodin na 
Ostrůvku, přenáška s promí-
táním.

Udírny 
na Fajťáku

sobota 29. 1. od 13 hodin 
Více na straně 8

Sportovní ples
FC Velké Meziř íčí pořádá 
Sportovní ples v sobotu 29. 1. 
od 20 hodin ve velkém sále Ju-
piter clubu. K tanci a poslechu 
hraje Kozénka band. 

Jakub Pustina 
ve Stránecké 

Zhoři
neděle 30. 1. od 14 hodin 
v kapli

Upozornění
Katastrální pracoviště Velké 
Meziříčí upozorňuje vlastní-
ky nemovitostí v k. ú. Velké 
Meziříčí, že u některých po-
zemků došlo v rámci obnovy 
operátu ke změně číselného 
označení, popřípadě výměry 
těchto pozemků (se změnami 
se mohli vlastníci seznámit 
v rámci námitkového řízení 
na Městském úřadě ve Velkém 
Meziříčí, nyní dodatečně na 
Katastrálním pracovišti ve 
Velkém Meziříčí v pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin).
Vlastníci změnou dotčených 
pozemků jsou povinni podat 
v případě změn (tj. upřesnění 
výměry, nové označení pozem-
ku) dílčí daňové přiznání do 
31. 1. 2011 (z. č. 338/1992 Sb. 
§ 13a , o dani z nemovitostí), 
přičemž daňovému subjektu 
vzniká povinnost uhradit po-
kutu, nepodá-li daňové při-
znání ve stanovené lhůtě (z. č. 
280/2009 Sb. § 250, daňový řád).
JUDr. Zlata Heřmánková, Ph.D.

Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká

rehabilitaci či lékařskou ordinaci.
Celkové náklady dosáhly na sto 

třicet dva milionů korun. Sedmde-
sát procent fi nančních prostředků 
investor, jímž je kraj Vysočina, 
získal z ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Třicet procent pak přidal 
z vlastního rozpočtu. 

Na realizaci projektu se podílelo 
několik fi rem, mezi které patří také 
zhotovitel stavby PKS INPOS, a. s., 
Žďár nad Sázavou. „Nutnost vý-
stavby budovy tohoto typu jsme 
měli v podvědomí již dlouhou dobu. 
Stávající domov pro seniory byl 
zcela nevyhovující,“ připomněl 
mimo jiné hejtman kraje MUDr. Ji-

ří Běhounek, 
„tady budou 
mít obyvatelé 
veškerou péči 
a komfort.“

Veřejnost 
si vysoce mo-
derní zaříze-
ní bude moci 
prohlédnout 
v rámci dne 
otevřených 

dveří letos v dubnu. Při té příle-
žitosti proběhne také slavnostní 
otevření univerzity třetího věku, 
která bude sloužit pro vzdělávání 
seniorů z našeho kraje.

Další podrobnosti, a to především 
z historie, si můžete přečíst v celo-
stránkové prezentaci na straně pět. 
Více fotografi í ze slavnostního ote-
vření najdete na našich webových 
stránkách nebo v příštím čísle.

Iva Horká 



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 4 26. ledna 2011 strana 2

Oznamujeme 
rodičům, že zá-
pis dětí do 1. tříd 
pro školní rok 2011/2012 se bude konat v základních 
školách ve městě v pátek 11. února 2011 v době od 
14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné 
školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, popřípadě ty děti, které 
měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2010. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. 
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své 
dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13:

Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout 
v budově ZŠ Komenského, a to ve školní družině 
v přízemí od pondělí 7. 2. do čtvrtka 10. 2. od 14 do 16 
hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na we-
bových stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci 
dokumenty. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, 
Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kos-
telní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, 
Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Soko-
lovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také 
stáhnout na webových stránkách školy www.zs-osla-
vickavm.cz. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, 

D ubová ,  Em. 
Zachardové, 
Habrová, Jedlo-

vá, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá 
stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. 
Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na 
Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, 
Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, 
Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také 
stáhnout na webových stránkách školy www.3zsvm.
cz v odkazu Školní rok – Zápis do 1. třídy. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, 
Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, 
Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, 
K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Les-
ní, Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad 
Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na 
Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová říše, Obůr-
ka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, 
Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, 
Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Str-
má, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, 
U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody 
a Záviškova.

Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště 
a Lhotky se bude konat ve čtvrtek 27. ledna 2011 
v době od 13 do 17 hodin.
Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Blíží se termín vaší zlaté či dia-
mantové svatby, žijete ve Velkém 
Meziř íčí, ale sňatek 
jste před lety uzavřeli 
v jiném městě?

Dejte o sobě vědět 
velkomeziříčské mat-
rice. U příležitosti zlaté 
či diamantové svatby je 
možné uspořádat slavnostní obřad 
v obřadní síni na radnici a pro 
všechny jubilanty je připravena 
malá pozornost v podobě dárkového 
balíčku.

Matrika ve Velkém Meziříčí 

eviduje pouze sňatky, uzavřené 
ve městě. Lidem, kteří uzavřeli 

manželství jinde, tak 
radnice nemá možnost 
k takovému významné-
mu jubileu blahopřát.

Pokud se tedy ter-
mín vašeho výročí blí-
ží, dejte vědět na níže 

uvedený kontakt.
Městský úřad – matrika, Radnic-

ká 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 
566 781 177, e-mail: bednarikova@
mestovm.cz

Martina Bednaříková, MěÚ

Diamantová svatba

Opravu kanálu chtějí vodaři 
stihnout během tohoto víkendu
O víkendu 28.–30. ledna bude ve Velkém Meziříčí na Novosadech zčásti 

omezená doprava. VAS, a. s., bude opravovat stoku před parkovištěm 
u Kotvičky. Doprava bude svedena do jednoho pruhu, řízena semafory.

„Dohodnul jsem se s VAS a jejím dodavatelem, že práce budou prová-
dět o víkendu a že udělají vše pro to, aby výměnu potrubí pod silnicí za 
víkendové dny stihli,“ říká starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Ulice Novosady je totiž hlavní dopravní tepnou města (jde o krajskou 
silnici 602, která vede z jednoho konce Vysočiny na druhý) a pokud se 
na ní objeví uzavírka, přináší to komplikace všem obyvatelům. „Nechtěl 
jsem tedy připustit, aby oprava probíhala v pracovní dny, kdy městem 
projíždí i tranzitní nákladní doprava. Pokud to ale dodavatel do neděle 
nestihne tak, jak mi slíbil, nebude v pondělí ráno v Meziříčí moc veselo,“ 
hrozí se starosta.

Oprava kanalizace je neplánovaná. Na to, že je sedmimetrová část 
betonové stoky z roku 1930 ve špatném stavu, se přišlo až při provádění 
oprav kanalizace na ulici Kostelní a Novosady. Původně se měly v této 
části kanalizace spravit jen vnitřní stěny stoky, bez nutnosti rozkopat 
silnici a potrubí kompletně vyměnit. Dodavatel prací, fi rma Gremis, ale 
při opravách zjistil, že bude potřeba razantnější zásah. „Přestože v roce 
2007 posoudil provozovatel VAS, a. s., Žďár nad Sázavou stav kanalizace 
jako vyhovující, došlo od té doby ke změnám, které vyžadují nový, radi-
kálnější zásah, bohužel včetně zásahu do tři roky staré krajské silnice,“ 
popsal situaci vedoucí odboru výstavby Antonín Kozina.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Nový autobus by v budoucnu 
mohl vozit velkomeziříčské cestu-
jící na linkách městské hromadné 
dopravy (MHD). Zástupcům města 
Velké Meziříčí jej představila do-
pravní společnost Zdar ze Žďáru 
nad Sázavou, která v našem městě 
tuto službu zajišťuje. Jde o autobus 
značky SOR, který byl během mi-
nulého týdne na zdejších linkách 
MHD vyzkoušen. Poté se vrátil zpět 
na Bystřicko, kde jej Zdar běžně 
provozuje.

Autobus SOR vyrábí společnost 
Libchavy. „Jde o vozidlo, které 
je v přední části nízkopodlažní, 
což umožňuje pohodlný a rychlý 
nástup a výstup maminkám s ko-
čárky. U druhých dveří je vyba-
veno mechanickou plošinou, která 
umožňuje snadný nástup a výstup 
vozíčkářům,“ informovala Jaro-
slava Zichová, dopravní referentka 
společnosti Zdar. Součástí výbavy 
je i přední informační panel. Au-
tobus pojme celkem padesát sedm 
osob, z toho pětadvacet k sezení 
a dalších dvaatřicet ke stání. Je tedy 
podstatně menší, než původní Mer-

cedes, který v současné době ces-
tující po městě přepravuje. To však 
pro zdejší podmínky stačí až na 
jeden školní spoj od základní školy 
Oslavická. Zkušební provoz ukázal, 
že v době, kdy končí vyučování, se 
všechny děti do autobusu nevydají. 
To by případně musela společnost 
řešit jiným vozidlem. Celkově by 
byl autobus SOR pro Velké Meziříčí 
vhodnější právě i z důvodu své men-
ší velikosti, a to zejména do někte-
rých hůře dostupných lokalit. Jde 
o ten nejmenší vyráběný typ, jehož 
délka je osm a půl metru. Autobus 
je vybaven motorem Cummins 
o výkonu 138 kW, který splňuje 
nejpřísnější emisní normy. Jeho 
spotřeba je kolem 17-18 litrů nafty 
na 100 kilometrů, což je mnohem 
méně oproti stávajícímu patnáct let 
starému Mercedesu, který jezdí za 
40 litrů nafty na 100 kilometrů.

Společnost Zdar zakoupila v pro-
sinci loňského roku tato vozidla 
dvě. Cena jednoho je asi 3 miliony 
korun bez daně. V současné době 
řeší jeho koupi i pro městskou 
hromadnou dopravu ve Velkém 

Meziříčí. „Pro roky 2011 až 2012 
stejně hodláme všechny staré 
autobusy Karosa či Mercedesy 
vyřadit z provozu a budeme muset 
koupit nové,“ uvedl generální ře-
ditel společnosti Richard Latislav. 
Informoval přitom o možnostech 
získání dotace na vozidlo, která 
vloni činila až 600 tisíc korun z mi-

nisterstva dopravy. Tato varianta 
však pro letošní rok pravděpodobně 
již aktuální nebude. Proto požádal 
vedení města o spolupráci při hle-
dání nějakého vhodného dotačního 
titulu. Možností by třeba mohla být 
společná žádost dopravce a města 
o dotaci.

Martina Strnadová

Zástupci dopravce Zdar představili Velkomeziříčským autobus, 
který by v budoucnu mohl vozit cestující městské hromadné dopra-
vy.                                                          Foto: Martina Strnadová

Hledají zdroj fi nancí pro koupi nového autobusu MHD

Senátor Parlamentu České republiky a krajský zastupitel Miloš Vy-
strčil navštívil v pondělí 17. ledna Velké Meziříčí. Na radnici se setkal 
se starostou Radovanem Necidem, 
s místostarostou Josefem Komín-
kem a společně řešili aktuální 
otázky týkající se dění ve městě. 
Poté se odebral na zasedání rady 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko a nabídl jí spolupráci v ob-
lasti regionálního rozvoje i rozvoje 
cestovního ruchu.

Miloš Vystrčil se regionální 
politikou a regionálním rozvojem 
mikroregionů kraje Vysočina zabý-
vá dlouhodobě. Je členem senátního 
výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí, předse-
dou výboru pro regionální rozvoj 
kraje Vysočina a současně v rámci 
svých akademických aktivit učí 
na Vysoké škole polytechnické 
v Jihlavě rozvoj mikroregionů, 
jejich efektivitu, fungování z hle-
diska rozvoje cestovního ruchu 
a podobně. „Dovolil jsem si tedy 
nabídnout radě Mikroregionu Vel-
komeziříčsko-Bítešsko spolupráci 
v této oblasti. Ta by se nakonec 
mohla opřít i o spolupráci s vyso-
kou školou v Jihlavě, což by obecně 
mohlo být pro zdejší mikroregion 
velmi zajímavé. Nezastírám ani, že 
současně by to mohla být i zajímavá 
práce pro některé studenty vysoké 
školy, kteří tady z Velkého Meziříčí 
pocházejí a žijí tady,“ vysvětlil 
Miloš Vystrčil důvod své návštěvy 

Miloš Vystrčil navštívil radnici i jednání mikroregionu

Senátor Miloš Vystrčil navštívil minulý týden Velké Meziříčí. Toto pondělí 
pak přijel znovu na otevření domova pro seniory.  Foto: Martina Strnadová

a dodal, že všechny tyto jeho aktivity se věnují jedné oblasti, jdou spolu 
dohromady, a proto je lze využít hned několikanásobně. „Naše spolupráce 

může být přínosná pro mikroregion, 
pro Velké Meziříčí i Velkou Bíteš 
a další obce, pro vysokou školu 
a studenty i pro mě jako poznatek 
pro moji činnost,“ podotkl.

S vedením města mimo pro-
blematiky mikroregionu probral 
témata, která jsou v současné době 
pro Velké Meziříčí nejžhavější, a to 
je nepochybně slučování středních 
škol, ale aktuální je i doprava spolu 
s velkým obchvatem města. Změna 
v organizaci školství v kraji by pod-
le senátora jistě neměla proběhnout 
násilně, překotně a od stolu, i když 
je nutná. „K dokončení velkého 
obchvatu města nám senátor po-
radil, abychom spolupracovali 
s dopravní komisí kraje Vysočina 
a byli v této věci co nejvíce aktiv-
ní,“ uvedl starosta Radovan Necid. 
Podle něj byla schůzka s Milošem 
Vystrčilem jednou z mnoha dal-
ších, které budou ještě následovat. 
„Předpokládám, že vzhledem 
k záběru pana senátora a všem 
jeho aktivitám toho my ve městě 
budeme chtít velmi využít,“ dodal 
na závěr.

Martina Strnadová

K problematice mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko blíže 
čtěte v samostatném článku na 
straně 4.

Stotřiapadesát účastníků se sešlo 
minulou sobotu v sále velkomezi-
říčské hasičské zbrojnice. Tam se 
hrál v pořadí již sedmý turnaj kraje 
Vysočina a Brněnska o přeborníka 
v mariáši ve třech. Soutěžící se 
rekrutovali nejen z našeho města, 
ale také z okolních či vzdálenějších 
měst a obcí, například z Brna, Tře-
bíče, Žďáru nad Sázavou, Dolních 
Louček či Jevíčka a dalších. Ačkoliv 
je hra mariáše převážně mužskou 
záležitostí, na uvedeném turnaji 
se objevily také tři ženy – Milena 
Minaříková, Kateřina Dobrovolná 
a Jarmila Nováčková – všechny 
z Velkého Meziříčí.

Pořadatele tohoto turnaje překva-
pila nezvykle vysoká účast. „Oče-
kávali jsme tak nejvíc stovku hráčů. 
Že jich přijelo tolik, to jsme opravdu 
nečekali. Museli jsme ještě přidat 
do sálu stoly. Nakonec jich tedy bylo 
jedenapadesát. U každého z nich 
seděli tři lidé,“ hodnotí průběh 
pořádající Josef Dvořák, který se 
také aktivně zapojil do hry a stal 
se nejlépe hrajícím Mezříčákem. 
Nejmladšímu z karbaníků, Jaku-
bu Drápelovi z Dobré Vody, bylo 
osmnáct let a nejstarším byl dvaa-
osmdesátiletý Emil Felkl z Dolních 

Louček. „Dnešní věkový průměr je 
padesát osm let,“ upřesnil Martin 
Kyslinger, který obsluhoval note-
book se všemi potřebnými výpočty 
a výsledky z pěti kol.

Po odehrání všech jedenácti tur-
najů bude vyhlášeno pět nejlepších 
hráčů. Do celkového umístění se 
započítává deset nejlepších výsled-
ků ze zmíněných jedenácti turna-
jů. V tom sedmém, který se hrál 

v sobotu 22. ledna, zvítězil Zdeněk 
Svoboda ml. z Velké Bíteše, druhé 
místo vybojoval Miroslav Kupsa 
z Bořitova a na třetí příčce se umístil 
Jaroslav Skoček z Drnovic. Poslední 
turnaj se bude hrát 19. března letoš-
ního roku v Křoví u Velké Bíteše.

Další  pod robnost i  najdete 
na sportovní straně a na webu 
www.kyslinger.cz/marias.html

Iva Horká 

Návštěvnost mariášového turnaje předčila očekávání

Velkomeziříčský mariášový turnaj navštívilo celkem 153 hrá-
čů, z toho tři ženy.                                                  Foto: Iva Horká

Text a foto: -měú-
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(Pokračování ze strany 1.) „Gymnázium má stále do-
statečné množství zájemců o studium, což je jistě pádný 
důvod pro zachování jeho stávající struktury. Sloučení 

Proti slučování středních škol 
lidé podepisují petice

natolik specifi ckých škol jako je gymnázium, hotelová 
škola a zemědělská škola vnímáme jako lokální kata-
strofu, která poškodí ty, na nichž nám, občanům, záleží 

nejvíce – naše děti,“ píše se v petici. (Její celé 
znění najdete na této straně.)

Navrhovaná opatření kraje nejsou lhostejná 
ani dalším. Otevřený dopis hejtmanovi kraje 
Vysočina Jiřímu Běhounkovi a radní pro oblast 
školství Marii Kružíkové zaslala i Vlastivědná 
a genealogická společnost. „Předně zásadně 
zpochybňujeme tezi, že integrace škol do vel-
kých celků přinese úspory,“ stojí v úvodu dopi-
su, který se dále odvolává na studii prorektora 
Univerzity Karlovy v Praze Stanislava Štecha 
nazvanou přímo Slučování škol jako metoda 
optimalizace? (Otevřený dopis čtěte na této 
straně.) I Vlastivědná a genealogická společ-
nost přitom v dopisu vyjadřuje zásadní nesou-
hlas s integrací středních škol v našem městě do 
jednoho celku a s omezováním sítě víceletých 
gymnázií.       Text a foto: Martina Strnadová

Naše děti obětí experimentu
Vzhledem k níže uvedenému se 

Sdružení rodičů při Gymnáziu Vel-
ké Meziříčí rozhodlo sestavit PETI-
CI, jejímž podpisem i vy vyjádříte 
svůj nesouhlas se sloučením všech 
středních škol ve Velkém Meziříčí, 
zpomalením rozvoje našeho Vel-
komeziříčska a úvahám o přesunu 
našich škol do větších měst.

Petice na podporu 
nezávislosti gymnázia 

ve Velkém Meziříčí
(dle článku 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 
Sb. o právu petičním)

Vážený pane hejtmane, členo-
vé Rady a Zastupitelstva kraje 
Vysočina,

v nejbližších dnech má kraj 
Vysočina jednat o slučování gym-
názia ve Velkém Meziříčí s místní 
hotelovou školou a zemědělskou 
školou.

My, níže podepsaní občané města 
Velkého Meziříčí a sousedních 
obcí, prostřednictvím této peti-
ce vyjadřujeme své znepokojení 
a pobouření nad tímto záměrem. 
Protestujeme proti sloučení gymná-
zia s ostatními odbornými školami 
ve Velkém Meziříčí a nesouhlasí-
me s tím, aby tyto školy, které se 
vyvíjely nezávisle na sobě, každá 
specifi ckým způsobem, vytvořily 
pokusný hybrid neschopný posky-
tovat kvalitní a specifi cky cílené 
vzdělání. Gymnázium má stále 
dostatečné množství zájemců o stu-
dium, což je jistě pádný důvod pro 
zachování jeho stávající struktury. 
Sloučení natolik specifi ckých škol 
jako je gymnázium, hotelová škola 
a zemědělská škola vnímáme jako 
lokální katastrofu, která poškodí 
ty, na nichž nám, občanům, záleží 
nejvíce – naše děti.

Žádáme vás proto, abyste ve 
svém rozhodování zohlednili také 
faktor, jímž je naše stanovisko, 
stanovisko těch, kteří místní školy 
ve stávající podobě po desetiletí 
užívají a těší se z výsledků, jichž 
děti prostřednictvím těchto škol 
v životě dosáhnou.

Vážený pane hejtmane, členové 
Rady a Zastupitelstva kraje Vy-
sočina, vyzýváme vás, abyste se 
zasadili o to, aby zastupitelstvo 
nevyhovělo žádosti předkladatelů 
o sloučení gymnázia ve Velkém 
Meziříčí s hotelovou školou a ze-
mědělskou školou a zachovalo 
samostatnost gymnázia ve Velkém 
Meziříčí, což potvrzujeme svým 
podpisem.
Předkladatelé petice:
Sdružení rodičů při Gymnáziu 
Velké Meziříčí
Sokolovská 27
594 01 Velké Meziříčí
IČ 26639734

Osoby oprávněné zastupovat 
Sdružení rodičů při Gymnáziu 
Velké Meziříčí:
Ing. František Fňukal – předseda
JUDr. Zlata Heřmánková, Ph.D. – 
místopředsedkyně

Předkladatelé petice zároveň 
určují petiční výbor ve složení 
ing. František Fňukal, Zámecké 
schody 1204/11, 594 01 Velké Me-
ziříčí a JUDr. Zlata Heřmánková, 
Ph.D., Jana Zahradníčka 1899/5, 
594 01 Velké Meziříčí. Zastupovat 
petiční výbor při jednání se stát-
ními orgány je oprávněn kterýkoli 
jeho člen.

Už zase hazardujeme 
se vzděláním

Kraj Vysočina připravil novou 
koncepci v organizaci středních 
škol. Z titulu zřizovatele plánuje 
slučování různých škol pod jedním 
vedením a snížení počtu víceletých 
gymnázií. Svůj postup odůvodňuje 
demografi ckým vývojem a ekono-
mickou situací. Pod heslem „kvality 
a efektivity“ prosazuje tři skupiny 
opatření, která mají vést ke zvýšení 
úrovně středoškolského vzdělává-
ní, k zodpovědnějšímu nakládání 

s veřejnými prostředky a k posílení 
vazeb mezi školami a jejich regio-
nem. Prosazení plánovaných změn 
však může vést ke zcela opačným 
důsledkům.

Zrušení víceletých gymnázií 
v menších městech kraje (Velké 
Meziříčí, Nové Město na Moravě, 
Bystřice pod Pernštejnem, Morav-
ské Budějovice atd.), stejně jako 
jejich slučování s oborově profi -
lovanými školami, nesměřuje ke 
zvýšení úrovně středoškolského 
vzdělávání, ale daleko spíše:
– k potření možnosti včasného 

individuálního růstu nadanějších 
žáků,

– ke ztrátě konkurenčního prostře-
dí v nabídce víceletých gymnázií 
a druhého stupně základních škol,

– k přizpůsobení úrovně vzdělání 
většinovému průměru a k otupo-
vání talentů,

– k potlačování motivace pro vlast-
ní vzdělanostní růst,

– k protežování úzce oborových 
studií a předčasné specializaci 
maturantů na úkor všeobecného 
středoškolského vzdělání.
K pochybnostem nutí rovněž 

představený soubor opatření „na 
podporu úspor a efektivity řízení“, 
který bez zřetelné perspektivy ušet-
řených nákladů předpokládá:
– čistě restriktivní úspory ze zru-

šených či sloučených škol,
– diskutabilní příjmy z nevratného 

výprodeje veřejných budov a je-
jich vnitřního vybavení,

– výdaje na plošné zavádění sys-
tému kvality (ISO) a tzv. moni-
torovacích nástrojů, které spíše 
posilují řídící úlohu kraje než 
infrastrukturu škol,

– zvýšenou podporu manažer-
ského vzdělávání vedoucích 
pracovníků namísto profesního 
růstu učitelů,

– investice ušetřených prostředků 
do servisních služeb a externích 
poradců.
Aplikace číselných ukazatelů 

odsuzuje k nezdaru i prospěšné 
prohlubování vzájemných vazeb 
škol, měst a regionů, neboť bude 
s vysokou pravděpodobností zna-
menat:
– omezenou možnost či praktic-

kou nedostupnost náročnějšího 
vzdělávání,

– odliv středoškolské mládeže 
z domovských měst a oslabení 
mimoškolních vazeb k nim,

– diskriminační podporu center 
(sídel býv. okresů) na úkor 
všestranného rozvoje menších 
měst,

– celkové znevýhodnění kraje 
Vysočina ve srovnání s kraji, 
kde k podobným experimen-
tům v oblasti středního školství 
nedochází,

– dezorientaci krajské veřejnosti 
v nabídce a výstupech středo-
školských studií,

– ztrátu sociální a kulturní identity 
jednotně uniformovaných škol,

– společenskou diskreditaci vedení 
kraje i další reformy školství.
Cena za optimalizaci středního 

školství v kraji Vysočina nutí 
bezpochyby k zamyšlení. Ani 
tvůrci koncepce ji totiž nedokázali 
povýšit do kategorie nutných obětí. 
Dle vlastních slov zkoušejí to, co 
na jiných stupních škol realizovat 
nelze. Zvolený postup obhajují 
pouze v obecné rovině ekono-
mickým „dopadem celosvětové 
krize“ a vlastní studií „dopadů 
demografi ckého vývoje do střed-
ních škol“. Zrušení víceletých 
gymnázií podporují jednostran-
ným názorem základních škol, 
z jejichž mezinárodního srovnání 
usuzují na úroveň středního škol-
ství. Nelze se proto divit, že bez 
přesvědčivější ekonomické analý-
zy a v době, kdy se populační křiv-
ka příznivě obrací, důvěra rodičů 
v přínos reformních experimentů 
prudce klesá!

Sdružení rodičů při Gymnáziu 
Velké Meziříčí

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu
Náměstí 17
Velké Meziříčí
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
RNDr. Marie Kružíková, radní kraje Vysočina
Žižkova 57
Krajský úřad
Jihlava

Ve Velkém Meziříčí 18. ledna 2011
Vážení představitelé kraje Vysočina,

na základě vaší výzvy k diskusi nad problematikou 
řešení vlivu demografi ckého vývoje na střední školy 
zřizované krajem cítíme potřebu věcně argumentovat.

Předně zásadně zpochybňujeme tezi, že integrace 
škol do velkých celků přinese úspory. Zaměřme se na 
stať uznávané autority, prorektora Univerzity Karlovy 
v Praze prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., nazvanou 
„Slučování škol jako metoda optimalizace?“ Prof. 
Štech vysvětluje: „Velké školy (nad 1000 studentů) totiž 
všude ve světě charakterizují negativní jevy: zvýšený 
výskyt agresivních projevů, šikany a kriminality, 
vznik společenství žákovské kontrakultury, gangů, 
pokles výsledků vzdělávání, tj. vzdělávací kvality, 
zvýšené náklady na řízení (jen monitorování dění 
ve škole vedlo ke zvýšení počtu pedagogů, najímání 
soukromé ostrahy apod.) V zemích, kde se prosadil 
tzv. manažerský systém řešení problémů školství až 
příliš často vidíme naopak následný nárůst fi nančních 
prostředků na různé externí služby (tzv. outsourcing 
se týká nejen převahy externích forem hodnocení 
objednávaných u různých agentur, draze placených 
nástrojů měření kvality klimatu školy, práce učitelů, 
výsledků žáků atd.)

Je třeba dobře zvážit následující skutečnosti:
1. Vzdělávání v naší kultuře a evropské tradici vůbec 

se stále ještě dělí na linii více akademickou (gym-
naziální) a více odborně (profesně) orientovanou. 
Právě silné gymnaziální vzdělávání nejen zvyšuje 
vzdělanostní úroveň země jako celku, ale také nej-
lépe vybavuje tzv. průřezovými dovednostmi: řešit 
problémy, komunikovat, myslet kriticky. Ukazuje 
se, že prospěšná může být integrace odborných škol 
s příbuznými obory, zatímco integrace škol napříč 

základními vzdělávacími liniemi (gymnázia, lycea, 
SOŠ, SOU) by byla originálním experimentem, 
který by v evropské kultuře znamenal především 
vzdělávacího ‚kočkopsa‘.

2. Chceme-li integrací dosáhnout např. vyšší kvality 
učení žáků, zlepšit jejich motivaci, pak je třeba 
si uvědomit, že motivace gymnazisty se zájmem 
o matematiku, technické problémy, informatiku je 
zcela jiné povahy než motivace studenta odborné 
školy, který usiluje o co nejlepší zvládnutí profes-
ních dovedností. Podobně je i organizace výuky, její 
standardy a kritéria i proces administrativního říze-
ní specifi cký. Koexistence různých zaměření může 
vyvolávat spíše komplikace, možná i napětí.

3. Střední školy plní ve společnosti více funkcí: sociál-
ní, kulturní, osobnostně rozvojovou i ekonomickou 
(příprava pracovní síly). Nadřadit jednu druhé je 
nebezpečné. I když už se ve společnosti začíná zcela 
nekriticky prosazovat úzce ekonomický pohled 
(krátkodobé cíle, bezprostřední úspory), je třeba ho 
kriticky přezkoumat. Pro obyvatele regionu zname-
ná prosazení pravidla ‚jedno město-jedna střední 
škola‘ určitou ztrátu kulturní diverzity s důsledky, 
které se podobají ztrátě biodiverzity. Každý typ ško-
ly totiž rozvíjí svůj odlišný etos, klima, vyzařování 
do obce i regionu. To naznamená, že jedna je nutně 
lepší než druhá – hodnota je především v tom, že 
nejsou stejné a že se neusiluje procesy manažerské 
standardizace o jejich uniformizaci.
Budou-li všechny rozmanité instituce, z nichž každá 

má své odlišné a specifi cké společenské poslání, pod 
jednou střechou, lze vysoce pravděpodobně očekávat 
nejspíš skrytou formu několika oddělených dílčích in-
stitucí pod formální nálepkou jedné školy. A v průběhu 
času i rostoucí ztráty – případná krátkodobá úspora 
(ani tím si nemůže být nikdo jistý) bude vyvážena 
ztrátami na kvalitě.“

Vlastivědná a genealogická společnost, která ctí 
snahu předcházejících generací o co nejlepší úroveň 
vzdělanosti ve Velkém Meziříčí a celém přilehlém 
regionu, cítí potřebu vyjádřit zásadní nesouhlas s in-
tegrací středních škol v našem městě do jednoho celku 
a s omezováním sítě víceletých gymnázií.

PharmDr. Helena Švecová, předsedkyně VGS
Mgr. Oldřich Hnízdil, místopředseda VGS

Otevřený dopis Vlastivědné a genealogické 
společnosti představitelům kraje Vysočina

Otevřené dopisy 
radní kraje 

Vysočina Marie 
Kružíkové

Na webových stránkách kraje 
Vysočina jsou dostupné dva ote-
vřené dopisy ze dne 13. ledna 2011 
k situaci ve školství od RNDr. Marie 
Kružíkové, radní kraje Vysočina 
pro oblast školství. Jeden je určen 
rodičům a žákům, druhý potom 
zaměstnancům středních škol zřizo-
vaných krajem. Z jejich obsahu jsme 
vybrali pouze část, celé znění obou 
dopisů naleznete na http://www.kr-
vysocina.cz/skolsky-portal.asp

-mars-

Vážení rodiče,
milí žáci,

…Ujišťuji Vás, vážení rodiče, 
že nadcházející nutné organizační 
změny určitě nejsou jednoduchým 
pokusem o úspory na úkor Vašich 
dětí. Opravdu nejde o samoúčelná 
opatření, ale o poctivou snahu 
o zlepšení úrovně našeho školství 
včetně funkčního využití všech 
prostředků k tomuto základnímu 
cíli. Pokud některá škola nebude 
fungovat ve své původní podobě, 
neznamená to žádné celkové ome-
zení šíře nabídky vzdělávacích 
možností na středních školách 
v kraji Vysočina. Nemůžeme pře-
hlížet, že míst ve středních školách 
je leckde více než žáků, kteří se 
na ně hlásí. Jisté mírné zvýšení 
konkurence při přijímání žáků na 
střední školy bude jen ke prospě-
chu. Není dobré pro kvalitu výuky, 
pokud jsou např. na maturitní obory 
běžně přijímáni žáci se čtyřkami na 
základní škole…

…Navrhovaná opatření jsou 
koncipována tak, aby v případě re-
alizace nenarušila přijímací řízení 
pro školní rok 2011/12 a zabezpečila 
zájemcům dokončení vzdělání ve 
vybraném oboru…

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

 Byla bych ráda, kdybyste právě 
Vy kantoř i nově př ipravované 
změny nevnímali jako jednoduchý 
pokus o úspory na Váš úkor. Oprav-
du nejde o samoúčelná opatření, ale 
o poctivou snahu o zlepšení úrovně 
našeho školství včetně funkčního 
využití všech zdrojů a prostředků. 
V určitém mezidobí budou zřejmě 
zaváděná nepopulární opatření pro 
mnohé bolestná – hlavně nutností 
přizpůsobit se nové situaci. Ale 
jsem přesvědčena, že nakonec 
budou přínosem pro vlastní práci 
i pro pracovní podmínky učitelů na 
všech úrovních. Hledejme a nalé-
zejme v nadcházejících nevyhnutel-
ných opatřeních to pozitivní místo 
kličkování a marných pokusů vy-
hýbat se nutným změnám s prefero-
váním osobních zájmů. Jednoduše 
řečeno – od loňského roku nám 
v kraji na středních školách ubylo 
množství žáků, kteří by naplnili 
přibližně 40 tříd. Můžeme strkat 
hlavu do písku a čekat, až začnou 
v důsledku nedostatku žáků „pa-
dat“ některé školy – a s nimi jejich 
učitelé. Nebo můžeme racionali-
zací organizace škol systematičtěji 
čelit tomuto ohrožení. Ve větších 
celcích lze vždy lépe a bezbolest-
něji reagovat na existující úbytek 
žáků a následně i učitelských míst 
(např. využitím přirozené fl uktu-
ace pracovníků nebo odchodů do 
důchodu)…

…Rádi př ivítáme náměty ke 
kreativnímu doplnění materiálu 
předloženého k diskusi.

S pozdravem
Kružíková M.

Před zaplněným sálem Huso-
va domu Českobratrské církve 
evangelické ve Velkém Mezižíčí 
vystoupil minulý čtvrtek prof. 
PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Při-
jal pozvání zdejšího faráře Pavla 
Janošíka a jako téma si zvolil etiku 
a život. Jan Sokol přednáší na Fa-
kultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze a jeden semestr 
učil etiku a lidská práva i na Har-
wardově univerzitě v USA. Sám 
jako věřící člověk vidí, že křesťané 
se mohou ve svém životě opřít o 
svoji víru, Bůh jim prostřednictvím 
Písma říká, jak mají žít a pokud se 
toho budou držet, tak vědí, co je po 
skončení pozemského života čeká. 
Ale co lidé, kterým tohle nic neříká, 
jaký pro ně má tenhle život vý-
znam? Mají si ho užívat, jak se dá, 
urvat, co se dá, s ničím si nelámat 
hlavu, když potom stejně nic není? 
To je nebezpečí, se kterým mladí 
lidé zápasí. Snaží se tedy studentům 

připomínat zodpovědnost za svůj 
život. Podobně se prof. Sokol snaží 
přiblížit i pojetí svobody a morálky. 
„Naše svoboda může být tak široká, 
jak širokou ji chceme připustit těm 

druhým,“ míní pedagog a fi lozof. 
K tématu přednášky se – vzhledem 
k nedostatku prostoru v tomto vy-
dání – podrobněji vrátíme v příštím 
čísle.              Text a foto: Iva Horká

Jan Sokol přednášel v Husově domě
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„Svatá“ jehla a „svatý“ vlak
Právě jsem přišel z kostela. Venku je opravdu škaredé počasí. Zima, 

temno, nějaký ten sníh polétává. Ale přesto je to den velmi radostný. Dnes 
vzpomínáme jednu ze starožitných a nejmladších mučednic – sv. Anežku 
římskou. To o ní sv. Ambrož psal: Dnes je památka panny – následujme ji 
v bezúhonnosti; je památka mučednice – přinesme dary k oběti.(...) Dívky 
v jejím věku nesnášejí ani rozhněvaný pohled rodičů a při píchnutí jehlou 
pláčou, jako by to byla hrozná rána. Ona nemá strach v krvavých rukou 
katů, nepohne se při smýkání a řinčení řetězů, je ochotna vydat své tělo 
meči zuřícího vojáka. Neví ještě, co to znamená zemřít, ale je připravena. 
(...) Všichni pláčou, jenom ona ne. Všichni žasnou, že je už schopna vydat 
svědectví Bohu, a přitom pro svůj věk ještě nemůže právoplatně jednat.

Co bylo, to bylo, ale život jde dál. V dnešních zprávách píšou: Praha 
– Premiéru měl dnes v Praze dokument režiséra Matěje Mináče Nickyho 
rodina. Večera se zúčastnil i britský zachránce stovek československých, 
převážně židovských dětí Nicholas Winton, o jehož činu fi lm pojednává. 
Těsně před druhou světovou válkou se mu podařilo odvézt děti do Británie, 
jinak by skončily v nacistických vyhlazovacích táborech. Když se 101letý 
Winton v sále Kongresového centra objevil, celé hlediště spontánně po-
vstalo a vzdalo mu úctu dlouhým potleskem.

Na první pohled se zdá, že Anežka a Nicky nemají moc společného, 
ale přece jenom pojednávají o tom, že je možné přinášet oběti. Bohužel 
někde se podobná rozhodnutí v moderním světě ztratila. Jsme schopni 
něco udělat, věnovat svůj čas, ale jenom tehdy, když nám to pasuje a vy-
hovuje. Ale když se to nějak nehodí nebo neslučuje s našimi plány, tak 
potom je to bída. A možná proto je tak málo těch, kteří se obětují za víru, 
pravdu, za vlast, svobodu. Takové ideály, svaté ideály, někde nenávratně 
mizí. Škoda.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 26. 1. do 30. 1. 2011
Středa 26. 1. památka biskupů sv. Timoteje a Tita
 7.00 mše sv. za zemřelého manžela, syna Jiřího,
 sestru Boženu, jejich rodiče, dva švagry
 a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 27. 1.
7.00 mše sv. za rodinu Kolouchovu, Fišerovu
 a manžele Svobodovy o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 32 let života o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 28. 1 památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 8.00 mše sv. za Františka Zejdu o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Švástovu o. M. P.
Sobota 29. 1. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Janovu, Kadelovu, Jirákovu,
 na poděkování a s prosbou o Boží pomoc
 a ochranu o. M. P.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 30. 1. – 4. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za rodiče Anežku a Karla Vondráčkovy,
 sestru Anežku a Aloise Bílkovy, bratry Aloise
 a Stanislava Vondráčkovy o. M. P.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nedomovu,
 Štěpánkovu, Sekničkou a Machovu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za živou
 a zemřelou rodinu Skryjovu, Kutlvašrovu
 a Pospíchalovu a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Hublovu ze Lhotek o. M. P.

Farní oznámení
Modlitby na úmysl Nového Jeruzaléma budou každý den v 17 hodin. Ve 
středu ve 13.50 a v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 16.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti a od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V sobotu v 8 hodin bude setkání ministrantů na faře, 
v 18.30 bude příprava na křest, v 19.30 bude IV. příprava na manželství. 
V neděli po večerní mši sv. bude setkání spolku Ludmila.
Ve dnech 11.–12. července organizujeme poutní zájezd do Mariazell, 
pro dospělé za 1.400 Kč, děti a mládež 700 Kč. Přihlášky podávejte do 
31. ledna. Další informace najdete ve vývěsce. Vstupenky na Křesťan-
ský ples ve Vídni si můžete zakoupit v prodejně Květiny Verunka na 
Novosadech. Ceny do tomboly je možné odevzdávat ve farní kanceláři. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Za týden bude sbírka 
na úhradu zálohy za elektřinu v lednu a únoru.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 28. 1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Kališovy, Květu Kališovou,
 Josefa Zástěru a syna, duše v očistci a celou přízeň o. L. Sz.
Neděle 30. 1. – 4. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Arnošta, Annu
 a Bedřicha Kostečkovy  o. M. P.

-P.L.Sz.-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidel-
ná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM.

POZOR
změna internetové adresy!
bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Českobratrská 
církev evangelická

26. 1.: 15.30 hodin – náboženství 
pro děti
27. 1.: 18 hodin – biblická hodina
30. 1.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

Vzhledem k množícím se přípa-
dům otrav oxidem uhelnatým z ply-
nových spotřebičů chci upozornit 
tímto zjednodušeným článkem na 
základní pravidla provozu a umís-
tění těchto spotřebičů.

Podmínky při výměně dřevěných 
netěsných oken a dveří v bytech 
a bytovkách za utěsněná plastová 
a dřevěná z hlediska umístění 
plynových spotřebičů v provede-
ní A (spotřebiče, které odebírají 
vzduch z prostoru, ve kterém jsou 
umístěny a produkty spalování jsou 
odváděny do téže místnosti – spo-
ráky) a spotřebiče v provedení B, 
které odebírají vzduch z prostoru, 
ve kterém jsou umístěny a spaliny 
jsou odváděny do vnějšího ovzduší 
komínem karmy, kotle.

Př i nedostatečném př ívodu 
spalovacího vzduchu při utěsně-
ní oken dochází k nedokonalé-
mu spalování a k vracení spalin 
přerušovačem tahu do prostoru 
spotřebiče. Dále v místnostech, 
ve kterých jsou umístěny plynové 
spotřebiče v provedení B, nesmí 
být vytvářen podtlak od ventilá-
torů větracích zařízení (odsavačů 
par, koupelnové a WC ventilátory), 
které by mohly narušit funkci 

odvodu spalin od zmiňovaných 
spotřebičů.

Při nedokonalém spalování vzni-
ká jedovatý plyn oxid uhelna-
tý, který může způsobit újmu na 
zdraví nebo smrt uživatelů bytu 
nebo domu.

Celou problematikou se za-
bývají technická pravidla TPG 
G70401 Odběrná plynová zaříze-
ní a spotřebiče na plynná paliva 
v budovách. Při každé výměně 
oken a dveří ovlivňujících rozsah 
a způsob větrání, přívodu vzduchu 
pro spalování a odvodu spalin, je 
nutné provést posouzení všech pod-
mínek bezpečného a spolehlivého 
provozu instalovaného plynového 
spotřebiče.

Závěr: Pokud máte dodatečně 
namontovaná těsná okna v bytech 
a stavbách, kde jsou zmiňované 
plynové spotřebiče, je nutné 
nechat si spočítat od revizního 
technika plynu nebo projektanta 
dostatek vzduchu pro spalování 
a zkontrolovat umístění vzdu-
chotechnických zařízení (odsa-
vačů par). Provádět pravidelné 
kontroly plynových spotřebičů 
a spalinových cest.

Jiří Flajšman

Finanční úřad upozorňuje poplatníky 
daně z nemovitostí

FÚ ve Velkém Meziříčí upozorňuje poplatníky daně z nemovitostí, 
že dnem 31. 1. končí zákonná lhůta pro podání daňového přiznání 
k dani z nemovitosti na rok 2011.

Místo dosavadního zvýšení za pozdní podání daňového přiznání vzniká 
s účinností od 1. 1. 2011 povinnost uhradit za nepodání nebo opožděné 
podání daňového přiznání pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně, 
nejméně však 500 Kč. Správce daně přitom nemá při stanovení daně 
možnost zohlednit snížením či neuplatněním pokuty případné závažné 
důvody opožděného podání daňového přiznání.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém 
z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena 
v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání 
s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně.

Povinnost přiznat daň má poplatník, jestliže dojde ve srovnání s před-
chozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření 
daně. Jedná se např. o změnu v osobě poplatníka (došlo k převodu nebo 
přechodu vlastnických práv k nemovitosti), o změnu parc. čísel a výměry 
(týká se především obnovy katastrálních operátů) o změnu ceny nemovitosti 
(týká se lesů a rybníků, pokud byla daň počítána z ceny nemovitosti), o změ-
nu druhu pozemku (např. změna pozemku na stavební), o změnu v užívání 
stavby nebo dojde k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvýšení půdorysu 
stavby přistavěním. Pokud podáváte své první daňové přiznání jde o řádné 
daňové přiznání. Na změny lze daň přiznat rovnocenně podáním dílčího 
daňového přiznání. V případě obnovy katastrálního operátu doporučujeme 
podat nové řádné daňové přiznání podle nových údajů v listu vlastnictví. 
Současně upozorňujeme vlastníky pozemků, dosud vedených v katastru ne-
movitostí zjednodušeným způsobem, u kterých přiznával daň z nemovitosti 
nájemce (např. zemědělský podnik), že po obnově katastrálního operátu má 
již povinnost přiznat daň za tyto pozemky vlastník, nikoli nájemce.

Formulář daňového přiznání lze vytisknout i ze stránek ČDS – 
http://cds.mfcr.cz, v části daňové tiskopisy.

Ing. Miroslava Jurkasová,
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend

Střední škola řemesel a slu-
žeb Velké Meziříčí uspořádala 
19. ledna 2011 už podruhé v tomto 
školním roce den otevřených dveří. 
Jazyková učebna v přední budově 
školy se od 10 do 16 hodin pro-
měnila v recepci. Návštěvníci si 
zde mohli prohlédnout slavnostně 
prostřenou tabuli a strojírenské 
výrobky učňů. Zároveň získali 
od jednotlivých učitelů potřebné 
informace o učebních oborech 
a nástavbovém studiu.

Žáci 1. ročníku oboru Kuchař 
– číšník napekli výborné koláčky 
(recept níže), které spolu s kávou 
nebo čajem nabízeli všem přítom-
ným. Kdo měl zájem, mohl si poté 
v doprovodu žáků nástavbového 

Pozor na otravy oxidem uhelnatým
Plynové spotřebiče a nedostatek vzduchu 

pro spalování

Den otevřených dveří na SŠŘS se konal podruhé
studia prohlédnout všechny pro-
story školy, nahlédnout do výuky 
nebo se nechat odvézt do školních 
dílen, kde probíhá část odborného 
výcviku.

Během dne navštívili školu nejen 
její budoucí žáci, ale přišli i rodiče 
či prarodiče. Někteří se zde potkali 
se svými kamarády a známými, 
a tak získali bezprostřední poznat-
ky o chodu školy a podmínkách 
výuky.

Den otevřených dveří se vydařil 
a všichni pracovníci školy se těší na 
nové žáky, kteří zasednou do lavic 
v příštím školním roce.

Text a foto:
SŠ řemesel a služeb

Velké Meziříčí

Rada Mikroregionu má 11 členů: předseda – Josef Březka (Bory), 
místopředsedové: Josef Komínek (Velké Meziříčí), ing. Tomáš Kučera 
(Velká Bíteš). Členy Rady jsou dále: Michal Drápela (Martinice), ing. Ka-
rel Dvořák (Ruda), Jitka Chocholáčová (Nová Ves), Jiří Mrázek (Otín), 
ing. Pavel Pavlíček (Tasov), Jaromír Plodek (Kozlov), Petra Slámová 
(Ořechov), Oldřich Uhlíř (Moravec).

Předsedou kontrolního výboru je Michal Drápela (Martinice), členy 
Miloš Laub (Vidonín) a Antonín Račický (Stránecká Zhoř).

Zasedala rada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Zasedání se zúčastnili hosté: ing. Zuzana Villertová z městského úřadu 

ve Velkém Meziříčí, starosta městyse Měřín ing. Jiří Servít a senátor 
RNDr. Miloš Vystrčil.

Miloš Vystrčil je členem senátního výboru pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí a je rovněž pedagogem Vysoké školy 
polytechnické v Jihlavě. Je vedoucím bakalářských prací zaměřených na 
sumarizaci a posouzení vlivu evropských, státních a krajských dotačních 
programů na rozvoj cestovního ruchu v letech 2007 až 2010 ve vybraných 
mikroregionech kraje Vysočina. Z tohoto důvodu se zajímal o čerpání 
dotačních prostředků v MR VMB a o další aktivity mikroregionu v tomto 
směru. Jednání byla přítomna rovněž studentka Lenka Marková, která 
bude bakalářskou práci týkající se MR VMB zpracovávat.

Aktuálním projektem, který mikroregion v současné době realizuje, je 
projekt na podporu cykloturistiky. Předpokládané fi nanční výdaje projektu 
činí 330 tis. Kč. K jeho realizaci MR obdržel příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF ve výši 85 % výdajů a příspěvek z národních veřejných zdrojů 
7,5 % výdajů. Vlastní podíl činí 7,5 %. K výstupům projektu patří zhotovení 
70 tis. ks cyklomap MR s texty v češtině, angličtině a němčině. Cyklomapa 
bude obsahovat tipy na výlety. Budou k dispozici ve vybraných informačních 
centrech MR a kraje Vysočina ve členských obcích MR. Cyklomapa vč. tipů 
na výlety bude umístěna také na webové stránky Mikroregionu Velkome-
ziříčsko-Bítešsko a bude k dispozici návštěvníkům Region Tour v Brně.

JUDr. Diana Kutnerová

Dechová zkouška pozitivní
Silniční kontrole prováděnou 

policejní hlídkou neunikl osmačty-
řicetiletý muž, který je podezřelý 
ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Dne 23. 1. 
okolo 23.30 hodiny řídil nejméně po 
ulicích Jihlavská a Hornoměstská 
ve Velkém Meziříčí osobní moto-

rové vozidlo Škoda. Řidiči bylo na-
měřeno přes 1 ‰ alkoholu v dechu.

Ujížděl pod vlivem drogy
Dne 18. 1. chtěli policisté z dál-

ničního oddělení Domašov na 
dálnici D1 zastavit vozidlo Opel, 
u něhož si všimli viditelné praskli-
ny čelního skla a na kterém navíc 
chyběla dálniční známka. Osma-

dvacetiletý řidič z Meziříčska na 
znamení k zastavení nereagoval, 
začal před policisty ujíždět smě-
rem na Velké Meziříčí. Policisté 
začali vozidlo pronásledovat. Na 
dálničním sjezdu v km 153 opustil 
dálnici a pokračoval v jízdě směrem 
ke Křeptovskému Dvoru. Aby řidič 
policistům ujel, strhl řízení vpravo a 
najel na polní cestu, kde havaroval. 
Při dopravní nehodě došlo k lehké-

mu zranění řidiče. Policisté provedli 
dechovou zkoušku u řidiče s nega-
tivním výsledkem a dále orientační 
zkoušku na přítomnost drog, která 
byla pozitivní na amfetaminy. 
Kontrolou policisté dále zjistili, že 
řidič má v současné době zadržen 
řidičský průkaz. Muž je podezřelý 
ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Vybráno z archivu PČR

Foto: Zuzana VillertováFoto: Zuzana Villertová
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DOMOV PRO SENIORY VE VELKÉM MEZIŘIČÍ

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li o tuto formu ce-
lostránkové placené propagace vaší organizace zájem, kontaktujte mne 
prosím na telefonu 732 203 787.                                                          -ivh-

Historie
domova důchodců

ve Velkém Meziřičí
Ke dni 30. 6. 1960 opustili budo-

vu úředníci okresní politické správy 
a odešli pracovat do nově se tvořící 
okresní správy ve Žďáru n. S. Bu-
dova bývalého okresního úřadu na 
horním městě ve Velkém Meziříčí 
přešla pod Okresní správu ústavů 
sociální péče Žďár n. S. Vypraco-
vání projektu zadával KNV v Jih-
lavě, přestavbu prováděl Okresní 
stavební podnik, stavební správa 
ve Velkém Meziříčí. O uvolněnou 
budovu projevil zájem závod Kab-
lo, který zde chtěl zavést výrobu 
kabelů. Proto sem začal navážet 
stroje a jinou techniku. Své zájmy 
zde měla též nedaleká Alpa. Protože 
však zákon na tyto snahy pamatoval 
a jednoznačně nařizoval, že uvolně-

né objekty mohou být využity jen 
pro sociální a zdravotní služby, mu-
selo Kablo budovu vyklidit a předat 
sociálním službám.„Někdo navr-
hoval vyměnit objekt tehdejší LDN 
v Mostištích s tím na Hornoměstské 
ulici a zřídit ve městě nemocnici“, 
vzpomíná Ludvík Kaf ka. Proti 
tomuto návrhu však byly vzneseny 
námitky, že nelze zřizovat domov 
důchodců někde v lesích.

Ve Velkém Meziříčí byl v té době 
menší domov důchodců na Kostelní 
ulici, budova byla zbourána a na 
jejím místě stojí bytový dům s pro-
dejnou zahradních potřeb. Byla to 
jednopatrová budova pro asi 15 oby-
vatel, s kuchyní a dvorkem vzadu. 
Třikrát denně se vozilo připravené 
jídlo na káře z domova u kostela do 
upravované budovy po okresním 
úřadu. Provizorní kuchyně byla v té 
době na I. oddělení, kde je dnes den-
ní místnost – pravděpodobně dříve 
tam byla zasedací místnost soudu. 
Závod Kablo měl v budově svoje 
dílny až do r. 1964 v zadním traktu 
budovy na stávajícím I. oddělení, II. 
B a III. oddělení. Zátky pro Alpu se 
vyráběly na I. oddělení, později tam 
byla zřízena rehabilitační místnost.

V r. 1962 byla v ústavu rozhod-
nutím rady ONV ve Žďáře n. S. zří-
zena Okresní správa ústavů sociální 
péče se sídlem ve Velkém Meziříčí 
v budově domova důchodců na 
Hornoměstské ulici. Jejím prvním 
vedoucím byl p. Severín. Plný pro-
voz domova důchodců byl zahájen 
1. 7. 1964 po adaptacích, které tr-
valy téměř tři roky. Přestavba stála 
více jak jeden a čtvrt milionu korun. 
Domov měl kapacitu 220 míst. 59 
pokojů pro obyvatele bylo vybaveno 

novým pohodlným nábytkem. Po-
koje byly dvoulůžkové, třílůžkové, 
čtyřlůžkové a několik bylo větších 
vícelůžkových. V největším z nich 
bylo umístěno 12 lůžek. Na poko-
jích byl zaveden rozhlas po drátě. 
Nová kuchyně byla přistavěna ve 
středním traktu budovy v prosto-
rách, kde byl dříve vězeňský dvůr. 
Vězeňské cely byly upraveny na 
sklady potravin, jedna velká byla 
upravena na chladírnu, další na 
jídelnu pro zaměstnance. V I. patře 
pak byla vybudována jídelna pro 
obyvatele. Společná jídelna obyva-
tel byla pouze pro 84 strávníků, pro-
to se museli střídat na dvě směny. 
Kapacita nově postavené kuchyně 
byla 300 hlavních jídel denně. Bu-
dova měla vlastní kotelnu, rozvod 
teplé a studené vody a prádelnu. 
Prádelna, sušárna a místnost pro 
švadlenu byly umístěny v suterénu, 
v místech, kde je dnes keramická 

dílna a archiv. Obyvatelé měli 
k dispozici v každém poschodí 
denní místnost, kde byly umístěny 
televizory. Mohli si tam číst denní 
tisk a různé časopisy. Pro kulturní 
využití sloužil kinosál s promítacím 
přístrojem. Pravidelně se promítaly 
filmy. V budově byla knihovna 
s množstvím knih. Každoročně 
byla obyvateli vítána oslava MDŽ, 
karneval a různé besídky pionýrů. 
Na Vánoce a na MDŽ obyvatele 
navštěvovali zástupci národního 
výboru, aby jim popřáli. Slavily 
se významné kulaté narozeniny 
obyvatel. Z mimořádných akcí je 
zmíněno vystoupení pěveckého 
sboru z Nedvědice v r. 1972. Také 
loutkové představení souboru Matě-
je Kopeckého je dokladováno.

Volby do národních výborů pro-
bíhaly vždy pod drobnohledem.

Každoročně byly organizovány 
zájezdy po českých a moravských 
památkách. V r. 1962 byli obyvatelé 
na hradě Pernštejn, ve Žďáře n. S. 
a na Dářku. V r. 1963 se vypravili 
až na Hlubokou a pak na Vírskou 
přehradu. V r. 1964 navštívili Ba-
biččino údolí, Brno a Kníničskou 
přehradu. V r. 1965 pak Vranovskou 
přehradu, hrad Bouzov a výstavu 
v Olomouci a v r. 1966 byli na Ko-
nopišti a v Kroměříži.

Prostor před budovou upravovali 
v r. 1964 ještě statní muži z řad kli-
entů. Pracovali na zpevnění ploch 
a chodnících. Obyvatelky domova 
důchodců každoročně trhaly jehličí 
pro n. p. Alpu na výrobu „sosny.“ 
V dalších letech se budovala také 
přístavba prádelny.

Prvním vedoucím ústavu byl 
p. Severín od r. 1960 do r. 1962. 

Pracovaly zde 3 zdravotní sestry 
a jedna zdravotní pomocnice. Dal-
ším vedoucím byl od r. 1962 p. Kaf-

ka. Odešel v r. 1974 na ředitelství do 
Žďáru n. S. Ve funkci vedoucí do-
mova pak pracovala p. Ošmerová. 
Od r. 1984 do r. 1990 vedla domov 
p. Marta Zezulová. Od 22. 4. 1991 
do 9. 4. 1999 pracovala jako vedoucí 
domova ing. Alena Smolíková. Od 
1. 1. 1998 spadal Domov důchodců 
Velké Meziříčí pod Okresní správu 
ústavů sociálních služeb ve Žďáře 
nad Sázavou, kde funkci ředitele 
OSÚSS vykonával od 1. 1. 1998 do 
30. 4. 2003 Bc. Oldřich Brož, který 
pak odešel pracovat na Krajský 
úřad do Jihlavy. Od 1. 5. 2003 do 
31. 12. 2003 tuto funkci vykonávala 
Helena Chalupová. Pod OSÚSS 
pracovala jako vedoucí domova 
ing. Smolíková, a to od 1. 1. 1998 
do 9. 4. 1999. Věra Bukáčková byla 
vedoucí domova necelé dva roky, 
od 24. 8. 1998 do 30. 6. 2000. Do 
vypsání konkurzu byla řízením 
domova krátce pověřena Mgr. Pe-
tra Nováčková – od 1. 7. 2000 do 
1. 4. 2001. Z výběrového řízení 
vyšel vítězně Bc. Dezider Szabó, 
jenž vedl domov od 2. 4. 2001 do 
30. 4. 2004. Ke konci roku 2003 
byly zrušeny okresní úřady, ale 
i Okresní správa ústavů sociálních 
služeb ve Žďáře nad Sázavou. Do-
mov důchodců stejně jako ostatní 
organizace, které spadaly pod sprá-
vu OSÚSS ve Žďáře nad Sázavou, 
získal právní subjektivitu. Funkci 
prvního ředitele samostatného 
Domova důchodců Velké Meziříčí 

vykonával Bc. Dezider Szabó, a to 
od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004. Z dal-
šího vypsaného výběrového řízení 
byla v r. 2004 vybrána současná ře-
ditelka Bc. Helena Chalupová, která 
funkci vykonává od 1. 5. 2004.

Vrchní sestrou byla v letech 
1962–1972 p. Karasová. Od r. 1972 
do r. 1993 pak p. Komínková. 
V r. 1993–1999 Jaroslava Kuno-
vá. Od r. 1. 2. 2001 do začátku 
roku 2006 Jana Badalíková. Z vý-
běrového řízení v r. 2006 byla vy-
brána Bc. Vlaďka Coufalová, která 
funkci vykonávala velice krátce. 
V novém výběrovém řízení v roce 
2006 byla vybrána vrchní sestra 
Hana Němcová, DiS. z Třebíče, kte-
rá nastoupila do funkce 16. 6. 2006 
a vykonává funkci dosud.

Lékaři pro obyvatele ordinovali 
po mnoho roků každý den od 8 
do 12 hodin. Byli to MUDr. Kru-
pica ,  potom M U Dr. Javů rek 
a MUDr. Procházka, MUDr. Šme-
ralová, MUDr. Vališ. MUDr. Ja-
noušková ošetřovala naše klienty 
v r. 2005 a r. 2006. Současným 
ošetřujícím lékařem je MUDr. Zde-
něk Doležal. Psychiatr ordinoval 
v domově jednou za 14 dní. Z Jih-
lavy dojížděl MUDr. Černý, krátce 
MUDr. Křístek. V současné době 
dojíždí do domova MUDr. Nová-
ček.

Z matriční knihy jsme zjistili, 
že od r. 1958 do r. 2011 domov 
důchodců poskytl sociální služby 
celkem 2701 klientům a 40 klien-
tům na přechodný pobyt (v letech 
1991–2006).

Ze vzpomínek p. Kafky,
p. Makovského a p. Komínkové 
zpracovala Ludmila Vidláková Domov pro seniory 

Velké Meziříčí 
v současné době

V květnu 2004, kdy nastoupila do 
funkce současná ředitelka Helena 
Chalupová, měl domov kapacitu 
182 lůžek a o klienty se staralo 
cca 90 zaměstnanců. Po zjištění, 
že budova domova není v dobrém 
technickém stavu, došlo k postup-
nému snižování kapacity domova 
a zřizovatel – Kraj Vysočina – začal 
jednat o výstavbě nové budovy 
domova pro seniory.

Základní kámen nového do-
mova pro seniory byl položen 10. 
října 2010. V současné době žije 
v domově pro seniory ve stávající 
budově na Hornoměstské ulici 98 
klientů. Kapacita nového domova 
pro seniory na ulici Zdenky Vor-
lové je 94 lůžek. V novém domově 

budeme poskytovat dvě sociální 
služby, a to domov pro seniory – 
celkem pro 60 klientů, a domov se 
zvláštním režimem – pro klienty 
s demencí – celkem pro 34 klientů. 
Stěhování klientů do prostor nového 
domova plánujeme na konci února 
letošního roku. O 94 klientů bude 
pečovat celkem 67 zaměstnanců, 
z toho v přímé péči 16 zdravotních 
sester a 25 pečovatelek/asistentek 
a 2 sociální pracovnice.

Nově je v budově naplánováno 
zřízení Univerzity 3. věku, pro-
story nového domova pro seniory 
budou sloužit jako centrum pro 
vzdělávání seniorů z Kraje Vy-
sočina. Univerzita bude otevřena 
i pro zájemce ze strany veřejnosti. 
Slavnostní otevření Univerzity 
3. věku proběhne současně se dnem 
otevřených dveří pro veřejnost, a to 
v dubnu 2011.

Bc. Helena Chalupová, ředitelka

Budova bývalého okresního úřadu na horním městě ve Velkém Meziříčí.
Foto: archiv DS

Obyvatelé domova důchodců.                                       Foto: archiv DS

Obyvatelé domova důchodců.                                              Foto: archiv DS

Nová budova domova pro seniory.                           Foto: archiv DS

VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA DOMOV PRO SENIORY (placená prezentace)

Budova domova 
pro seniory 
(bývalého 

Okresního úřadu
ve Velkém Meziříčí)

Byla postavena v době světové 
hospodářské krize v letech 1929 – 
1930 a kolaudace byla provedena 
1. prosince 1930. Zúčastnili se jí 
všichni členové rady bez větších 
oslav. Na stavbu budovy věnovalo 
město pozemky v ceně 100.000 Kč, 
ale samotná stavba byla fi nancová-
na vyššími státními institucemi. 
Asi proto zde rozpočet nebyl na-
lezen. Budova měla (do současné 
doby stále má) 3 podlaží – obsazení 
budovy (stav k roku 1935):

Přízemí vlevo: okresní četnické 
velitelství a četnická stanice

Přízemí vpravo: úřední lékař 
s čekárnou, úřední zvěrolékař, 
silniční oddělení

I. poschodí vlevo: podatelna, 
první konceptní úředník, zástupce 
okresního hejtmana, aktuárský 
úředník, okresní hejtman, před-
nosta kanceláře, kancelářští úřed-
níci, podací protokol, výpravna 
pošty, druhý konceptní úředník, 
účtárna

II. poschodí vlevo: okresní škol-
ní inspektor, zasedací síň, malá 
zasedací síň

Boční fronta: okresní soud
Dvůr: dvoupodlažní okresní věz-

nice spojená s boční frontou
Přízemí: kniha pozemková a pe-

něžní archiv, ověřování podpisů 
a opisů listin

I. poschodí: podatelna, věci 
trestní a nesporné (pozůstalostní 
a poručenské), kancelářské oddě-
lení I., jednací síň, soudní oddělení 
I., čekárna, berní správa, podatelna 
berní správy, služební platy, daň dů-
chodová, daň činžovní a daň třídní, 
daňové záležitosti okresu, spisovna, 
důchodkový a kontrolní úřad

II. poschodí: věci civilní a právní 
pomoci ve věcech civilních, věci 
exekuční, kancelářské oddělení, 
okresní soudce, čekárna pro advo-
káty, jednací síň, čekárna

Zadní fronta: fi nanční úřady
Přízemí vpravo: katastrální mě-

řický úřad
Přízemí vlevo: berní úřad
Vedoucí funkcionář (k roku 

1935):
Okresní úřad: Karel Michalica 

– přednosta vrchní rady politické 
správy a okresního výboru – okres-
ní hejtman

Okresní zastupitelstvo: Karel 
Michalica – předseda

Okresní školní výbor: Karel Mi-
chalica – předseda

Okresní soud: Karel Urban – 
vrchní soudní rada

Berní správa: Jaromír Procházka 
– fi nanční komisař

Berní úřad: František Válka – 
vrchní berní tajemník

Katast rální měř ick ý úřad: 
ing. Václav Prudík – vrchní ko-
misař

Důchodkový kontrolní úřad: 
Antonín Machyl – důchodkový 
kontrolor

Okresní četnické velitelství: Jan 
Gruber – poručík, okresní velitel.

Pro potřeby okresní politické sprá-
vy budova sloužila až do roku 1960, 
kdy byla proti vůli obyvatel zrušena 
a přemístěna do nově tvořícího se 
okresu ve Žďáru nad Sázavou.

V pozdější době byla budova 
obsazena: průčelí ONV, boční trakt, 
okresní soud, okresní prokuratura, 
okresní vojenská správa a horní 
trakt patřil celý bezpečnosti.

V dubnu se jako první stěhovala 
do Žďáru n. S. státní a veřejná 
bezpečnost, vojenská správa, po-
tom okresní soud, prokuratura 
a v červnu okresní národní výbor. 
V druhé polovině roku byla budova 
již prázdná. Na funkcionáře okresu 
i KSČ se snesla nebývalá kritika, že 
nic neudělali pro záchranu okresu.

O uvolněnou budovu projevil 
silný zájem závod Kablo, který zde 
chtěl zavést výrobu kabelů, za tím 
účelem sem již začal navážet stroje 
a jinou techniku. Své podnikatelské 
zájmy zde měla též nedaleká Alpa. 

Protože však zákon na tyto snahy 
pamatoval a jednoznačně nařizoval, 
že uvolněné objekty mohou být 
využity jen pro sociální a zdravotní 
služby, musela kabelovna budovu 
vyklidit a předat sociálním službám. 
Ty zde po nákladných úpravách zbu-
dovaly Domov důchodců, který po 
všelijakých reorganizacích přetrval 
až do této doby a poskytl sociální 
zázemí několika tisícům seniorů.

V době likvidace okresu (1960) 
stáli v jeho čele: předseda ONV 
– Jaroslav Klimeš, rodák ze Sva-
řenova – po zrušení okresu se stal 
předsedou MNV Velké Meziříčí, 
předsedkyni okresního soudu – 
JUDr. Eliška Laudátová z Jihlavy, 
přišla z Brna, odstěhovala se do 
Brna, okresní prokurátor – prom. 
právník Zdeněk Brym z Otratic, 
přišel z Náměště n. Osl. a odešel 
do Třebíče, náčelník okresního 
oddělení ministerstva vnitra – kpt. 
Stanislav Bouzek z Třebíče, přišel 
ze Žďáru n. S. a odešel do Třebíče, 
náčelník okresní vojenské správy 
pplk. Josef Franta z Chocně, odešel 
do Třebíče (později se vrátil zpět do 
Velkého Meziříčí), vedoucí státního 
notářství JUDr. Luděk Vojíř z Košic 
(přišel z Jihlavy), zůstal bydlet ve 
Velkém Meziříčí, okresní lékař – 
MUDr. Jan Jurečka z Olomouce, do 
Velkého Meziříčí přišel z Brna, ode-
šel do Žďáru nad Sázavou, vedoucí 
tajemník OV KSČ Josef Kožich 
z Třeště, přišel z Třeště a odešel do 
Třebíče, zbývající nižší funkcionáři 
a úředníci našli své uplatnění hlavně 
ve Žďáru nad Sázavou, čímž pod-
statně zvýšili počet dojíždějících za 
prací mimo město.

V té době se říkalo, že Velké 
Meziříčí nemá Meziříčáků, a ona to 
v podstatě byla pravda, neb ze všech 
uvedených funkcionářů byl domácí 
jen jeden, a to předseda ONV Jaro-
slav Klimeš. Takže opravdu neměl 
kdo o zachování okresu „bojovat“. 
Ale asi by to v té době stejně nebylo 
nic platné. Jak se zdá, tak vysloužilá 
budova se již nikdy nevrátí ke své-
mu původnímu účelu a po dalších 
úpravách bude dále sloužit městu 
a jeho institucím. A jako dosud 
tvořit pěknou dominantu města. 

Vladimír Makovský



za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti
■ Prodám OV 3+1, ul. Krš-
kova, cena 1.470.000 Kč. Tel.: 
731 508 270.

■ Prodám v Rudě u Velkého 
Meziříčí novostavbu. RD 5+1, ZP 
98 m2, CP 883 m2. Patrový, 2× kou-
pelna, garáž, zahrada, kolaudace 
v roce 2010. Tel.: 775 214 919.

■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci. Volejte po 13. hodině na tel.: 
604 604 336.
■ Hledám dům, chalupu na Vy-
sočině. Stav ani cena nerozhoduje. 
Důležité je hezké místo. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – Dom-
ky nebo Dolní Radslavice, velikost 
kolem 500 m2. Předem děkuji za 
nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
Pronájem
■ Ve Velké Bíteši dlouhodobě 
pronajmu byt 3+1, 78 m2. Ve 
zděném, dvoupatrovém, bytovém 
domě s balkonem, garáží a skle-
pem. Obývací pokoj a kuchyň 
plně zař ízené. Cena 9.500 Kč 
měsíčně, včetně poplatků. Tel.: 
606 694 554.
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 na ulici Pionýrská ve 
Velkém Meziř íčí. Cena proná-
jmu včetně inkasa 7.000 Kč. Tel.: 
608 666 324.

85 kW, r. v. 2002, klima, 4 airbagy, 
litá kola, zimní pneu, el. okna a zr-
cátka. Parkovací asistent, servisová-
no a garážováno. Cena 95.000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
777 321 877.
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
kabinu na Zetor 25 A, malo-
traktor domácí výroby. Cena do-
hodou – levně. Tel.: 775 920 530, 
732 663 069.
■ Ford Escort combi 1,7, r. v. 
1995, v pojízdném stavu, červe-
ná metalíza, STK 4/2011, cena 
7.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
733 530 356.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Nové lešenové podlážky na faktu-
ru na rok 2010. Rozměr 100×50 cm. 
Cena 100 Kč/ks. Volejte večer na 
tel.: 566 670 108.
■ Škodu Felicii combi, 1,3 MPi, 
r. v. 1997, nehavarovaná, nová 
baterie, startér, alternátor, zimní 
pneu, závěsné zař ízení, najeto 
200 000 km. Dobrý stav, spo-
lehlivá. Lemy blatníků a pátých 
dveří – opravovaná koroze. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 777 737 553.
Koupím
■ Minerály z širokého okolí Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 905 170.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu Obecník, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

* nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se samostatným 
vchodem za účelem komerčního využití,

* nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
60,8 m2, včetně kuchyňky a šatny se samostatným vchodem za 
účelem komerčního využití.

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel 
JUDr. Karel Lancman, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
salonek, malou a velkou učebnu, koncertní sál, 
kinosál, malou scénu – loutkové divadlo, velký sál.

Podrobnější popis prostor naleznete na www.jupiterclub.cz, dále 
bližší informace poskytne Miloslav Čech, tel.: 566 782 005, e-mail: 
pronajem@jupiterclub.cz

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

DRAŽBA rodinného domu 
čp. 43, 3+1, v obci Dobrá Voda 
u Křižanova. Vyvolávací cena 
250.000 Kč. Tel.: 777 028 938.

(zuby nevadí). Platba v hotovosti.
Tel.: 731 898 593.

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

přijme 

Tel.: 776 115 776.

mechanika
pro servis

zahradní a lesní 
techniky.

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny? 
Objednejte si týdeník Velkomeziříčsko v elektronické podobě. Zašlete 
požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Týdeník v pdf vám bude zasílán na vaši e-mailovou 
adresu. Jeho cena je 6 Kč. 
Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979.

Prodám
■ Sedací soupravu, velmi pěknou, 
starší, tmavší barvy, gauč rozklá-
dací. Levně – cena dohodou. Tel.: 
603 716 369.
■ Rozbrušovací pilu na železo 
domácí výroby. Motor – 2900 ot. 
4 kW, průměr. řez kotouče 400/80. 
Cena dohodou. Tel.: 566 521 765.
■ Svařenou střešní konstrukci, 
starší, použitou, z provilu T 25 na 
skleník, šíře 3 m, délka až 8 m + 
sklo. Levně. Tel.: 566 521 765.
■ Krůty, dvě bronzové na chov, 
Tel.: 566 544 456, 733 502 505 po 
18. hodině.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volej-
te nejlépe po 17. hodině na tel.: 
566 544 576, 608 299 168.

■ Domácí vajíčka. A. No-
vo t ný,  H r b ov  42 .  Te l . : 
737 477 773.

■ Selata. Pikárec 16, paní Uhlířo-
vá. Tel.: 603 997 770.
■ Prase. Tel.: 604 894 701.
■ Škodu Felicii, r. v. 2000, klima-
tizace, posilovač řízení, ABS, 2× 
airbag, tažné zařízení, centrální za-
mykání, mlhovky, nově po Stk, nové 
oleje, fi ltry, motor 1,6 MPi, plní Euro 
2, cena 28.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Moderní sportovní kočárek – 
tříkolku Chicco S3. Kombinace 
hluboký i sporťák. Po jednom dítěti, 
velmi udržovaný, málo používaný. 
Včetně pláštěnky a tašky na řídítka. 
Odběr možný ihned, cena dohodou. 
Tel.: 604 160 533.
■ Mrazák pultový 210 l. Velmi 
zachovalý. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Levně oblečení na holčičku, 
velikost 62-80. Tel.: 732 355 129.
■ Ford Focus combi, GHIA, po 
výměně rozvodů a oleje, 1.8 TDCi, 

■ Pronajmu ihned cihlový byt 3+1 
na ul. Krškova. Tel.: 776 665 551.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
Různé
■ Hledám učitele/učitelku špa-
nělštiny. Soukromé hodiny. Tel.: 
728 382 202.

Najde se učitel nebo amatér-
ský kytarista na doprovod-
nou, klasickou kytaru? Zn. Do-
hoda jistá. Tel.: 566 521 439, 
777 717 882.

■ Prosím slečnu, která kupovala 
5. 1. modré korzetové šaty v „Ho-
rácku“ ve Velkém Meziříčí, ať se mi 
ozve. Došlo k záměně šatů. Děkuji. 
Tel.: 732 656 886.
■ Jestli cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s příjez-
dem do Jihlavy cca v 6 hodin, ráda 
přispěji na benzín za odvoz. Tel.: 
602 451 676.
■ Přepisování textů. Přepíši různé 
texty nebo knihy. Okolí Velké-
ho Meziříčí a Velké Bíteše. Tel.: 
606 156 047.
■ Hledám cestující na denní do-
jíždění autem z Velkého Meziříčí 
nebo Měřína do zaměstnání do Jih-
lavy a zpět. Tel.: 605 424 687.
■ Vyměním nový inventor 160 A 
v záruce za KS 250–350. Tel.: 
606 605 738. 
■ Hledám spolucestující na ranní 
dojíždění do Brna (Bohunice-Vaň-
kovka-Komárov). Odjezd 7–8 hodin 
dle domluvy. Cena 40 Kč/jízda. 
Tel.: 604 223 076.
Daruji
■ Daruji za odvoz akumulační 
kamna. Tel.: 776 815 588.

JAZYKOVÉ KURZY
anglického a německého jazyka

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

Od února 2011 otevíráme 3–6 měsíční kurzy pro začátečníky,
pokročilé a konverzační „Pojďte se s námi rozmluvit“.

Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
V jednom kurzu max. 6 účastníků.

Příjem předběžných přihlášek do 4. února 2011
na emailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

DAŇOVÁ PORADKYNĚ
nabízí
vedení účetnictví, vedení daňové evidence, DPH, mzdy, 
personalistika, rekonstrukce účetnictví, pomoc vaší 
účetní (účtujeme v sw POHODA), daňová přiznání – 
všechny daně, zastupování na úřadech, mezinárodní 
zdanění, poradenství v insolvenčních řízeních, LEVNĚ.

tel.: 775 074 646, for communication in English language call 
608 464 07 (Your tax advisor), e-mail: valitax@email.cz

Přijmeme

rozpočtáře – 
přípraváře

Odborné vzdělání stavební-
ho směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete 

na e-mail:
l.horackova@gremis.cz

do 28. 2. 2011.
Termín výběrového řízení 
bude oznámen písemně.

Zubní pohotovost
Sobota 29. 1. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73,
 Nové Město na Moravě, tel.: 533 618 060.
Neděle 30. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,
 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 642 545.
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                          Zdroj: http://www.nnm.cz

Wüstenrot
stavební spořitelna

poradce Pacalová M.
tel.: 777 717 632, 776 833 981

BODY COMBAT
Kondiční cvičení na hudbu

s využitím technik bojových umění.
Každé úterý a čtvrtek od 19.30 

do 20.30 hodin.
Tělocvična na ulici Poštovní
„Charita” ve Velkém Meziříčí.

Jednotlivý vstup 60 Kč.
Permanentka 5+1 vstup zdarma 

za 300 Kč.
Permanentka 10+2 vstupy zdarma 

za 600 Kč.
Zahájení 1. 2. 2011.

PRVNÍ HODINA ZDARMA!

Nepůjde el. proud
Čtvrtek 3. 2. od 7.30 do 15 hodin, vypnuté oblasti: Autocolor Šoukal, 
uhelné sklady, FVE Kerberos, betonárka PKS, samota nad nádražím, 
FVE Slunel, FVE Garenna.                                                                -E.ON-

Aqueko, spol. s r. o.Aqueko, spol. s r. o.
Přijme do trvalého pracovního poměru

– řidiče (skup. C+E)
– strojníky zemních strojů
kontakt: jurek@aqueko.cz, tel.: 566 523 431, 602 503 862.

Ceník
soukromé 

inzerce
Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do 
rubriky »Prodám – koupím 
– vyměním« je za cenu 
25 Kč, s rámečkem 35 Kč, 
s fotografi í 45 Kč. K inze-
rátům pod značkou je navíc 
připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma.
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou za 
cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.
Požadujeme platbu předem nejlépe v hotovosti, převodem či  složenkou. 
Číslo účtu: Česká spořitelna, 1621489309/0800, v. s. – 4649. Více na 
www. velkomeziricsko.cz

Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování.

Zateplení objektů. Rekonstrukce objektů. 
Koupelny, obklady, dlažby, malby, nátěry.

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

KINO JUPITER CLUB
LEDEN–ÚNOR 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek únor 2011
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu

Vždy v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

 1. 2. přednáška Čína František Notypka
 8. 2. přednáška Genealogické prameny PhDr. Oldřich Chládek
15. 2. přednáška Indie – II. díl ing. Miroslava Kneslová
22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek

Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí re-
staurace v New Yorku se 
po sedmadvacetiletém 
spořádaném manžel-
ství odhodlá k první 
nevěře. Má pocit, že 
vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí 
ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce 
otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jmé-
no zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své stařičké maminky si 
postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitel-
ně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková
Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera se ozve zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! 
Jednotlivé vstupné 290 Kč.                                                           -zh-

Výzva k odběru rezervovaných permanentek na programovém od-
dělení JC, v pracovní dny 8–16 hodin, tel.: 566 782 004 (001).

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 19 hodin
Henri Meilhac – Albert Millaud – Florimond Ronger Hervé:

Autor hudby této slavné rozpustilé operetky Florimond Hervé byl zaklada-
telem tehdy zcela nového hudebního žánru operety. Hervého nejslavnější 
opereta Mam’zelle Nitouche byla napsána v roce 1883. Premiéra se konala 
26. ledna v Paris Variétés. Libreto napsali Henry Meilhac a Arthur Milhaud.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 ho-
din. Prosíme přijďte včas!                                               -prog-

V pátek 28. 1. 2011 v 17 hodin na Středisku ekologické výchovy Ostrůvek 
ve Velkém Meziříčí, přednáší Zuzana Trojanová.             SEV Ostrůvek

Dům dětí a mládeže
Velké Meziříčí pořádá

* Základy orientálních tanců pro mírně pokročilé, každé úterý od 
února do května, bližší info na tel.: 566 781 853 Dita Šašková

* Jarní letní tábor, od 21. do 25. 2. 2011, od 8 do 16 hodin, závazné 
přihlášky v kanceláři DDM, nejpozději do 15. 2. 2011, bližší info 
na tel.: 566 781 852

* Letní tábor Záseka – Cesta na divoký západ, termín 
6.–13. 8. 2011, příjem přihlášek v kanceláři DDM od 7. 2. do 
15. 4. 2011, bližší info na tel. 566 781 852 nebo v kanceláři DDM.

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v našich srdcích vzpomínky. 
Dnes, 26. 1. 2011, vzpomínáme 
2. výročí úmrtí paní
Marie Čížkové
ze Lhotek.

Vzpomínají Josef a Hana.

Středa 26. v 19.30 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona.
Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho partnerka jsou zavraž-
děni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a ob-
chodu s bílým masem. Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky 
Lisbeth Salanderové, která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět 
do Švédska, aby svému poručníkovi připomněla jejich starou dohodu. Její 
poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth je i v tomto případě podezře-
lou číslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní pátrání, podporované 
mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o její 
potenciální nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael 
Blomkvist je ale přesvědčen o její nevině… Režie: Daniel Alfredson. Hrají: 
N. Norén, M. Nyqvist, L. Endreová, S. Ledarpová, G. Staykov. Kriminální 
drama Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 129 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin Filmový klub
KVÍLENÍ
V roce 1956 vydal Allen Ginsberg svoji později slavnou sbírku 
Kvílení a jiné básně. Titulní poéma se stala jedním ze základních 
děl beatnického hnutí. Hned po svém vydání ale byli Ginsberg i vydavatel 
L. Ferlinghetti obviněni z obscénnosti a Kvílení se ocitlo před soudem. 
Příběh Ginsberga a jeho sbírky je vyprávěn ve třech samostatných, ale 
zároveň se prostupujících liniích. V první linii se autorský přednes básně 
v sanfranciském klubu střídá s výpověďmi mladého Ginsberga, jehož 
ztvárnil James Franco. Ginsberg hovoří o vzniku básně, o své homosexua-
litě i přátelích. Druhou linií je záznam soudu, který v USA posunul hranice 
svobody uměleckého vyjádření. Otázky defi nice obscénnosti, hranice 
svobody projevu i hranice umění se ocitají v rukách právníků a přivolaných 
svědků. Třetí linií je animované ztvárnění samotné básně, kterého se ujal 
Eric Drooker, Ginsbergův spolupracovník. Režie: R. Epstein, J. Friedman. 
Hrají: M.–L. Parkerová, J. Hamm, J. Franco, J. Daniels, D. Strathairn. Film 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 90 minut
Pátek 28. v 19.30 hodin
NA DORAZ
Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie „Na doraz“ v hlavní 
roli s Robertem Downeym jr. a Zachem Galifi anakisem. Tuhle nesourodou 
dvojici svede shoda náhod na společný road trip, který jim oběma nakonec 
změní život. Robert Downey Jr. hraje Petera Highmana, kterému se mělo 
narodit první dítě už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl 
let domů a mohl být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale na-
prosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem 
Tremblayem musí Peter opustit letadlo a vydat se s Ethanem z Atlanty na road 
trip, při kterém zničí několik aut, početná přátelství a Peterovy poslední ner-
vy. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Program kina na měsíc únor
Úterý 1. v 19.30 hodin
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji poku-
sili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Režie D. Al-
fredson. Hrají: M. Nyqvist, N. Rapace, L. Endre, G. Staykov. Kriminální 
drama Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 146 minut
Středa 2. v 18 hodin
JÁ, PADOUCH
Klaďasové už nefrčí.
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými před-
zahrádkami žije NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUNCEM. Animovaná 
rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 80, 82 Kč 95 minut
Pátek 4. v 18 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 1
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dob-
rodružství Harryho Pottera a je rozděleno do dvou celovečerních fi lmů. Režie: 
D. Yates. Hrají: E. Watsonová, D. Radcliffe, H. Bonham Carterová. Dobro-
družný fi lm Velká Británie/USA, český dabing. Mládeži přístupný od 11 let.
Vstupné: 76, 78 Kč 146 minut
Úterý 8. v 18 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací!
Režie M. Apted. Hrají: B. Barnes, S. Keynes, G. Henleyová, W. Poulter, 
L. Brent. Dobrodružný fi lm USA, český dabing.
Vstupné: 80, 82 Kč 112 minut

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme tedy říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví, 
narozeniny oslav tak, jak se slaví. 
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej!
Dne 31. 1. 2011 oslaví 60. naroze-
niny pan
Jaroslav Prchal.
Hodně zdravíčka, štěstíčka, po-
hody, zkrátka vše nejlepší z celé-
ho srdce přejí děti Lenka, Jarda 
a Zdeněk s rodinami a sladkou pusu 
posílají vnoučata Kristýna, Adam, 
Patrik, Dianka, Eriček a Sárinka.

Dne 20. 1. 2011 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Večeřa
z Laviček.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Čas rány hojí…
to je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest, 
žal a vzpomínání. 
Dnes, 26. 1. 2011, tomu je již 10 let, 
co nás navždy opustil

rodák z Osové Bítýšky.
S láskou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s  manželem, panem 
Karlem Kaštanem.
Veliký dík také patří personálu LDN Mostiště, kde se o manžela vzorně 
starali. Vím, jak je to pro sestřičky velice náročná práce, přesto dokázaly 
s úsměvem, slovem i pohlazením posílit nejen manžela, ale i mě. Takový 
lidský přístup se nedá ničím vyvážit. 

Děkuji Marie Kaštanová

…Když zpívala, hned vesele
spustili ptáci před okny nám.
Měla-li mráček na čele,
odletěli hned ptáci jinam.
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.
I černé kotě, které tlapkou
pohrávalo si se skořápkou,
dívalo se jí po očích…
…Že smutnějšího není nic
než ztratit domov. Žádná cizí pýcha,
byť k tobě skláněla se sebevíc,
tvé trápení, tvé trápení
tak jako matka něžně nezadýchá…

J. Seifert, Maminka
Dnes je to už sedm let, kdy od nás navždy odešla naše milovaná a veselá 
maminka, babička, paní 
Marie Matějová
z Vídně.
Pořád vzpomínáme, je nám smutno…

Děti s rodinami

Poděkování za pomoc při nehodě
Děkuji panu Josefu Dvořákovi, Petru Fejtovi a dobrovolným hasičům 
z Křižanova za velkou pomoc při mé autonehodě. 

Jaroslava Langerová 

sobota 29. ledna na Fajtově 
kopci od 13 hodin 

uzené pochoutky k snědku 
hudba Oldies but goldies od 
14 hodin

Informace Svazu diabetiků Velké Meziříčí
Poradenské dny – znáte svůj zdravotní stav?

Územní organizace svazu diabetiků provádí měření glykémie za 20 Kč, 
cholesterolu za 40 Kč, BMI a tlaku krve. Každý čtvrtek vždy od 15 do 
16 hodin v Klubu důchodců, Komenského 6 (pečovatelská služba). 

Výbor ÚO-SD Velké Meziříčí.
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBUPLESOVÁ SEZONA 2011

Sobota 29. 1. SPORTOVNÍ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
 Prodej vstupenek v Jupiter clubu 
 na program. oddělení
 tel. 566 782 004, 566 782 005
Sobota 5. 2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
Sobota 12. 2. STUDENTSKÝ PLES
 Hudba KOZENKA BAND
Pátek 11. 3. PLES CHARITATIVNÍ
 Hudba F-BOX                                        Změna vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá

pod vedením
Hany Cejpkové

Podmínky kurzu:
kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny), 
zahájení kurzu čtvrtek 17. února 2011 a ukončení kurzu – 16. června 
2011. Probíhá v keramické dílně v Jupiter clubu – suterén. Cena 
zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na 
osobu, výpal keramiky. Probíhá vždy ve čtvrtek 
předběžně v 16 hodin, při větším počtu zájemců 
proběhnou 2 kurzy: první od 15 do 16.30 hodin, 
druhý od 17 do 18.30 hodin.
Seznámení s různými technikami, modelování 
a výroba dekorativní a užitkové keramiky, práce 
na hrnčířském kruhu. Zájemci o kurz se mohou 
přihlásit na tel.: 566 782 004 – 5, programové 
oddělení Jupiter clubu. Uzávěrka přihlášek 
10. února 2011. www.jupiterclub.cz

v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 
od 19.30 hodin. 
Cena vstupenky 350 Kč, rezervace a prodej 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 
(005). 
Rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout do 28. února jinak budou dány do 
volného prodeje. 
Změna programu vyhrazena.               -zh-

Sobota 29. 1. Křesťanský ples, KD Vídeň, 
 hudba Muzikanti Ladislava Prudíka
Sobota 29. 1. Country bál, KD Blízkov, hudba Meandr
Sobota 29. 1. Babský bál, KD Lhotky, hudba Žízeň
Sobota 29. 1. Maškarní ples, Bory, hudba Tonic
Sobota 5. 2. Tradiční XVI. hasičský ples, Osová Bítýška,
 Centrum kultury, sportu a zájmových 
 činností, hudba Galání a Blíženci
Sobota 12. 2. Valentýnský bál, KD Uhřínov, hudba Toto band
Sobota 26. 2. Ples dobré vůle, KD Uhřínov, skupina Dring

Vystavené obrazy jsou součástí 
magisterské práce: Železnice ve
výtvarném umění 19. a 20. st. Jsou 
osobní refl exí na malířské směry
a hnutí onoho období… Jediným 
společným jmenovatelem tak 
různorodých malířských témat je 
BARVA. (Některé obrazy budou 
prodejné.)

Výstavní síň JC do 11. 2. 2011, otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu,
dovolujeme si vás seznámit s předběžnou nabídkou některých kulturních 
pořadů pro rok 2011.
27. 2. MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH 
4. 3. KONCERT KARLA PLÍHALA
13. 3. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
18. 3. KONCERT DECHOVÉ KAPELY MAGURANKA
20. 3. PETER NAGY SE SKUPINOU INDIGO
15. 4. PÁNSKÁ SHOW PRO DÁMY
Duben TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
16. 4. DĚTSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE SE SKUPINOU
 DIAMONDS CATS
6. 5. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
23. 6. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd.
O všech předprodejích vás budeme informovat s předstihem a těšíme se 
na setkání s vámi. 
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
vás zve na

26. února 2011 od 20 hodin v KD Uhřínov
skupina Dring, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, výtěžek 
z plesu půjde na aktivity asociace, vstupné 100 Kč, rezervace na tel.: 
566 520 456, 777 819 707

© VELKOMEZIŘÍČSKO

Jakub Pustina
neděle 30. 1. 2011 ve 14 hodin 
Stránecká Zhoř, kaple
koncert pod záštitou radního kraje Vysočina ing. Tomáše Škaryda

Výherkyně naší soutěže z minulého čísla: Milada Špačková, 
Renata Veselá. Obě získávají dvě volné vstupenky na koncert.  -red-

Cvičí ing. Jiří Bánovský z Brna.
3. hodina 27. ledna 2011 18.30 – 19.30, 19.30 – 
20.30
Jupiter club, velký sál. Vstup pouze pro ty, kteří mají 
zaplacené  předplatné 10 a 5 lekcí. Kartou se vždy 
prokazujte při vstupu na cvičení. 

-prog-

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. a 19. února 2011 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004 (005), program. 
oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po 
předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou 
dány do volného prodeje.      

 -prog-

Z&L ve spolupráci s Jupiter clubem, s. r. o. pořádají v pátek 18. břez-
na 2011 od 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu vystoupení dechovky 
MAGURANKA.

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004–5, v předprodeji za 150 Kč.

D. H. „MAGURANKA“
Kapelu založil v roce 1950 římskokatolický kněz Josef Hanko. Od mládí 

projevoval velké hudební nadání, byl velký milovník dechové hudby. De-
chovka hrála na vesnických zábavách, svatbách, pohřbech a podobně.

V roce 1962 se stal kapelníkem Viliam Baláž a kapela si dává název 
MAGURANKA 
podle poho ř í , 
které se nachází 
nad dědinou. Za-
čalo vystupování 
na českosloven-
ských fest iva-
lech, rozhlase, 
televizních po-
řadech. V sedm-
desátých letech 
výrazně ovlivni-
la vývoj dechové 
hudby v Československu známá Moravanka. Repertoár „Maguranky“ se 
rozšířil o skladby Jana Slabáka, Malokarpatské kapely Hudce.

V roce 1991 je kapelníkem Maguranky Josef Baláž, absolvent Žilinské 
konzervatoře a kapele začínají úspěchy. Nahrávky CD Tam pod Tatrami 
– Jen vám, Maguranka hraje – S kyticí růží – Dnes hrajeme vám. V roce 
2008 na počest svého zakladatele vydává CD Královna nebes s nábo-
ženskou tematikou. Mezi největší úspěchy na festivalech patří – 2008 
Holandsko 2. místo. V roce 2005 v Německu 3. místo M. E. Česko-mo-
ravské dechové hudby. Skladba Za mňa i za těba – tam na kalvárii stojí 
kříž – oceněná titulem nejhranější skladby. 

Současná kapela je složena z mladých hudebníků a zpěvaček absolventů 
konzervatoře v Žilině, A. U. v Bánské Bystrici a VŠMU v Bratislavě. 

pátek 4. 3. 2011 od 20 hodin na velkém sále 
Jupiter clubu
prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter 
clubu, koncert je na sezení s divadelní úpravou, 
je nevhodný pro děti do 10 let

výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Velké Meziříčí

 leden 2011

ZŠ Netín ve spolupráci s rodiči žáků pořádá tradiční

v neděli 30. 1. 2011 od 13 hodin v KD Netín

29. 1. 2011, Bory, hraje skupina Tonic 

Dětské středisko Březejc při ÚSP
pro TPM Kociánka Brno,
Základní škola a Střední škola Březejc
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na 

v pátek 11. března 2011 ve 20 hodin na velkém sále JC. 
Hudba: F-Box Velké Meziříčí
Program:
* host večera Petr Bende
* taneční vystoupení s prvky zumby, tančí členky
 TJ DS Březejc
* bohatá tombola, dražba výrobků
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004-5.

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Rezervace míst a prodej vstupenek na programovém oddělení od 26. led-
na 2011, tel. 566 782 004–5.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 15. března 2011 
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu
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(Pokračování z minulého čísla.) 
Pak následovalo další derby doma 
s nováčkem Vrchovinou. Zápas 
předvedl skvělou útočnou podíva-
nou a výsledkem byla naše výhra 
3:2, kdy se postupně obě mužstva 
střídala ve vedení utkání. O naše 
branky se postarali Vlasta Beran, 
Jirka Jaroš a Patrik Mucha. Divá-
ků navíc přišlo téměř šest stovek 
a hra snesla parametry třetí ligy. 
Tato výhra byla prvním z devíti 
kamínků. Přesně tolik utkání v řadě 
jsme neprohráli, až nás tato série 
vynesla na první příčku v tabul-
ce… Po tomto utkání nás čekal 
zápas v Napajedlech, kde Velmez 
ještě nikdy nevyhrál, ale každá 
série jednou končí a ta, nepříznivá 
pro nás, skončila právě v tomto 
utkání. Vyhráli jsme 1:0 krásným 
blafákem Jardy Dufka a poskočili 
tak ve vyrovnané tabulce na páté 
místo, ovšem jen bod za vedoucí 
Rosice. Pak jsme opět cestovali ven 
ve vloženém utkání k dalšímu derby 
do Pelhřimova. Bod za výsledek 
0:0 v nás vyvolával smíšené poci-
ty. Hra byla opět výborná, ale bez 
brankového efektu, a tak jsme byli 
z výsledku spíše zklamaní. Potěšilo 
mě ovšem, že z hráčů byla cítit tou-
ha po výhrách i na hřištích soupeřů 
a že se nespokojili s bodem, i když 
plusovým. To byl obrovský posun 
v jejich myšlení oproti minulému 
ročníku. Následné utkání po čtrnác-
ti dnech doma jsme sehráli s dalším 
nováčkem soutěže, Tasovicemi. 
Remízu 3:3 jsme zachraňovali až 
pět minut před koncem utkání Fran-
tiškem Pokorným, který ještě mohl 
v poslední minutě strhnout vítězství 
na naši stranu, ale jeho střela z váp-
na neměla již potřebnou razanci. 
Do tohoto utkání jsme vstoupili 
nekoncentrovaní, snad jsme Taso-
vice i podcenili a výsledkem toho 

byl katastrofální vstup do utkání. 
Druhá minuta 0:1, sedmá minuta 
0:2, navíc branka byla inkasovaná 
při ošetřování Jirky Jaroše mimo 
hřiště, jemuž následky nevybíra-
vého zákroku znemožnily nastoupit 
do konce soutěže. Poté jsme hru 
stáhli na tři obránce a hráli na hra-
nici rizika. Podařilo se nám snížit 
Zdeňkem Muchou, ale na začátku 
druhého poločasu jsme opět inkaso-
vali z třetího brejku soupeře na 1:3. 
Od té chvíle jsme Tasovice uzavřeli 
na jejich polovině a nastalo dobý-
vání jejich svatyně. V 76. minutě 
Ladislav Němec výstavní trefou 
snížil a pak jsme se ještě dočkali 
vyrovnání. Nutno ovšem přiznat, 
že Tasovice podnikaly, díky naší 
riskantní hře, brejky, ze kterých 
mohly rozhodnout, ale nepodařilo 
se a my jsme byli za obrovskou 
vůli odměněni alespoň remízou. 
Spokojeni jsme samozřejmě nebyli, 
ale soudní ano, a tak jsme museli 
konstatovat, že tentokráte jsme 
měli namále. Poté jsme zajížděli 
na neoblíbené „letiště“ do Vyškova. 
Tým domácích se v minulé sezoně 
zachraňoval, ovšem v tomto roční-
ku je velice silný a má ty nevyšší 
ambice. Ve Vyškově jsme rozehráli 
opět výstavní partii, vedli krásnou 
střelou Ladislava Němce z prvního 
poločasu, bohužel druhou, pojišťo-
vací branku se nám vstřelit nepo-
dařilo, a to se nám stalo osudným. 
Když se již rozhodčí chystal pískat 
konec, domácí podnikli poslední 
nákop do našeho vápna a tam se 
díky svému důrazu dostali k nedo-
statečně odvrácenému centru a ve 
skluzu vyrovnali. Byli jsme notně 
zklamaní a zároveň naštvaní na 
sebe. Pozitivum ale bylo, že poprvé 
od začátku utkání, po svém těžkém 
zranění, nastoupil kapitán František 
Pokorný.       (Pokračování příště.)

Žákyně postupují mezi šestnáct 
nejlepších týmů ČR

V sobotu 22. ledna proběhlo první 
kolo celostátní soutěže starších ža-
ček – žákovská liga. Ve sportovní 
hale Lokomotivy Vršovice jsme 
v prvním vystoupení narazili na 
zástupce severomoravské házené 
– hráčky HC Hlučín. Soupeř měl 
od úvodu více ze hry, když dokázal 
úspěšnější koncovkou držet neustálý 
brankový odstup. Změnami v se-
stavě a vysunutou obranou na hra-
nici rizika jsme se pokusili o zvrat. 
V poslední minutě se podařilo 
soupeře dotáhnout až na dvougólový 
odstup, leč to bylo z naší strany vše.
Náš v pořadí druhý souboj byl z hle-
diska dalšího účinkování v žákovské 
lize zásadní. Proti domácímu týmu 
jsme od prvních minut díky zlepšené 
útočné hře měli neustále brankově 
navrch. Vršovické ve snaze elimi-
novat naše útočné snahy přistoupily 
na osobní bránění spojek. I přes 
nepříjemně těsný obranný kontakt 
se zejména Hana Kratochvílová 
dokázala dál střelecky prosazovat 
a byla výrazným činitelem našeho 
sedmigólového vítězství.
Třetí turnajový souboj jsme ode-
hráli s obhájkyněmi loňského 
prvenství – hráčkami Slávie Praha. 

Sešívané již v prvním poločase 
měly díky lepší souhře a rychlosti 
výrazně navrch.
Závěrečný souboj jsme absolvovali 
s hráčkami HC Zlín. Výsledkem 
byla nejtěsnější prohra.
Trenéři Vincenc Záviška, Edita 
Partlová se museli v tomto turnaji 
obejít bez zdravotně indisponované 
brankářky Veroniky Syptákové. 
Na jejím místě si odbyla „ostrou 
ligovou“ premiéru Michaela Vá-
vrová, která se střídala společně 
s uzdravenou obrannou oporou 
Kateřinou Studenou (1). Organizaci 
naší defenzivy na jedničku zvládala 
Terezie Rosová (3).
K úspěšnému kolektivnímu výkonu 
přispěly nemalou měrou spojky 
Hana Kratochvílová (32), Markéta 
Partlová (15), Kristýna Zezulová 
(3), Kateřina Kopečková (2), rych-
lonohá křídla Klára Sedláčková (5), 
Eliška Koudelová (5), dále Michaela 
Homolová (2), Tereza Koudelová (1) 
a Eva Uhlířová.
Výsledky: Sokol VM – HC Hlučín 
14:17 (6:8), – Sokol Vršovice 19:26 
(13:10), – DHC Slávie Praha 22:8 
(14:4), – HC Zlín 20:21 (9:8)
Pořadí: 1. Slávie Praha, 2. Zlín, 
3. Hlučín, 4. Velké Meziř íčí , 
5. Vršovice
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Pozvánka do sportovní haly za Světlou:
neděle 30. ledna 9.00-15.00, přípravný turnaj-starší žákyně,

účastníci: SHK Pardubice, Tatran Bohunice, Spartak Třebíč, 
Sokol Velké Meziříčí.

O víkendu 15. a 16. ledna se ko-
naly první dva závody ze seriálu 
Amerfuncupu (série 10 závodů 
Krkonošského poháru přípravek 
a předžactva), kterého se účastnili 
i závodníci místního Ski klubu 
Velké Meziříčí Daniel Ryška a Fi-
lip Vošmera. Víkendové závody 

lépe vyšly Danovi, který si ve své 
kategorii superpřípravka (rok 2004) 
v sobotu zajel pro krásné 3. místo 
a v neděli dojel na 4. místě. Filip 
měl při své kategorii předžactva 
trať už poněkud rozbitější a při 
obou závodech měl pád. V sobotu 
ještě dojel na 39. místě a v neděli 
po pádu odstoupil.

-id-

Dorost
HHK VM – SHKM Hodonín 
B 5:1
Branky HHK: 2 Burian, 2 Kejda, 
Suk. Sestava HHK: Hladík (Ma-
toušek) – Špaček, Vidlák, Burian, 
Štěpánek L., Krejčí, Suk, Krejčová, 
Zajíc, Beránek, Kučera, Sladký, 
Vondráček.
HC Uherské Hradiště – HHK 
VM 3:2
Branky HHK: Krejčí, Beránek. 
Sestava HHK: Hladík (Matoušek) 
– Špaček, Vidlák, Burian, Krejčí, 
Suk, Krejčová, Zajíc, Beránek, 
Kučera, Vondráček, Marešová.

Starší žáci
HC Uherské Hradiště – HHK VM 
8:7 (1:2, 4:3, 3:2)
Branky a asistence HHK: Zajíc 
(Lainka), Tlapák (Lainka, Zajíc), 
Lainka, Strnad, Zajíc (Lainka), 
Kampas M. (Lainka, Strnad), Lain-
ka. Sestava HHK: Vitešník – Sma-
žil, Kampas F., Jaroš, Kampas M. 
– Tlapák, Lainka, Zajíc – Strnad, 
Kampas J., Tichý – Červinka.
Střely na branku: 29:27.

Mladší žáci
HC Uherské Hradiště – HHK VM 
6:4 (3:1, 3:3, 0:1)
Branky a asistence HHK: Fiala, 
Juda M. (Fiala), Úlovec (Fiala), Fi-
ala (Zeisel). Sestava HHK: Svoboda 
(40. Juda J.) – Báňa, Karásek, Fiala, 
Zeisel – Šilpoch, Úlovec, Loup – 
Cihlář, Juda M., Kapusta – Lavický, 
Juráček. Střely na branku: 36:29.

-hhk-
Přípravka

V neděli 23. 1. 2011 se uskutečnil 
už 7. turnaj pro hokejovou příprav-
ku letošní sezony. Turnaj proběhl 
v Ledči nad Sázavou. Naši hokejisté 
bojovali proti týmu: HC Spartak 
Velká Bíteš, SK Horácká Slávie 
Třebíč, HC Ledeč nad Sázavou. 
Po dvou prohrách a jedné výhře 
se umístnili na třetím místě. Čímž 
získali další bronzovou medaili.
Branky: Šilpoch M. 3×, Vitešník 
D. 3×
Sestava: Tlapáková L., Strádal T., 
Švejda P., Bíbr D., Jašek P., Zdvihal 
Š., Juda P., Nekvasil K., Šilpoch M., 
Vitešník D.                              -jud-

Grandiózní úspěch dokázali vel-
komeziříčští dorostenci stolního 
tenisu. Dne 8. 1. 2011 se konal 
krajský turnaj tříčlenných druž-
stev v Havlíčkově Brodě. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 13 družstev 
kraje. Naši hráči ve složení Bazala, 
Kampas a Skryja obsadili senzační 
první místo, a to zcela zaslouženě, 
všechny své zápasy dokázali vyhrát 
5:0! Tím si zajistili vstupenku na 
mistrovství České republiky doros-
tu. Jde o historicky největší úspěch, 
jakého kdy náš dorost dosáhl.

Výsledky turnaje:
Medailisté přeboru družstev 
dorostenců
1. ST Velké Meziř íčí (Bazala, 
  Kampas, Skryja)
2. Sokol Výčapy (Semerád, Jonáš, 
  Dolák)
3. TJ Stojčín-Polesí (J. Hanzálek, 
  V. Hanzálek, Lysý)
Ve stejný den se uskutečnil také tra-
diční turnaj o putovní pohár přebor-
níka města Velkého Meziříčí. Náš 
turnaj je vypsán pro čtyři soutěžní 
disciplíny – dvouhra bez omezení, 
dvouhra do okresního přeboru prv-
ní třídy a dvouhra veteránů nad 45 
let, vše na dvě porážky a poslední 
čtyřhra na jednu porážku. Putovní 
pohár přebral Igor Smola ze Stu-
dené, hrající rakouskou ligu, tím 
vystřídal loňského vítěze Kantu 
Františka (hráč extraligového cel-
ku DTJ Hradec Králové), který se 
turnaje nezúčastnil.

Krajský přebor 1. třídy
SK Jihlava C – VM 5:10
body: Řikovský Aleš 4/0, Pokorný 
Jan 2/1, Klíma Petr 2/2, Kampas 
Jan 1/2
čtyřhra: Kampas, Pokorný; Klíma, 
Řikovský
Dne 15.1. se rozběhla druhá polovi-
na krajských přeborů. Náš nejlepší 

tým zavítal do Jihlavy. První zápas 
odehraný u nás dopadl spravedlivou 
remízou. Do odvety jsme nastou-
pili jako papírově lepší družstvo. 
Jihlava hrající o sestup nasadila 
tu nejlepší možnou sestavu jakou 
mohla. Úvodní dvě čtyřhry jsme 
vyhráli 3:2 na sety, poté začaly jed-
notlivé dvojhry. V polovině utkání 
jsme vedli 6:2 na body. Domácí nám 
nenechali nic zadarmo a svojí bo-
jovností dokázali snížit na 6:5. Na-
štěstí to bylo od soupeře vše. Potom 
následovaly čtyři výhry v řadě, tím 
jsme udeřili poslední ránu Jihlavě 
a zápas skončil naší výhrou 10:5. 
V zápase se nejvíce dařilo Řikov-
skému, který vyhrál všechny své 
dvojhry a dokázal porazit mimo jiné 
i domácí jedničku, hrající o třídu 
výš. Tento náročný zápas trval cca 
3,5 hodiny. Za čtrnáct dní hrajeme 
zase venku u soupeřů v Ledči 
nad Sázavou a v Humpolci.    -pk-

Tabulka krajského přeboru 
1. třídy

 1. Třebíč 12 11 0 1 118:49 34
 2. Humpolec 12 9 1 2 113:66 31
 3. Nížkov 12 9 1 2 107:65 31
 4. H. Brod B 12 9 1 2 105:76 31
 5. V. Meziříčí 12 5 2 5 99:92 24
 6. Chotěboř B 12 5 2 5 95:86 24
 7. Telč B 12 5 1 6 77:102 23
 8. Náměšť 12 4 2 6 81:95 22
 9. Pelhřimov B 12 3 1 8 82:103 19
10. TJ Žďár B 12 2 2 8 76:106 8
11. Jihlava C 12 2 1 9 63:108 17
12. Ledeč 12 1 0 11 50:118 14

Tabulka krajského přeboru 
3. třídy

 1. Pacov 12 10 0 2 114:72  32
 2. Jaroměřice 12 9 1 2 110:77  31
 3. Vladislav 12 7 4 1 110:76  30
 4. Pelhřimov C 12 7 3 2 109:67  29
 5. Lhotky 12 4 5 3 106:100 25
 6. Černovice A 12 5 2 5 95:93  24
 7. Polnička 12 3 5 4 92:101 23
 8. Přibyslav 12 4 2 6 89:98  22
 9. Kámen 12 4 1 7 85:99  21
10. Chotěboř D 12 4 1 7 78:105 21
11. TJ Žďár D 12 1 3 8 83:113 17
12. Pelhřimov D 12 0 1 11 49:119 13

-pl-

V sobotu 5. 2. 2011 se v kulturním domě Dobrá Voda
uskuteční

turnaj ve stolním tenise O putovní pohár obce.
Začátek klání dětí do 14 let a žen začne v 9 hodin.

Souboj mužů odstartuje ve 12 hodin. Prezence 30 min. před začát-
kem. Startovné. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny.

Srdečně zvou pořadatelé.

Krajský přebor Vysočiny
Áčko po delší době zahrálo parádní 
výkon a vyhrálo o 143 dřev.
TJ Spartak VM – Slavoj Žirovni-
ce B 2679:2536 * 6:2
Baloun 465:402 Izsofová
Korydek 457:451 Ryšavý
Lavický B. 439:446 Rataj
Badalík 413:419 Šafránek
Lavický Ji. 456:434 Kejval
Starý 449:384 Fitll
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Béčko v Třebíči domácím nadělilo 

kanára.
BOPO Třebíč C – Spartak VM B 
1450:1677 * 0:6
Krutiš 384:409 Lavický F.
Brabencová 313:402 Kováč
Pevný 368:433 Lavický Jo.
Kolářová 385:433 Víteček

Liga dorostu Vysočina
Dorost prohrál, hosté zahráli rekord 
kuželny.
Spartak VM – Start Jihlava 
1168:1286 * 1:3
Mičková 375:421 Vestfál
Fajmonová 363:444 Mutl
Mička 430:421 Zeman    -sta-

Handicap Sport Club
Družstvo curlerů ve složení M. 
Charvátová, B. Dvořák, J. Coufal, 
P. Gottlieb a J. Polívka sehrálo 
v pražských Roztylech 9. ledna 
velmi těžké zápasy s družstvy Jed-
ličkova ústavu Praha A a obhájci 
MČR Nového Města nad Metují. 
První zápas s Prahou A naši curleři 
sehráli vyrovnaný zápas, bohužel 
v šesté hře udělalo naše družstvo 
malou chybu a soupeři ji krutě po-
trestali třemi kameny. V posledním 

endu Velkomeziříčští uhráli bod 
a stanovili tak konečný stav na 8:5 
pro vedoucí tým probíhající ligy. 
V druhém zápase čekalo naše hráče 
družstvo z Nového Města nad Me-
tují. Velkomeziříčští pokračovali ve 
skvělé hře a soupeř celý zápas tahal 
za kratší konec. Konečný výsledek 
7:4 pro Velké Meziříčí bylo velkým 
překvapením třetího kola ligy 
v curlingu vozíčkářů. Další kolo se 
odehraje 12. a 13. března a družstvo 
HSC bude bojovat o lepší výchozí 
pozici do fi nále MČR.

-char-

1. přátelské utkání
FC VM – Moravský Krumlov 
6:0 (0:0)
Rozhodčí: Teplý. Diváci: 10. Bran-
ky: Liška (66.) a (76.), Smejkal (55.), 
Malec (57.), Kozuň (80.), Kuřátko 
(83.). Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Polák, Pospíšil – Kozuň, 
Smejkal, Jahoda, Malec – Liška, 
Kuřátko. Náhradníci: Pöpperl, 
Wasserbauer, Láznička.

Utkání jsme hráli na těžce zasně-
ženém terénu. Hráčům se odrážel 
míč při zpracování, dávali si těžké 
přihrávky, fi nální přihrávka i střela 
byly nedomyšlené, ale ke konci 
prvního poločasu až do konce 
zápasu se hra z naší strany velice 
zkvalitnila a soupeře jsme hlavně 
předčili po fyzické stránce. Příští 
týden v sobotu v 10.15 hodin nás 
prověří kvalitní soupeř ze Znojma. 
Utkání se odehraje u nás na umělé 
trávě.                                  -sme,ls-

(Pokračování z minulého čísla – 
3. část)
Jak je to s pozdravem „Ať to frčí!“ 
nám vysvětlil Zdeněk Gabriel 
z Nového Města na Moravě, že tento 
lyžařský pozdrav zdomácnělý na 
Vysočině pochází z Jilemnice.
Vleky a lanovky ve světě a u nás
Vraťme se na začátek historie konce 
19. století, kdy Mathyas Zdarsky 
založil sjezdařinu s lyžemi, s upev-
něnou patou a futrály, v nichž si 
sjezdař lyže (těžko použitelné pro 
chůzi) vynášel nahoru. To osobní 
vynášení lyží bylo jeho velkou zá-
sluhou a nedílnou součástí tehdejší 
sjezdařiny. Na to se však v roce 
1908, kdy byl zkonstruován první 
lyžařský vlek, jaksi zapomnělo. 
Místní hoteliér a majitel mlýna Ro-
bert Winterhalder v Schwarzwal-
ském Schoolachu spustil vůbec 
první zařízení k vytahování lyžařů 
a sáňkařů prostřednictvím prů-
běžně se pohybující lanové dráhy. 
Zařízení, svým dodnes platným 
principem oběžného kola, jedno-
značně předběhlo dobu.
Ještě za habsburské monarchie 
byl téhož roku v jižním Tyrolsku 
zasazen první milník moderní his-
torie alpských lanovek, otevřením 
vysuté kabinové lanovky z Bolzana 
do horské vsi Kohlern, oblíbeného 
vyhlídkového bodu. První světová 
válka však rychle pohřbila rodící se 
vyhlídkový turismus. Za to bylo vy-
stavěno mnoho válečných lanovek 
díky faktu, že fronta v Dolomitech 
obsadila ty nejvyšší vrchy pohoří.
Do té doby se totiž, pomineme-li 
lanovky, pro sáňkaře a první ly-
žaře používal jednodušší princip 
navijáku vytahující upravené sáně. 
V roce 1909 měl tento systém 
i pětisetmetrový elektrický saňový 
vlek pro 20 osob i Špindlerův Mlýn. 
Odstraněním saní, pak vznikla 
varianta tzv. hroznového vleku, 
který vytvářel hrozen lyžařů, při-
čemž jeden z nich musel lano vždy 
dolů svézt. S rozvojem sjezdovek 
a lyžařské turistiky pak vznikají 
ve 40. a 50. letech vleky háčkové. 
Místo pevných kotev se na lano 
správným grifem nasadil kovový 
hák s provázkem a malou kotvičkou 
pod zadek. Dolů se kotvička větši-
nou vozila omotána kolem pasu.
V roce 1934 spouští svůj patent 
curyšský inženýr Ernest Gustav 
Gonstam – jednoduchou zahnutou 
tyč pod zadek. Kotvový vlek pak 
vznikl přidáním druhé „nožičky“, 
aby tím získal tvar T. Kotva, T-bar 
či pioche (krumpáč), byla na světě. 
Okamžitě vzniká slogan „vlek pro 
ni a pro něho“. Schopnost spárovat 

neznámé lidi, seznamovat se kouz-
lem pomalého klouzání ve dvou na 
žádné sedačce nepoznáte.
V roce 1936 postavil polský Fran-
couz Jean Pomagalski v Alpe d’ Huez 
svůj první talířový vlek – téléski. 
Jen připomínám, že Československo 

koupilo jeho licenci až v roce 1975.
Málokdo už ví, že Československo 
mělo také jeden světový primát. 
První sedačková lanová dráha pro 
přepravu osob nebyla postavena 
v Krkonoších, ale na Moravě z bes-
kydských Ráztok na Pustevny. 
V roce 1939 pražský Svaz lyžařů 
zadal Františku Weisnerovi – stro-
jírny Chrudim – stavbu jednose-
dačkové oběžné lanovky s pevným 
uchycením sedaček v délce 887 m. 
Provoz byl zahájen březnu 1940 
a s ní vznikaly na Pustevnách i první 
sjezdovky. Prosperující fi rma Weis-
ner postavila v licenci švýcarské 
fi rmy Von Roll i lanovou dráhu na 
Sněžku v roce 1949. Stručně ještě 
připomenu, že v letech 1925 až 1929 
vznikla první krkonošská kyvadlová 
kabinová lanová dráha z Janských 
Lázní na Černou horu, v roce 1933 
v Jizerských horách kyvadlová 
kabinová dráha na Ještěd a v letech 
1946 až 1947 jednosedačková dráha 
Svatý Petr – Pláň ve Špindlerově 
Mlýně. Tak bychom mohli pokra-
čovat lanovkou na Petřín, na Dianu 
v Karlových Varech, a co teprve 
v Tatrách.
V příštím pokračování se už koneč-
ně dozvíte, jak to bylo s tím prvním 
lyžařským vlekem na Vysočině 
a k jakému konstrukčnímu systému 
jej přiřadit.                              -pz-
Použitá literatura: Ivan Sosna, 
ing. Vít Moudrý časopis Snow mag.

Čtyřicátá pátá sezona na Fajtově kopci 
s použitím lyžařského vleku

aneb Jak se dostalo alpské lyžování 
do Velkého Meziříčí

Ilustrační foto z časopisu Snow 
mag. se týká prvního lyžařského 
vleku z roku 1908.
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ BASKETBAL

ŠACHY

VOLEJBAL

TURNAJ V MARIÁŠI MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

So 29. 1. 14.15-15.45
Ne 30. 1. 14.15-15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Junioři
Volejbaloví junioři Spartaku mají 
za sebou druhé odvetné dvojutkání 
na palubovce soupeře a svoji bilanci 
tentokráte ve Zlíně vylepšili o pou-
hý jeden set. A tak se po dvou neú-
spěšných kolech rázem ocitli až na 
čtvrté příčce extraligové skupiny B.
Fatra Zlín – Sp. VM 3:0 a 3:1
(23, 20, 20) a (-15, 21, 17, 20)
Náš celek domácí potrápil pouze 
v prvním setu dopoledního utkání, 
ve zbývajících dvou se našim nadě-
jím i přes snahu nepodařilo přivést 
domácí celek do úzkých. Vstup 
do odpoledního zápasu se jim však 

HC Kometa Úvoz – HHK VM 4:5 
(2:1, 0:1, 2:3)
Branky a asistence: 8. Bednář (Sta-
něk, Roupec), 11. Bednář (Staněk), 
43. Blumaier (Aulehla), 53. Bednář 
(Roupec) – 20. Chlubna (Smejkal), 
39. Troščák, 50. Nekvasil (Kaň-
kovský), 54. Chlubna, 60. Novák 
(Střecha, Nekvasil). Sestava HC 
Kometa Úvoz: Vrba F. – Vrba T., 
Surý, Hemala, Sýs, Rosenberg, 
Blumaier, Korvas, Staněk, Bednář, 
Roupec, Novák, Aulehla, Huňař, 
Novotný, Krobauer, Kolečkář, Ba-
žant. Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Štourač – Střecha, Štěpánek, Šerý, 
Musil, Bartejs, Robotka – Kaňkov-
ský, Nekvasil, Novák – Krča, Troš-
čák, Vlašín – Chlubna, Smejkal, 
Giz – Nedoma, Janák. Rozhodčí: 
Fidler – Kika, Vožďa. Vyloučení: 
8:8, navíc Vlašín (HHK) 10 min. + 
OK. Využití: 1:2. Střely na branku: 
34:24. Diváci: 41.
Výsledky dvacátého třetího kola: 
Boskovice – Plumlov 3:2, Břeclav 
– Brumov-Bylnice 5:4 SN, Velká 
Bíteš – Uherský Brod 2:7, Moravské 
Budějovice – Šternberk 6:2, Kro-
měříž – Uherský Ostroh 7:3.
Předehrávka dvacátého čtvrtého 
kola: Uherský Ostroh – Brumov-
Bylnice 1:2.
Program na tento týden:
Čtvrtek 27. 1. 2011 HC Moravské 
Budějovice – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 18.30 hodin (zimní 
stadion Moravské Budějovice)
Sobota 29. 1.2011 HHK Velké 
Meziříčí – Dynamiters Blansko, 
začátek utkání v 17.30 hodin (zimní 
stadion Velké Meziříčí)

-hhk-
Krajská liga jižní Moravy 

a Zlínska
 1. HC TJ Šternberk 20 17 0 0 0 3 133:63 51
 2. HC Mor. Budějovice 21 16 1 0 1 3 105:56 51
 3. SK Minerva Boskovice 22 15 0 0 2 5 100:67 47
 4. HK Kroměříž 22 12 3 0 0 7 102:65 42
 5. HC Uherský Brod 21 11 2 0 1 7 96:82 38
 6. Hokej Uherský Ostroh 22 10 1 0 2 9 95:77 34
 7. HC Kometa Úvoz 21 11 0 0 1 9 92:77 34
 8. HC Brumov-Bylnice 21 10 0 0 2 9 79:76 32
 9. HC Grewis Plumlov 21 7 2 0 2 10 82:100 27
10. Dynamiters Blansko 21 6 1 0 0 14 64:115 20
11. HHK Velké Meziříčí 22 5 0 0 0 17 65:115 15
12. HC Sp. Velká Bíteš 21 4 0 0 0 17 53:104 12
13. HC Břeclav 21 3 1 0 0 17 64:133 11

12. kolo KSM Vysočiny
HHK VM B – HC Světlá n. S. B 
13:3 (7:1, 4:0, 2:2)
Počet diváků: 105. Rozhodčí: Fik-
sa, Majtner, Mahel. Branky: 6. 
Šoukal (Hubl), 8. Hrnčíř (Tůma), 
10. Troščák (Nedoma), 14. Peterka 
(Troščák), 16. Kudláček J. (Šoukal, 
Kudláček M.), 19. Šoukal (Invald), 
20. Troščák (Peterka), 26. Pelíšek 
(Navrátil, Tročšák), 30. Tůma (Hrn-
číř), 36. Kudláček M. (Kudláček 
J., Šoukal), 37. Pelíšek (Peterka), 
56. Kudláček J. (Pelíšek), 60. Tůma 
(Hrnčíř) – 12. Vacek, 42. Benda 
(Kopřiva), 60. Capouch (Kopřiva). 
Vyloučení: 8:8. Využití: 0:0. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 56:23. 
Sestava V. Meziříčí: Šeba – Kudlá-

ček M., Pokorný – Peterka, Invald – 
Trnka, Bradáč – Šoukal, Kudláček 
J., Hubl – Pelíšek, Troščák, Nedoma 
– Hrnčíř, Tůma, Navrátil – Marti-
nec. Sestava HC Světlá n. S.: Mikuš 
– Capouch, Bárta, Jelínek, Benda, 
Beránek, Křišťan, Kopřiva, Kubát, 
Říha, Vacek, Didiáš, Doležal.
Na začátku utkání nic nenasvědčo-
valo divokému skóre, kterým na-
konec zápas skončil. Hostující tým 
byl dokonce aktivnější a vytvořil 
si několik střeleckých příležitostí. 
Od 6. minuty ale začal brankostroj 
domácích po vydařené akci Hubla se 
Šoukalem. Poté až do konce první 
třetiny každé dvě minuty padl gól.
Pouze jeden však skončil v Šebově 
svatyni zásluhou Vacka, ale přibrz-
dit domácí nepomohl. Po první části 
tak bylo o dělbě bodů prakticky 
rozhodnuto.
Ve druhém dějství HHK pokra-
čovalo v dobývání hostujícího 
obranného pásma, přibylo i střel 
na branku, ale efektivita byla po-
loviční. Bylo to i tím, že Světlá se 
soustředila hlavně na bránění, aby 
příděl branek v jejich síti byl co 
nejmenší. Do útočného pásma se 
dostávali pouze sporadicky a gól-
mana Šebu téměř neohrozili. I tak 
domácí docílili už v této části dvou-
ciferného skóre, o které se postaral 
v 36. Martin Kudláček.
Třetí třetina byla nejvyrovnanější 
fází zápasu. Domácí polevili ve 
své aktivitě a začali hrát pouze na 
„krásu“. Hned ve druhé minutě 
toho využili hosté ke vstřelení své 
druhé branky. Po zbytek zápasu se 
hrál hokej nahoru – dolů, při němž 
měli možnost vyniknout hlavně 
oba gólmani. Meziříčští 4 minuty 
před koncem znovu odskočili na 
rozdíl deseti branek a brankový účet 
zápasu poté uzavřeli domácí Tůma 
a hostující Capouch. Oba skórovali 
v poslední minutě, kdy už se zřejmě 
soupeři viděli v kabinách.
Domácí hráči přehráli svého soupe-
ře po všech stránkách a markantní 
rozdíl byl i ve výkonech obou 
brankářů. Připsali si důležité 3 body 
před dvěma zájezdy na ledy svých 
největších rivalů – Telče a Žirovni-
ce. Znovu nabyté sebevědomí po 
propadáku v Ledči se jim teď bude 
určitě hodit.
Ostatní výsledky 12. kola: Žirovnice 
– Telč 3:1; Humpolec – Ledeč n. S. 3:7
1. HHK Velké Meziříčí B 12 9 0 0 3 0 65:31 27
2. SK Telč 12 8 0 0 3 1 59:33 25
3. HC Slavoj Žirovnice 12 6 1 0 3 2 59:58 22
4. HC Světlá n. S. B 12 3 2 0 7 0 35:52 13
5. HC Ledeč n. S.  12 4 0 0 7 1 44:64 13
6. TJ Jiskra Humpolec 12 2 1 0 9 0 44:69 8
Příští zápas odehrajeme v sobotu 
29. 1. 2011 v 17.00 v Telči.       -ht-

Basketbalistky gymnázia třetí 
v republice

Basketbalistky Gymnázia Velké 
Meziříčí se od 18. do 20. ledna 
zúčastnily celorepublikového fi nále 
středoškolské ligy v basketbale dí-
vek ročníků 1994–96 v Klatovech. 
Účasti na republice předcházelo 
několik vyřazovacích kol. V okrese 
vyřadil náš tým mimo jiné školy ze 
Žďáru nad Sázavou, v kraji z Pel-
hřimova a v eliminačním kole na 
Moravě Brno.
Finále se zúčastnilo šest týmů – 
Strakonice, Olomouc, Trutnov, 
Most, Velké Meziříčí a Klatovy. 
Vesměs se do fi nále dostaly týmy 
gymnázií z těchto měst, většina 
ze zúčastněných hráček hraje ve 
svých klubech dorosteneckou extra-
ligu nebo minimálně alespoň ligu. 
U nás ve Velkém Meziříčí jsme se 
potýkali s nechutí některých hráček 
reprezentovat školu na této vrcholné 
události. Je nepochopitelné, že ve 
chvíli takového úspěchu, kterým 
postup na mistrovství republiky 
nesporně je, některá děvčata se 
vrcholné akce z „různých důvo-
dů“ odmítla zúčastnit. Výprava 

do Klatov odjela v následujícím 
složení: Veronika Kryštofová, Zu-
zana Fňukalová, Jasna Rapušáková, 
Petra Syslová, Kateřina Doleželová, 
Iva Závišková, Vendula Holubová 
a Klára Bártová. Vedení výpravy 
tvořila dvojice Hana Koubková 
a Tomáš Rapušák. Speciálně Haně 
Koubkové patří velké poděkování 
za vynaložené úsilí př i tvorbě 
týmu. Hráčky, které nehrály ak-
tivně basketbal, se po postupu do 
celostátního kola účastnily tréninků 
v oddíle basketbalu BK Velké Me-
ziříčí a jejich výkonnost šla díky 
tomuto výrazně nahoru.
První den na turnaji nás čekal sou-
boj s Mostem. Zápas se nakonec 
stal jasnou záležitostí pro náš tým 
a cítili jsme, že jsme si získali re-
spekt ostatních soupeřů. Druhý den 
turnaje se nám výsledkově moc ne-
podařil, protože v boji o první místo 
ve skupině jsme těsně podlehli 
Gymnáziu Olomouc, a v semifi nále 
jsme narazili na pozdějšího vítěze 
turnaje Gymnázium Strakonice. 
Prvním fi nalistou turnaje se staly 
Strakonice a my jsme byli posláni 
do souboje o třetí místo. Náš tým 
prožíval velké zklamání, protože 
si věřil na celkové vítězství a po-

stup na mistrovství světa středních 
škol do Číny. Bylo velmi těžké 
se psychicky připravit na ranní 
souboj o třetí místo. Za Trutnov 
nastoupily vesměs hráčky extraligy 
mladších dorostenek, proto jsme 
věděli, že zápas bude velmi těžký. 
V úvodu souboje hráčky Trutnova 
stále vedly, až ve druhé čtvrtině 
dosáhly největšího rozdílu ve svůj 
prospěch 19:12. Pak se ale na hřišti 
začal prosazovat náš tým nejen ne-

změrnou bojovností, ale také herní 
kvalitou, a zvítězili jsme. Medaile 
za třetí místo našim hráčkám pře-
dával reprezentační trenér Michal 
Ježdík. Tento výsledek je opravdu 
mimořádným úspěchem nejen pro 
Gymnázium Velké Meziříčí, ale pro 
celé město a basketbal v našem měs-
tě. Náš tým ukázal, že i na malém 
městě může vzniknout výsledek na 
celorepublikové úrovni.

-rap-

Ve Velkém Meziříčí byl vytvořen 
rekord v počtu hráčů mariášnické 
ligy v její desetileté historii. V so-
botu si do hasičky přišlo zahrát 
úctyhodných 153 karbaníků, což 
předčilo všechna očekávání.

Celkové umístění:
1. Svoboda Zdeněk ml., Velká Bíteš
2. Kupsa Miroslav, Bořitov

3. Skoček Jaroslav, Drnovice
4. Janšta Rostislav, Křoví
5. Pacal Jaroslav, Bochovice

Nejlepší „Medřičák“:
1. Dvořák Josef
2. Liška Ladislav
3. Dobrovolný Bohumil

Nejlepší žena:
Dobrovolná Kateřina             -dvo-

5. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
HC Bory – Euro ice boys VM 7:6
Kabelka M. 2, Uhlíř, Velecký, 
Kabelka P., Novák, Pálka – Pour 4, 
Přidal, Černý
Mazánek Březka – SK Netín 4:3
Burian Petr, Jelínek, Hladký, Papa-
jeanu – Černý, Juda, Plhák
Technické služby VM – Agromo-
tor VM 5:3
Muzikář, Hlavnička, Vítek, Kružík, 
Láznička – Sýkora, Malý, Bíbr
SK Omega VB – Sanborn VM 3:3
Budín, Karmazín, Dočkal – Puffer, 
Bajer F., Lorenc
1. HC Bory 5 4 0 1 22:14 8
2. Sanborn VM 5 3 1 1 19:15 7
3. SK Omega VB 5 3 1 1 16:12 7
4. SK Netín 5 3 0 2 24:17 6
5. Mazánek Březka 5 3 0 2 22:15 6
6. Technické služby VM 5 2 0 3 19:23 4
7. Agromotor VM 5 1 0 4 13:23 2
8. Euro ice boys VM 5 0 0 5 15:31 0

1. liga – o postup do extraligy
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Vídeň 1:4
Klouda – Dobrovolný 2, Pospíšil, 
Studený
Farma Měřín – River VM 5:2
Štoček J. 4, Půža – Simandl, Míča
Auto Dobrovolný VM – Horní 
Heřmanice 8:4
Dohnal 3, Weber 2, Šefčík, Von-

dráček, Vlach – Střecha 2, Mejzlík, 
Kutílek
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
4:2
Necid 2, Vacula, Mucha J. – No-
votný, Barák
1. SK Vídeň 5 5 0 0 24:12 10
2. Auto Dobrovolný VM 5 3 0 2 35:22 6
3. Farma Měřín 5 3 0 2 16:17 6
4. NHÚ Balinka VM 5 2 1 2 17:16 5
5. SK Lavičky 5 2 0 3 22:20 4
6. SK Afcon Kunšovec VM 5 2 0 3 20:23 4
7. Horní Heřmanice 5 2 0 3 24:28 4
8. River VM 5 0 1 4 11:31 1

1. liga – o konečné umístění 
6.-11.

SPL Radostín n. Osl. – HC Pi-
kárec 2:3
Kadlec, Váša – Broža, Chrást, 
Marek
Stránecká Zhoř – HC Benetice 2:6
Necid, Konečný – Houzar 3, Miku-
láš 2, Houzar ml.
HC Tasov – HCF Dráhy VM 4:9
Komínek 2, Chlubna, Havliš – Ve-
leba 2, Šmída 2, Širhal, Smejkal, 
Ivančík, Šmída ml., Pavlas
6. HC Benetice 5 3 1 1 23:15 7
7. HC Pikárec 5 3 1 1 23:20 7
8. HCF Dráhy VM 5 2 2 1 20:18 6
9. SPL Radostín n. Osl. 5 3 0 2 15:12 6
10. HC Tasov 5 1 1 3 12:20 3
11. Stránecká Zhoř 5 0 1 4 13:24 1

-vid-

Mistrovství České republiky 
v bleskovém šachu

Republikový šampionát v bles-
kovkách se tuto zimu uskutečnil 
v Praze, a to ve třech samostatných 
kategoriích. O velkém úspěchu vel-
komeziříčského Josefa Kratochvíla 
jsme již informovali; nyní přináší-
me konkrétní výsledky.
Kategorie MLÁDEŽ: v základní 
části 38 vybraných účastníků , 
pořadí –
1. Josef Kratochvíl ŠK Caissa Tře-

bíč/VM 10 b./87,5/102,5/77,75
2. Vojtěch Straka SK Oáza Praha 

9 b./88,5/105,5/70,00
3. Jakub Tuma ŠK Viamont Teplice 

9 b./87,5/104,0/67,75
4. Filip Vala TJ Jiskra Havl. Brod 

9 b./85,5/101,0/67,75
5. Lukáš Klement ŠK Viamont 

Teplice 9 b./83,5/99,5/66,00 
atd.

Semifi nále Kratochvíl – Vala 2:0, 
Straka – Tuma 0:2. Finále o 3. místo 

vydařil nad očekávání a překvapivě 
jednoznačně získaly první sadu. 
Potom však domácí přepnuli na 
vyšší otáčky, vyrovnali stav setů 
a od těchto chvil měli vývoj zápasu 
pod kontrolou. Je mrzuté, že se ju-
niorům nepodařilo v úvodních dvou 
kolech v novém roce získat alespoň 
jedno utkání, ty důležitější zápasy 
však mají teprve před sebou.
V dalším kole (29. 1.) přijede do Me-
ziříčí pražský Dansport a náš celek 
by měl splnit roli favorita.
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Uchytil, Krejska, Kameník, 
Dvořák, Minář, Zmrhal, Bláha, 
Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: Danspor t 

Praha – Brno 3:2, 0:3; H. Králové 
– DHL Ostrava 3:1, 0:3

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po sedmém dvoukole:

1. Fatra Zlín 14 11 3 35:14 25
2. Volejbal Brno 14 11 3 36:17 25
3. DHL Ostrava 14 7 7 30:25 21
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 14 7 7 24:24 21
5. Dansport Praha 14 5 9 18:34 19
6. Slavia Hradec Králové 14 1 13 11:40 15

Muži
Muži si v posledním loňském kole 
dvěma vítězstvími v Jihlavě zajistili 
více než slušnou naději k postupu do 
fi nálové šestky, přesto v dvojzápase 
s Třebíčí, geografi cky nejbližším 
soupeřem, chtěli tuto naději promě-
nit v jistotu. O to více, že v Třebíči 

dvakrát smolně podlehli 2:3 a měli 
tak soupeři co vracet. Nakonec se 
jim to po dvou naprosto odlišných 
zápasech podařilo.
Sp. VM – OA Třebíč 0:3 a 3:0
(– 24, – 14, – 16) a (21, 13, 24)
Náš celek se rozloučil se základní 
částí vítězstvím, do konce základní 
části zbývá sehrát zápasy Třebíč – 
Žďár a Jihlava – Želetava. Ty jsou 
na programu již příští víkend.
Tabulka KP 1M–B po 8. dvoukole:
1. Žďas Žďár 14 14 0 42:1 28
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 16 8 8 31:28 24
3. OA Třebíč 14 9 5 30:26 23
4. SK Jihlava 14 5 9 22:32 19
5. Sokol Želetava 14 0 14 4:42 14

-kon-

Tři nejlepší hráči turnaje. Zcela vpravo je vítěz kategorie Nejlepší „Med-
řičák“ Josef Dvořák, který turnaj také pořádal.         Foto: archiv -dvo-

Na mariášnickém turnaji se sešlo 153 karbaníků.       Foto: archiv -dvo-

Straka – Vala 0,5:1,5. Absolutní 
fi nále Kratochvíl – Tuma 1,5:0,5.
Konečné pořadí: 1. Kratochvíl 
(– nový juniorský mist r ČR), 
2. Tuma, 3. Vala, 4. Straka. Super!
Otevřený přebor kraje Vysočina 

v bleskové hře
Po svém fantastickém úspěchu 
na Mistrovství ČR v Praze si to 
Pepa Kratochvíl vyřídil i s rodným 
krajem, když na turnaji v hotelu 
„Haičman“ ve Žďáře opět stanul 
v čele konečného pořadí (jednotná 
kategorie všech, 47 účastníků).

Výsledky:
1. FM (Mistr FIDE) Josef Kra-

tochvíl ŠK Caissa Třebíč/VM 
13 b./105,5/171,5/10

2. WGM (velmistryně žen) Eva 
Kulovaná ŠK Gordic Jihlava 
12,5 b./151,0/172,5/8

3. Filip Vala TJ Jiskra Havl. Brod 
12,5/151,0/171,5/12

4. Viktor Žigo ŠK Gordic Jihlava 
11,5 b./152,0/173,5/10

5. Karel Vašut TJ Žďár n. S. 
11,5 b./150,5/172,0/11 atd.   -vp-

Tým gymnázia VM zleva Vendula Holubová, Katka Doleželová, Veronika 
Kryštofová, Zuzana Fňukalová, Petra Syslová, Jasna Rapušáková, Klára 
Bártová a Iva Závišková.                                                         Foto: -rap-


