
t
ý

d
e

n
ík

®

SETKÁNÍ SE STAROSTOU 
MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čtvrtek 8 . ledna 2015 v 16 hodin.

Loutková scéna v Jupiter clubu, 

Náměstí 17, Velké Meziříčí.

DNES TV magazín v našich 
novinách.Vše jen za 16 Kč!
Stejně jako loni, tak i  letos máme pro čtenáře našeho týdeníku připravený 
dárek. V posledním čísle letošního roku, které vychází dnes, 17. 12. 2014, je 
vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda o 64 stránkách s televizním progra-
mem od 20. 12. 2014 do 2. 1. 2015. Za uvedené číslo 45/2014 zaplatíte pouze 
16 Kč a přitom získáte jak náš týdeník (za 13 Kč), tak magazín, který je volně 
v prodeji za 17 Kč. 
Jde o kompenzaci za vydání našich novin o prázninách, kdy měl týdeník 
omezený počet stran. Věříme, že vás náš dárek potěší.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko

Dovolená v redakci 
od 18. 12. 2014 do 1. 1. 2015.
Další číslo vyjde 7. 1. 2015.

Jak v ycházíme:

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191917. prosince 2014 RočníK XXV. číslo 45 | založeno RoKu 1919 Cena: 16 Kč

Vánoce jsou za  dveřmi, ač to 
tak při pohledu z okna nevypa-
dá. Naladit se na  ně tak mohli 
lidé alespoň při tradičním vá-
nočním koncertu, který probě-
hl v  neděli a  v  pondělí v  lute-
ránském gymnáziu.

Pořádající Jupiter club Velké 
Meziříčí i  letos oslovil zdejší 
pěvecké a  hudební, zejména 
dětské soubory a sbory. 
Na  programu se podílelo dvě 
stě jedenáct dětí a  čtyřicítka 
dospělých z  pěveckých sborů 

Sluníčko, Slunko, Harmonie, 
Andante, souboru zobcových 
fléten a  orchestrů tanečního 
a smíšeného.
Koncerty provázel nový mo-
derátor Josef Marek z Velkého 
Meziříčí.

Na vánočním koncertě 
vystoupilo dvě stě dětí

Martina Strnadová

Netínský farmář František Němec 
patří mezi pět nejlepších živnostníků

Orchestr a sbor Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Více foto strana 4 a na 
našem webu. Foto: Martina Strnadová

Farmář František Němec 
z Netína se Živnostníkem 
roku 2014 nestal. Patří mu 
však čtvrtá až pátá příčka 
mezi konkurencí soutěžících 
živnostníků z celé České re-
publiky, což je jistě úspěch.

GE Money Bank Živnostnicí 
roku 2014 je fyzioterapeutka 
Emilie Vallová z  Tišnova v  Ji-
homoravském kraji, která se 
zabývá především Vojtovou 
metodou u  ochrnutých nebo 
zraněných dětí. Druhá je Blan-
ka Milfaitová z  Jihočeského 
kraje, jež má úspěšnou manu-
fakturu na  výrobu marmelád, 
třetí Josef Ťulpík z  Olomouc-
kého kraje – výrobce dopravní 
techniky pro zemědělství a ko-
munitní služby.
Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhlo 9. prosin-
ce a  nikdo ze sedmi finalistů 
až do  poslední chvíle nevěděl, 
jak dopadne. František Němec 

byl po  vyhlášení výsledků sice 
trochu zklamaný, že mu první 
místo uteklo, ale svého umístě-
ní si cení. „Chtěl jsem být prv-
ní, ale přál jsem to i  ostatním. 
Vítězka mě velmi zaujala svým 
trochu smutným, ale dobrým 
životním příběhem,“ sdělil své 
dojmy farmář. 

Němec byl ve finále 
jediným farmářem
František Němec byl ze sedmič-
ky finalistů jediný zemědělec. 
Hospodaří na  150 ha země-
dělské půdy, chová 140 kusů 
hovězího dobytka, zpracovává 
tisíc litrů mléka denně a  600 
kilogramů vepřového masa 
týdně. Snaží se vyrábět kvalitní 
potraviny a  zakládá si na  tom, 
že spolupracuje výhradně s čes-
kými dodavateli. Šedesát pro-
cent celé své produkce prodává 
přímo konečnému spotřebiteli 
skrze deset pojízdných prode-

jen a  jednu podnikovou v Pra-
ze, ale také prostřednictvím 
e-shopu. Přitom zaměstnává 
pětatřicet lidí. A  hodlá svoje 
hospodářství dál rozšiřovat.

Plánuje nový 
kravín, halu pro 
kuřata a další
Chce postavit nový kravín pro 
sto čtyřicet dojnic, halu na dva 
a půl tisíce kuřat a  také založit 
vlastní chov staročeského ple-
mene přeštických prasat.
Svoji účast v soutěži pojal hlav-
ně jako podporu živnostníkům. 
„Je skvělé, že se taková soutěž 
pořádá a díky ní se o živnostní-
cích mluví, protože jinak nevi-
dím jejich podporu nikde,“ říká 
F. Němec. Přitom kritizuje ně-
které kroky státu třeba v oblasti 
novel různých zákonů, jež živ-
nostníkům jejich činnost spíš 
ztěžují, než aby pomohly. 

Na zdejší sjezdovce začali zasněžovat. 
Počasí jim ale nepřeje

Pokračování na straně 3

Povětrnostní podmínky umož-
nily ski klubu zahájit výrobu 
technického sněhu na  sjezdovce 
Fajtova kopce teprve předminulé 

pondělí 8. prosince. Zasněžování 
probíhalo i ve dvou následujících 
dnech. Bohužel, lyžaři se na svah 
ještě chystat nemohou, neboť 

od  čtvrtku 11. prosince 2014 
mrznout přestalo a sněhová děla 
byla opět zastavena. 

Text a foto: Petr Zezula

Město zavede nový 
spoj pro školáky
Městská hromadná doprava 
ve Velkém Meziříčí posílí 
o jeden nový spoj. Ten bude 
vozit zejména děti od dvou 
základních škol v Čechových 
sadech dolů do města. Pojede 
po patnácté hodině.

„Nová linka bude zavedena pro 
druhé pololetí školního roku, 
od  prvního února,“ informuje 
starosta Radovan Necid a  do-
dává, že město tak reaguje 
na žádosti rodičů školáků. Po-
dle předběžného zjištění zájmu 
ve škole i školní družině by au-
tobusem mohlo jezdit až pade-
sát dětí.
Podle analýzy dopravce Zdar, 
jenž MHD ve Velkém Meziříčí 
zajišťuje, bude tento spoj stát 
městskou pokladnu zhruba 
o 43 tisíc korun víc. -mars-

Zítra bude Jupiter 
club uzavřen
Ve čtvrtek 18. prosince bude 
v Jupiter clubu zavřeno – ne-
půjde elektřina. Důvodem je 
připojování administrativní 
budovy JC na  novou trafo-
stanici. -jc-

předplatné týdeníku 
Velkomeziříčsko na rok 2015

Krásné Vánoce i nový 
rok našim čtenářům

přeje redakce týdeníku
Velkomeziříčsko

Info na redakčním telefonu či mailu - viz tiráž. 
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V ulicích Krškova a Kolmá ve Velkém Meziříčí bude zaveden jed-
nosměrný provoz. Ke změně dojde zjara.

Krškova bude průjezdná z  ulice Nad Sv. Josefem směrem do  centra 
a  Kolmá naopak s  vjezdem z  ulice Nad Gymnáziem. Místní úpravu 
provozu v ulicích Krškova a Kolmá na jednosměrný odsouhlasili radní 
na základě požadavku bezpečnostní rady města. V ulicích se parkuje 
po obou stranách vozovky a k projetí nezůstává dostatečně široké místo 
k tomu, aby se vyhnula dvě protijedoucí auta.
Zmiňovaný problém vyvstal už během letošní opravy průtahu městem, 
kdy byl v těchto ulicích zvýšený provoz kvůli uzavírkám a objížďkám. 
Už tehdy byly na dva měsíce zjednosměrněny. „Osvědčilo se nám to,“ 
uvedl starosta Radovan Necid a dodal, „myslím, že to lidé uvítají.“ I po-
dle tehdejších ohlasů, které došly na  radnici, si lidé na  jednosměrky 
v obou ulicích vesměs zvykli a oceňovali je. „Zamezí se potkávání dvou 
aut, provoz se tím zklidní a zpřehlední,“ podporuje místní úpravu pro-

vozu vedoucí odboru dopravy městského úřadu Jiří Pospíchal. S  tím 
v podstatě souhlasí i  jeden z řidičů bydlící přímo v ulici Kolmá, ale 
s výhradami. „Na Kolmé se dnes parkuje na opačné straně, než kte-
rá k  tomu byla před lety upravena. Špatně je i  nevhodné parkování 
některých vozidel v křižovatce s ulicí Nad Gymnáziem. Pokud by se 
parkování přemístilo na druhou stranu ulice k tomu určenou, došlo 
by sice bohužel ke snížení počtu parkovacích míst, ale vozovka by byla 
průjezdná v plné šíři, což by pomohlo i údržbě a svozu komunálního 
odpadu. V  tom případě by nebylo nutné ani zavedení jednosměrné 
ulice,“ míní Petr Zezula a dodává, „letní zkušenosti s  jednosměrkou 
ukázaly, že zvyknout si na ni není až tak veliký problém. Otázkou však 
je kumulace dopravy při výjezdu do křižovatky Krškova – Nad Gym-
náziem.“
Jednosměrky v  obou ulicích budou zavedeny na  jaře příštího roku. 
„Podle počasí kvůli nutnému vodorovnému dopravnímu značení. Jen 
svislé značky totiž nestačí,“ upřesnil Pospíchal.

První setkání občanů se sta-
rostou Radovanem Necidem 
v jeho druhém volebním 
období proběhlo ve čtvrtek 
11. prosince v Jupiter clubu. 
Další bude v novém roce, 
ve čtvrtek 8. ledna. Neboť sta-
rosta hned na začátku všech-
ny ujistil, že ve společných 
diskuzích hodlá pokračovat.

Ta první povolební se hned 
od  počátku stočila k  doprav-
ním stavbám ve  městě a  bez-
pečnosti. Připomínky byly na-
příklad k chybějícímu osvětlení 
na křižovatce obchvatu u Osla-
vice, k instalaci měřáků na tep-
lo v  městských bytech, k  ne-

dávné ledovce na  chodnících 
a  silnicích ve  městě i  k  růstu 
ceny vody. Lidé se dotazovali, 
zda bude mít město vlastního 
zahradníka a  kdy bude zreali-
zováno dynamické vážení ka-
mionů. 
Širší vysvětlení si vyžádal do-
taz na  přejíždění podélné čáry 
souvislé při odbočování na par-
koviště před hřbitovem. „Přes 
plnou čáru se přece odbočovat 
nesmí a  řidiči tak hrozí poku-
ta,“ mínila jedna z  účastnic 
setkání. Nebyla sama, neboť 
stejných připomínek se na rad-
nici sešlo víc. „Plná čára byla 
v  daném místě kvůli blízkému 
přechodu pro chodce,“ vysvět-

lil starosta a  dodal, že podle 
zákona při odbočování na mís-
to mimo komunikaci i  při vy-
jíždění z  něj, což je i  případ 
parkoviště u  hřbitova, plnou 
čáru přejíždět lze. Přestupek to 
tedy není. Ne všichni řidiči to 
vědí, a  proto radnice již raději 
nechala plnou čáru nahradit 
čárou přerušovanou.
Okružní křižovatky ve  městě 
se staly asi nejdiskutovaněj-
ším bodem. Zrychlují dopravu 
nebo je tomu naopak? Jsou/
nejsou bezpečnější? Jak jsou 
s  nimi řidiči ve  městě spoko-
jeni?
 Starosta se domnívá dle reakcí, 
které se k němu dostaly, že ano, 

že je řidiči hodnotí vesměs klad-
ně. Jeden z  přítomných občanů 
je však hodnotí záporně a  taky 
vysvětlil proč. „Miniokružní 
křižovatka na  Hornoměstské 
neodpovídá žádným předpi-
sům… Okružní křižovatky ‚je-
dou’ zdánlivě rychleji, ale jsou 
o  to nebezpečnější… Ty, které 
mají průjezd tangenciální, jsou 
nebezepečné smrtelně… Správ-
ně postavená a synchronizovaná 
světelná křižovatka je rychlejší 
než okružní…,“ jmenoval ně-
které ze svých připomínek. 
Polemiku starosta uzavřel s tím, 
že posouzení je třeba nechat 
na odbornících.

Ulice Kolmá, která bude taktéž nově jednosměrná. 
Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Ulice Krškova a Kolmá budou jednosměrné

Hřbitov na Moráni dostal důstojnou podobu
Velkomeziříčský hřbitov na Moráni dostal 
po letech chátrání parkovou úpravu. Lidé 
mohou obdivovat zachovalé litinové a ka-
menné náhrobky, některé pobořené  v nově 
zřízeném lapidáriu.

„Práce probíhaly od letošního léta a postupovaly 
podle odborného projektu. Jeho zpracování ov-
šem předcházela důkladná katalogizace náhrob-
ků, zkoumání dobových nákresů a  fotografií 
i terénních průzkumů. Tato důkladnost se nám 
vyplatila, protože dnes je starý hřbitov pěkným 
a  klidným místem s  důstojnou atmosférou. 
Osobně jsem na práci všech, kteří se na úpra-
vách podíleli, obzvlášť pyšný,“ pochvaluje si sta-
rosta Radovan Necid.
V  severní části hřbitova zůstalo zachováno te-
rasovité uspořádání terénu, stávající cesty i pře-
vážná většina všech hrobů včetně hrobového 
příslušenství. V jižní části hřbitova takto zůstaly 
jen nepříliš poškozené náhrobky a litinové kříže 
a také hroby, o které se přihlásili jejich vlastníci. 
V této části ještě přibude luční trávník se zacho-
vanými objekty náhrobků a křížů. Parčík přetíná 
cesta, jejíž trasa vychází z  historické dispozice 
hřbitova. Zachovalé části hrobového zařízení 
nebo jejich torza s  výtvarnou hodnotou našly 
svoje místo v novém lapidáriu, kde jsou vysta-
veny pro návštěvníky. Na  hřbitově čekají ještě 

na opravu, či spíše restaurování nejcennější ná-
hrobky, které zároveň památkáři navrhují pro-
hlásit za kulturní památku. Už v minulosti pro-
šla opravou hřbitovní zeď a v letech 2003–2005 
probíhala postupná obnova kostela Nejsvětější 
Trojice.
Starý městský hřbitov na  Moráni vznikl v  16. 

století stejně jako kostel Nejsvětější Trojice. Do-
chovaly se na něm náhrobky významných ob-
čanů z 19. a počátku 20. století a cenné litinové 
kříže místní výroby. Hřbitov už dnes neslouží 
pro pohřbívání a jeho postupná přeměna v od-
počinkové místo s parkovou úpravou probíhá již 
několik let.                        -ran, foto M. Strnadová-

Doprava a okružní křižovatky, ale i cena vody byly tématem diskuze

Text a foto: Martina Strnadová

Ulice Krškova ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina 
Strnadová

Víkendových spojů do 
Třebíče a Brna přibude

Letošní kulturní léto 
stálo 260.000 korun

Letošní Velkomeziříčské kulturní 
léto vyšlo město na 260 tis. Kč. 
Oproti původním předpokla-
dům o šedesát tisíc víc. Rozpočet 
města pro příští rok proto počí-
tá s  částkou vyšší – tři sta tisíc 
korun. Zastupitelé se jím budou 
zabývat dnes odpoledne. Zkuše-
nosti ze  tří ročníků kulturního 

léta ukázaly potřebu některé věci 
organizačně doladit. „Je evident-
ní, že kulturní léto se u nás chyt-
lo,“ zhodnotil starosta Radovan 
Necid s  tím, že jeho program je 
rok od roku širší a bohatší. V le-
tošním třetím ročníku vystoupili 
účinkující z Velkého Meziříčí ale 
i  odjinud – například žáci a  pe-
dagogové základní umělecké 
školy, Vendula Příhodová, kape-
ly Kuspokon, Fortix, či Poutníci, 
Jitka Vrbová a Knezaplacení, de-
chovky Mistříňanka a  Vojenská 
hudba Olomouc. Nechyběla di-
vadelní představení pro děti, Den 
indické kultury (viz foto), promí-
tání filmů Kinematografem bratří 
Čadíků a další.
„Rozhodli jsme se, že v  příštím 
roce bude celé kulturní léto za-
štiťovat Jupiter club jako hlavní 
pořadatel akce,“ dodal starosta. 
Podle něj se bude vedení města 
v  této souvislosti zabývat ještě 
otázkou rušení nočního klidu. 
Budeme řešit v  podstatě ‚legali-
zaci’ hluku,“ podotkl Necid. Ně-
které z tradičních akcí na náměs-
tí – jako třeba nějaký z koncertů 
již zmiňovaného kulturního léta, 
soutěž 4 klíče k  velkomeziříčské 
bráně, Muzikanti dětem, oslavy 
silvestra apod. – totiž končívají 
až po dvaadvacáté hodině.
Martina Strnadová, foto archiv VM

Muž nabízené zboží 
nedodal

Od Nového roku pojednou 
do Třebíče z Velkého Meziříčí 
v sobotu čtyři autobusové spoje 
a v neděli jeden. Třikrát pojede 
v sobotu autobus do Brna, 
v neděli pak jednou.

Vyplynulo to z  nových jízdních 
řádů takzvaných páteřních linek, 
které s  dopravci vyjednává Kraj 
Vysočina. Z  Velkého Meziříčí 
do Třebíče tak mohou lidé o so-
botách jet hned ráno v 6.35, pak 

v 10.40, ve 14.00 a v 18.20. V ne-
děli spoj na Třebíč pojede v 18.20. 
Do Brna pojednou sobotní spoje 
v 5.10, v 10.45 a v 18.20, v neděli 
v 11.10. 
„Autobusové spojení s  Brnem 
a Třebíčí je pro nás důležité, jsou 
to větší města, kam Velkomezi-
říčští často jezdí,“ komentoval 
výsledky krajského plánování au-
tobusových linek starosta Velké-
ho Meziříčí Radovan Necid. 

-ran-

Policisté z Velkého Meziříčí šetří 
případ podvodného jednání, které-
ho se měl dopustit devětadvacetile-
tý muž prostřednictvím interneto-
vého portálu. 
Muž nabízel na aukčním portálu 
k prodeji rotoped, ale po převodu 
částky 1.300 korun od kupujícího 

na účet slíbené zboží nedodal a ne-
vrátil ani přijaté peníze. 
Policisté nyní případ šetří jako 
přestupek proti majetku. Veškeré 
okolnosti případu jsou předmětem 
dalšího šetření, podezřelému hrozí 
pokuta až patnáct tisíc korun.

-PČR-
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Koncert muzikálového zpěvá-
ka Radima Schwaba zahájila 
Music of the Night z muziká-
lu Fantom opery. Ale nejen 
v duchu Fantoma opery se 
odvíjel celý večer… 

Za  doprovodu reprodukované 
hudby či klavírního korepeti-
tora zazněly známé muzikálové 
melodie, árie z  Bizetovy Car-
men a písně ze Schwabova sólo-
vého debutového alba Amoro-
so, vydaného v minulém roce. 
Původně avizovaný host kon-
certu, zpěvákova jevištní part-
nerka z  muzikálu Fantom 
opery, Monika Sommerová, se 
ze zdravotních důvodů nedo-
stavila. Nahradila ji vynika-
jící mezzosopranistka Eliška 
Weissová. Ta nejprve zazpíva-
la samostatně písně ze svého 
operního repertoáru (Habane-
ra z  Carmen, Panis Angeli-
cus…), společně s  Radimem 
pak dva duety (z Fantomu ope-
ry All I Ask of You) a na závěr 
jako přídavek působivý Grand 
March z Verdiho opery Aida. 

S  Eliškou Weissovou se zpěvák 
seznámil při svých studiích oper-
ního zpěvu na  pražské AMU 
u  prof.  Reného Tučka. Tenorista 
nestudoval ale pouze operní zpěv. 
Ještě před studiem zpěvu se za-
býval oborem činoherní herectví 
na JAMU v Brně. 
Svůj herecký talent předvedl 
přítomným divákům v  parodii 
skladby Zlá neděle od  Jiřího Su-
chého a  Jiřího Šlitra. Jako velmi 
společensky unavený Santa Claus 
pobavil nadšené publikum. Sám 
Schwab se během celého koncertu 
představil jako vtipný moderátor. 
Kromě povedeného Santa Clause 
rozesmál přítomné také četbou 
autorské groteskní lapidární po-
vídky Jiřího Suchého s  názvem 
Živý betlém.
Hned na úvod koncertu s názvem 
Vánoční sen sdělil Radim Schwab 
posluchačům, že jeho snem je, aby 
se během koncertu všichni cítili 
dobře a odcházeli z něj spokojení. 
Soudě podle velkých závěrečných 
ovací plného kinosálu se mu sen 
splnil.

Centrum zaměstnanosti mikro-
regionu Velkomeziříčsko-Bíteš-
sko po více než roce ukončilo 
svoji činnost. Šlo o mezinárod-
ní projekt s finanční podporou 
z evropských fondů jen do kon-
ce listopadu.

Zájemci o  poradenství a  pomoc 
při hledání práce mohli done-
dávna zdarma využívat služeb 
pracovnic Centra zaměstnanosti 
na  velkomeziříčské radnici. Bě-
hem třinácti měsíců je vyhledalo 
na  pět set třicet klientů. Mnozí 
z nich po první zkušenosti přišli 
opakovaně. Často jim krom kon-
krétní rady pomohla třeba i psy-
chická podpora. Zájem o projekt 
tedy byl. Mohl by pokračovat, ale 
peníze na to chybí.
„Bohužel, skončilo minulé pláno-
vací období a v tom novém zatím 
žádná dotační výzva ještě nebyla. 
Odhaduji, že se objeví nejdřív tak 
v  polovině příštího roku, takže 
nějaké nové projekty se rozjedou 
možná v  roce 2016,“ uvedl Josef 
Švec, vedoucí správního odboru 
Městského úřadu Velké Meziříčí.

Mezi klienty 
převažovaly ženy
Podle informací pracovnic Cen-
tra zaměstnanosti mezi jejich 
klienty převažovaly ženy, těch 
bylo 74 procent, zatímco mužů 
26 %. Ostatně dlouhodobě ne-
zaměstnané ženy byly jednou 
z  cílových skupin projektu. Ale 
služby centra nevyhledávali jen 
nezaměstnaní. „Hodně přišlo 
i  těch zájemců, kteří práci mají 
a chtějí ji změnit,“ doplnila jedna 
z pracovnic centra Eva Sedmíko-
vá. Podle vzdělání největší skupi-
nu klientů centra zaměstnanosti 
tvořili středoškoláci (67 %), lidé 
se základním vzděláním (8 %) 
a pětadvacet procent vysokoško-
láci. Jejich počet je až zarážející. 
Ale pro některé z  nich, zejména 
humanitně zaměřené, na zdejším 
pracovním trhu místa prostě ne-
jsou. Poptávka je víc po  odbor-
nících v  technických oborech. 
I  proto byli významnou cílovou 
skupinou Centra zaměstnanosti 
mladí, kteří před volbou povolání 
teprve stojí.

Lidé si rozšířili 
svoje možnosti
Působnost poradenství Centra za-
městnanosti se neomezovala jen 
na  Velké Meziříčí, ale na  celý již 
zmíněný mikroregion Velkome-
ziříčsko-Bítešsko. Proběhly proto 
i  poradenské dny ve  Velké Bíteši, 
v  Křižanově a  Měříně, dokonce 
i v Třebíči.
„Lidé nejvíc oceňovali informace 
o  všech způsobech hledání prá-
ce, kterých mohou využít. Znali 
úřad práce a  některé internetové 
portály,“ popsala za realizační tým 
projektu Jana Prehradná. Podle ní 
mnozí netušili, že zdroje jsou šir-
ší. „Poradily jsme jim, že mohou 
jít žádat přímo do  firmy, i  když 
nemá vypsanou volnou pozici. Ať 
nepodceňují inzerci v  tištěných 
zdrojích. Jenom na  internetu totiž 
není všechno,“ dodala J. Prehradná. 
„Vycházely jsme z informací firem, 
z nichž řada nám řekla, že inzerují 
třeba jenom v  týdeníku Velkome-
ziříčsko, což je pro ně postačují-
cí,“ dodala E. Sedmíková. Hodně 
klientů ještě ocenilo i  pomoc při 

sestavení životopisu a motivačního 
dopisu.

Nechyběly semináře 
pro mladé
Krom individuálních konzultací 
s  klienty, upořádaly pracovnice 
centra i třiačtyřicet seminářů. Nej-
větší cílovou skupinu přitom tvořili 
žáci osmých a devátých tříd základ-
ních škol, jimž byla určena Správ-

ná volba povolání, ale i  Situace 
na  trhu práce. Velký zájem byl 
i  o  seminář Jak uspět u  pracov-
ního pohovoru. Další se týkaly 
hledání volných pracovních míst 
na internetu, brigád a přivýdělků, 
flexibilních forem práce, řešení 
dluhů, orientace v  nabídkách 
práce, umění sebeprezentace či 
sestavení atraktivního životopisu 
a motivačního dopisu.
„Výstupem z celého projektu byla 

konference Bez práce to nejde, 
k  níž jsme připojili ještě veletrh 
pracovních příležitostí. Vystou-
pili na  ní ti, kteří mají co dělat 
s  nezaměstnaností z  různých 
úhlů pohledu,“ shrnula manažer-
ka projektu Petra Sotolářová. 
Firem a personálních agentur, jež 
se prezentovaly na  veletrhu pra-
covních příležitostí, byla zhruba 
dvacítka.

Jde mu o to, aby se situace v tomto směru 
zlepšila, lidé nakupovali regionální pro-
dukty a peníze z daní zůstávaly v ČR.
„Potřebovali bychom zlepšit prodej právě 
v regionu Kraje Vysočina, na to se teď chci 
soustředit – získat víc věrných zákazníků,“ 
říká farmář Němec a dodává, „jsme rádi, 
když se u nás lidé staví na farmě. 
Chceme, aby sami viděli, jak naše produk-
ty vznikají. Neboť ne všichni výrobci jsou 
poctiví – je spousta značek na  trhu a  ne 
každý vyrábí skutečně tak, jak tvrdí. My 
ano a každý se o tom může u nás osobně 
přesvědčit.“ 
Zájemci si na  farmě u  Němců v  Netíně 
mohou nejen prohlédnout celé hospodář-
ství a výrobu, ale také si mohou zakoupit 
některý z  dnes již třiapadesáti mléčných 
a masných výrobků. 
„Například každou středu udíme, aby 
se lidé mohli odpoledne stavit pro teplé 
uzené,“ zve František Němec k  návštěvě 
farmy. 

Centrum zaměstnanosti skončilo. Jeho služeb využilo víc než pět set lidí

Text a foto: Martina Strnadová

Vánoční sen Radima Schwaba potěšil i pobavil - stejně jako jeho kolegyně

Text a foto: Simona Fňukalová

Netínský farmář František Němec...
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová
Foto: archiv Františka Němce

Papež František na jednom ze 
svých kázání řekl, že konání 
dobra není vůbec otázkou víry, 
ale průkazem totožnosti člo-
věčenství, tedy jakousi lidskou 
povinností. 

Věřím, že každý z  nás má někdy 
potřebu konat dobro, anebo ale-
spoň projevit laskavost, soucit 
nebo solidaritu. Doba Adventu 
a  Vánoc se tomu přímo nabízí. 
Člověk se většinou dopřeje jisté 
hojnosti a je ochoten se dílem roz-
dělit i s druhými, především těmi 
potřebnými a strádajícími. V této 
souvislosti často slýchám, že u nás 
přibývá lidí, kteří žijí v bídě a chu-
době, což mě nutí  k  zamyšlení, 
o  jakou chudobu se to vlastně 
jedná. Je to skutečně ta chudoba, 
jak si ji představujeme především 
z historie, v níž lidé trpí hladem, 

nemají peníze na  oblečení a  ne-
mohou si dovolit vzdělání? Ane-
bo je to jen jakési poměrné srov-
návání životní úrovně, kdy jeden 
má tolik, že to nestihne do konce 
života utratit a  druhý se má co 
otáčet, aby uspokojil své základní 
životní potřeby? A je vůbec mož-
né hovořit o chudobě v zemi, kde 
suverénně nejvyšší výdaj státního 
rozpočtu zaujímá kapitola minis-
terstva práce a sociálních věcí?
Možná právě čas nastávajících Vá-
noc je vhodnou dobou k zamyšle-
ní, zda netrpíme jako společnost 
mnohem více než chudobou ma-
teriální chudobou duchovní. Zda 
bychom neměli dobro vnímat více 
jako projev obyčejné lásky a  po-
rozumění než darování almužny. 
Třeba zjistíme, že i naši blízcí po-
třebují mnohem více než novou 
elektroniku jen více času, pocho-

pení a naslouchání. V případě na-
šich obyvatel Domova pro seniory 
ve  Velkém Meziříčí to tedy platí 
takřka s jistotou. My všichni, pra-
covníci domova, jim samozřejmě 
zajistíme nejen tu běžnou stopro-
centní péči, ale uděláme všechno 
proto, abychom co nejvíce potěšili 
v době Vánoc i jejich srdce a duše. 
Sami to ale nezvládneme, potře-
bujeme i  vaši pomoc. Nezapo-
meňte prosím na své blízké, kteří 
již nemohu žít s vámi ve vašich ro-
dinách, stejně jako na ně nezapo-
mínají v průběhu celého roku naši 
dobrovolníci a partneři z různých 
zařízení a  institucí, kteří se jim 
snaží jejich život zpestřit a  zpří-
jemnit. A právě za tuto ochotu jim 
všem (vám) patří od našeho pra-
covního týmu domova velký dík. 

Vítězslav Schrek, ředitel Domova 
pro seniory, Velké Meziříčí

Nezapomeňte o Vánocích na své blízké, 
kteří již nemohou žít s vámi v rodinách 
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fotogalerie - vánoční koncert JUPIter cLUBU ve veLkém mezIříčí - ProSInec 2014 

Pěvecký sbor Harmonie vystoupil na tradičním vánočním koncertu Jupiter clubu, který se konal 14. a 15. prosince 
2014. Foto: Martina Strnadová. Více foto na našem webu. 

Koncert moderoval Josef Marek. Foto: Martina 
Strnadová. Více foto na našem webu. 

Taneční orchestr ZUŠ. Foto: Martina Strnadová. Více foto na našem webu. Pěvecký sbor Slunko. Foto: Martina Strnadová. Více foto na našem webu. 

Pěvecký sbor Sluníčko. Foto: Martina Strnadová. Více foto na našem webu. Sál luteránského gymnázia zaplnilo publikum do posledního místa. Foto: M. Strnadová

Advent v Balinách
V  neděli 14. prosince proběhl 
v  Chaloupkách v  Balinách ad-
ventní jarmark. Návštěvníci si 
zde mohli koupit hračky pří-
mo od  výrobců. Šlo zejména 
o hračky látkové a dřevěné. 
V  nabídce byly i  stavebnice, 
knihy a výukové pomůcky. Sou-
časně byly pro děti přichystány 
tvořivé dílny. Jarmark proběhl 
v  rámci výstavy Kouzelný svět 
dětí. Ta byla zahájena již mi-
nulý týden. K vidění je zde více 
jak 500 hraček od  dvaadvaceti 
tvůrců, z  toho je šest chráně-
ných dílen. 
Výstavu můžete navštívit o  ví-
kendech od  10 do  17 hodin, 
v  pracovních dnech na  objed-
nání na tel.: 564 034 536, do 11. 
1. 2015.

Text a foto: Simona Fňukalová

Jarmark školáků
V  letošním roce připravily uči-
telky a  děti z  prvního stupně 
ZŠ Oslavická Vánoční jarmark. 
Rodiče školáků zavítali v  hoj-
ném počtu ve  čtvrtek 11. pro-
since do  budovy školy, aby si 
tam prohlédli a  zakoupili men-
ší drobné rukodělné výrobky. 
Mnohé z  nich byly i  k  prodeji 
za  symbolické částky. Šlo hlavně 
o vánoční ozdoby a jiné klasické 
dekorace na  vánoční stromeček, 
jako i  svícny, dárkové tašky či 
krabičky, dokonce byly k  dostá-
ní i vynikající perníčky, zřejmě 
od některé z přítomných učitelek. 
Svá díla nadšeně všem zájemcům 
prodávali přímo jejich malí tvůr-
ci. Výtěžek z prodeje využijí třídy 
individuálně, například návště-
vou filmového představení.

Text a foto: Simona Fňukalová
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Mír – marná snaha?

17. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B.
18. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 9.00 pohřební mše sv. – o. J. B., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz.
19. 12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 13.00–15.30 příležitost ke svátosti smí-
ření, 14.00–16.45 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. roráty pro 
děti – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
20. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
21. 12.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
24. 12.: mše sv. 16.00, 24.00
25. 12.: mše sv. 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
26. 12.: mše sv. 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
31. 12.: mše sv. 16.30
1. 1. 2015: mše sv. 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Bory mše sv.: 19. 12. Horní Bory 16.00 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 21. 12. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: V příštím roce ve dnech 6. až 11. července pořádáme 
farní poutní zájezd „Po stopách sv. Vojtěcha“ k Baltskému moři. Pro-
gram je ve vývěsce. Hlásit se můžete do 15. ledna na faře v úředních ho-
dinách. Záloha je 1.000 Kč. Zájemci o předplatné na katolický tisk v roce 
2015 si ho mohou objednat v úředních hodinách v kanceláři na faře.
Českobratrská církev evangelická, Husův dům, U Světlé 24
Vánoční a novoroční program:
21. 12.: 9 hodin – dětská vánoční slavnost
25. 12.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
28. 12.: 9 hodin – bohoslužby
1. 1.: 9 hodin – bohoslužby
4. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16 hodin – koncert skupiny Kuspokon
www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

PříSPěvky čtenářůřádky na neděLI

Bohoslužby

V  roce 1263 se v  Barceloně ko-
nala veřejná debata mezi Pablem 
Christianem – Židem obraceným 
na  křesťanství – a  hebrejským 
učitelem Mosesem Nahmanide-
sem. Otázka zněla, zda Ježíš je 
Mesiáš. Nahmanides tvrdil, že Je-
žíš z Nazaretu nemůže být Mesiá-
šem, neboť v době příchodu Me-
siáše měl mír zavládnout v celém 
světě. A svět je pořád plný násilí, 
válek a prolévaní krve.
Vánoce, které se blíží, jsou, a  to 
ne jenom pro věřící, svátky klidu, 
míru a pokoje. Přece v té noci na-
rození andělé volali: Sláva na vý-
sostech Bohu a  na  zemi pokoj 
mezi lidmi; Bůh v  nich má zalí-
bení. (Lk 2,14)
Ježíš přináší světu mír, ale je si 
vědom, že konkrétní požadavky 
průběhem času podléhají neustá-
lým změnám. To On řekl: Myslí-
te, že jsem přišel dát zemi pokoj? 
Ne, pravím vám, ale rozdělení! 
Neboť od této chvíle bude rozdě-
leno v  jednom domě pět lidí: tři 
proti dvěma a dva proti třem. (Lk 
12,51n)
Ježíš zná srdce člověka, a proto ví, 
že nikdy nebude dosaženo míru 
jednou provždycky, nýbrž je tře-
ba mír neustále budovat. Mír 
a pokoj nepřicházejí automaticky, 
ale jsou určitým úkolem pro ka-
ždého člověka. Jenomže nám se 
to velmi často jeví jako fantazie 
a utopie. Sice o Vánocích dbáme 

na mír, ale naše snaha je krátko-
dobá. Po  Vánocích se všechno 
vrací k „normálu“.
Je důležité, a  zvlášť v  dnešním 
světě a  době, uvěřit, že „to jde“. 
A k  tomu jeden skutečný příběh. 
Psaly se Vánoce roku 1914. Trvala 
Velká válka. Desetitisíce vojáků 
vyšly z nepřátelských zákopů beze 
zbraní. Zatímco ještě včera se po-
dle rozkazů svých států vraždili, 
dnes společně zpívali, pili, hráli 
fotbal. Sbratřovali se navzdory 
vlastenectví a válce. Bylo to půso-
bivé a  dojemné. Na  mnoha mís-
tech na  frontě němečtí vojáci za-
pálili světla na malých vánočních 
stromcích a  začali zpívat Stille 
Nacht, heilige Nacht, sdíleli jídlo, 
cigarety, koňak i  whisky. Leckde 
využili vojáci obou stran odml-
ky zbraní, aby odklidili mrtvoly. 
Někde se sloužily mše. Dělníci, 
z  nichž se rekrutovala řada vojá-
ků, však měli své vlastní nábožen-
ství, jež je spojovalo – fotbal, který 
proslavil vánoční příměří nejvíc. 
Příměří z prosince prvního roku 
války tak zůstalo jedinou velkou 
epizodou lidskosti a  rozumu 
uprostřed zvěrstva a šílenství.
Přeji sobě a všem, abychom měli 
sílu, odvahu a  ochotu spolu-
pracovat se všemi na  upevnění 
míru mezi lidmi ve spravedlnos-
ti a  abychom věřili tomu, že to 
opravdu jde.  

P. Lukasz Szendzielorz

Ve  středu 19. listopadu 2014 
od  14.30 do  17.30 proběhlo 
ve  velkomeziříčském gymná-
ziu odpoledne otevřených dve-
ří. Tentokráte byl program delší 
a  bohatší než v  jiných letech, 
protože škola letos oslavila 115. 
výročí svého založení.
Na návštěvníky čekal pestrý pro-
gram. Díky aktivitě Studentské 
rady obdrželi hosté plánek školy 
a  další informace, mnohých se 
pak ujali sami studenti jako prů-

vodci. V  jednotlivých třídách, 
odborných učebnách a  laborato-
řích byly připraveny různé expo-
zice, pokusy, ale i soutěže a kvízy 
pro děti 1. a 2. stupně základních 
škol, které sbíraly razítka potvr-
zující jejich zapojení do  soutěží. 
Odměnou jim pak byla drob-
ná sladkost. V  15 a  16 hodin se 
v  aule uskutečnilo vystoupení 
gymnaziálního pěveckého sboru 
pod vedením Mgr. Markéty Pru-
díkové.

V  2. patře školy se prezentoval 
Cambridge P. A. R. K. – autorizova-
né zkouškové centrum Cambridge 
English Language Assessment, kte-
ré navázalo v  letošním roce part-
nerství s naším gymnáziem. Škola 
tak bude moci ve vlastních prosto-
rách studentům nabídnout např. 
mezinárodně uznávanou zkoušku 
FCE. Centrum však také nabízí 
celou řadu bonusů a  metodickou 
podporu pro výuku angličtiny. 
Studenti tak budou pro studium 

tohoto jazyka více motivováni, a to 
i  v  souvislosti s  rozjíždějícím se 
projektem výměn s britskou Adco-
te School v Shrewsbury.
Přestože venku panovalo sych-
ravé listopadové počasí, nálada 
ve škole byla skvělá. A my už teď 
zveme případné zájemce napře-
srok na návštěvu školy při dalším 
dni otevřených dveří, anebo po-
tenciální studenty na  přijímačky 
nanečisto v únoru.

Dagmar Handová

Na gymnáziu měli odpoledne otevřených dveří

Ve  čtvrtek 4. prosince 2014 se 
konal na  Hotelové škole Světlá 
a  Střední odborné škole řemesel 
Velké Meziříčí tradiční adventní 
den otevřených dveří.
Také letos byl ve znamení „mikuláš-
ské nadílky“. Návštěvníci se mohli 
sami přesvědčit, že se naši žáci a je-
jich učitelé mají čím chlubit.
Věříme, vážení návštěvníci, že 
jste u  nás obdrželi všechny po-
třebné informace. Vytvořili jsme 
pro vás program sestavený z  in-
teraktivních činností a  soutěží, 
vyzkoušeli jste si přijímací zkouš-
ky nanečisto, prohlédli školu, od-
borné učebny, pracoviště odbor-
ného výcviku, domov mládeže 
včetně vystavených prací žáků.
Naši žáci se pochlubili svými cuk-
rářskými dovednostmi, výrobou 
betlémů, dezertů, perníků, čajového 
pečiva, uměním carvingu. Nabídli 
jsme vám občerstvení a ochutnáv-
ky, prezentaci speciálního inventáře, 
umění obsluhy a flambování.

Při této příležitosti školu navštívili 
radní Kraje Vysočina RNDr. Ma-
rie Kružíková, místostarosta měs-
ta Josef Komínek, vedoucí odboru 
školství ing. Pavel Stupka. Ti pak 
ve svých proslovech vyzdvihli pře-
trvávající přínos Hotelové školy 
Světlá ve  výchově prvotřídních 
odborníků. V této souvislosti oce-
nila dr.  Kružíková profesionální 
přístup našich žáků a  jejich uči-
telů při přípravě a  průběhu slav-
nostní recepce na  počest vzniku 
samostatného Československa 
na Velvyslanectví České republiky 
v  Paříži a  předala ředitelce školy 
Mgr. Marii Paľovové písemné po-
děkování.
Naši vzácní hosté pak pobla-
hopřáli deseti žákům 3. roční-
ku, kteří absolvovali na  podzim 
v rámci projektu Erasmus + téměř 
dvouměsíční stáž v  rakouských 
Korutanech, k převzetí europassů 
mobilita. Mladí stážisté připravili 
také malé pohoštění – korutan-

ské speciality: sváteční polévku 
z  Villachu, korutanské masové 
nudle se špekovými škvarky a ky-
selým zelím, korutanského lososa 
na rozmarýnovém másle s rozma-
rýnovými bramborami, vepřový 
filet „Waldesglück“, koblihy a jabl-
kové knedlíky se šťávou z moštu.
Děkujeme vám za přízeň, kterou 
jste nám věnovali. Rádi vás znovu 
přivítáme.

Upozorňujeme, že odpoledne 
otevřených dveří pořádáme také 
v  pátek 16. ledna 2015 od  13 
do 16 hodin. 
Těšíme se na vás a přejeme vám 
příjemné prožití svátků vánoč-
ních, do nového roku 2015 hod-
ně zdraví, štěstí a  pracovních 
úspěchů.
Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce 

ředitelky, foto: archiv školy

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří na Světlé

Vánoční. Adventní. Zimní. 
Suprové. Těmito a  určitě i  další-
mi přívlastky můžeme označit 
již tradiční akce v  tomto čase, 
který sice ještě bláhově nazýváme 
jako „čas klidu a  pohody“, často 
ale v hromadách balicího papíru 
a v dýmu připálených perníčků.
Tradice v  Křižanově opět ožívají 
a tyto patří, dle mého soudu, k těm 
nejhezčím. Tento rok proběhly 
dokonce už posedmé! A o čem že 
je vlastně řeč? Inu o  Kateřinském 
jarmarku a  Slavnostním zahájení 
adventu. Kateřinský jarmark jsme 
my, Vodotrysk, Klub důchodců 
Křižanov, Kaťák, městys, paní uči-
telky ze školky a  další spřátelené 
duše, uspořádali odpoledne 22. 
listopadu v sokolovně. Snad nejsem 
příliš smělý, když řeknu, že letos byl 
jarmark opravdu povedený. Sešlo 
se tu mnoho a  mnoho drobných 
i  větších prodejců řemeslných vý-
robků, ať už šlo o  perníčky, věn-
ce, sklo, keramiku, šátky, šperky 

atakdále atakdále. Na  pódiu byla 
jako vždy připravena vánoční vý-
stava plná inspirace a nejen posled-
ních hitů (kterým je údajně tyto 
Vánoce peří?!), ale také věcí star-
ších, tradičnějších. Vždyť retro se 
pořád vrací. Děti a ostatní zájemci 
si mohli vyzdobit sněhuláka nebo 
vyrobit stromeček, ale především 
vyzdobit si adventní věnec. Věnce 
motala početná skupina místních 
žen. Ty jsou nejen velmi šikovné, 

ale taky pořádně zvědavé. I přes ka-
pacitní rizika odmítly motat věnce 
na galerii, protože pak by přece při-
šly o většinu dění a novinek. A aby 
toho nebylo náhodou málo, členo-
vé Scholy podávali u vstupu výbor-
né palačinky a provozovali antikva-
riát. Všechno? Ne tak docela. Když 
už je tu čas obdarovávání, rozdávali 
jsme dětem dárky od  VZP. Akce 
to byla úspěšná, k  hnutí nebylo 
a všichni snad odcházeli spokojení.

O týden později, 29. listopadu, tu 
bylo Slavnostní zahájení adventu. 
Tzv. rožínání bylo pod taktovkou 
Vodotrysku, Kaťáku a  městyse. 
Program začal v podvečer mší, to 
hlavní avšak následovalo na  ná-
městí. Atmosféra byla nádherná, 
podporovaná tím nejlepším pun-
čem v  okolí. Zazpívali děti z  ma-
teřské školky a  členové Scholy, 
s  podporou pana Milana Čecha. 
Starostka Marie Smejkalová pro-
nesla několik slov a společně s dět-
mi si vykřičeli, aby se strom rozsví-
til. Krása! Zájemci se pak odebrali 
do Katolického domu, kde se moh-
li občerstvit štrúdly, kávou a další-
mi dobrotami. K poslechu i dobré 
náladě hrála Šafářanka z křižanov-
ského ÚSP. Snad se líbilo a  příští 
rok se jistotně uvidíme. Na závěr se 
ještě sluší poděkovat všem zúčast-
něným, sponzorům, mediálnímu 
partneru Velkomeziříčsko a mno-
hým dalším.

-nag-, foto: archiv Vodotrysku

Křižanovské Vánoce

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi, spadající pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou, vlastní od poloviny listopa-
du nové auto. Mohla si je pořídit 
díky příspěvku dárců benefiční-
ho koncertu Muzikanti dětem, 
který se uskutečnil v  květnu le-
tošního roku ve Velkém Meziříčí, 
a také z darů Tříkrálové sbírky.
Květnový koncert, který má 
ve  Velkém Meziříčí již svoji tra-
dici, byl opět velmi úspěšný. 
Díky obrovské štědrosti firem-

ních dárců a  účastníků sbírky 
se podařilo získat 134.419 Kč.
Sociálně aktivizační služba (SAS) 
pro rodiny s dětmi působí po ce-
lém bývalém okrese Žďár nad Sá-
zavou. Pracovnice SASky posky-
tují pomoc a  podporu rodinám 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen 
v důsledku dlouhodobě nepřízni-
vé sociální situace, kterou rodiny 
nedokáží samy překonat.
Tato terénní služba pomáhá ro-
dinám s  dětmi řešit v  přiroze-
ném prostředí obtížné životní 

situace, poskytuje poradenství 
v  oblasti výchovy, péče o  děti, 
vedení domácnosti a efektivního 
hospodaření s rodinným rozpoč-
tem, přináší nové podněty (herní 
metody, způsoby práce s  dětmi) 
na  rozvoj psychomotoriky dětí, 
pomáhá při nastavování správné 
organizace domácí přípravy dětí 
na školní vyučování aj.
„Ráda bych tímto poděkovala všem 
pořadatelům a  účastníkům bene-
fičního koncertu Muzikanti dětem. 
Díky nim jsme prožili pohodový 

den, který nám zajistil nejen propa-
gaci naší služby, celé oblastní charity, 
ale hlavně finanční výtěžek, za který 
jsme mohli pořídit nový automo-
bil. Tímto poděkování vyřizujeme 
i  jménem všech rodin, za  kterými 
v rámci naší služby dojíždíme a kte-
ré doprovázíme při řešení jejich 
obtížných situací,“ přidává závěrem 
své díky Petra Válková, DiS., vedou-
cí Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi.

Lenka Šustrová, 
foto: archiv charity

Charita má nové auto díky Muzikantům dětem
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Máte doma budoucího prvňáčka? 
Nejste si jisti, jak dítě první dny ve škole zvládne? 
Vyzkoušejte MINIŠKOLIČKU. 
Přijďte se seznámit s prostředím školy a dopřejte vašemu dítěti 
možnost zahrát si na malého školáka.
▶ ▶  STŘEDA 28. 1. 2015 V 15 HODIN
TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA
ZŠ Školní Velké Meziříčí 

Na setkání s vámi se těší
 paní učitelky  budoucích 1. tříd Renata Fikrová a Jana Kubátová.

Zubní pohotovost: Sobota 20. 12. MUDr. M. Chro-
má, Křižanov, zdravot. středisko, tel.: 566 543 287. Neděle 21. 12. 
MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel.: 732 642 160. Středa 
24. 12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad. Sáz., 
tel.: 604 334 823. Čtvrtek 25. 12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 
223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 129. Pátek 26. 12. MUDr. Ondřej Bar-
toš, Na městečku 310, Nové Veselí, tel.: 566 667 236. Sobota 27. 12. 
MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, tel.: 775 479 595. Neděle 28. 
12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel.: 566 688 232. (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost:
MUDr. Zuzany Moravusové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Magna Diesis a AD HOC KVARTET uvádí

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
František Xaver Brixi – Missa dominicalis

Jan Fajfr – Missa pastoralis
19. prosince v 19.00 v kostele sv. Mikuláše 

ve Velkém Meziříčí
21. prosince v 19.00 v kostele sv. Václava v Křižanově

Vstupné dobrovolné

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí 
vás zve 

na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BÁL, 
který se uskuteční 25. 12. 2014 

v sále hasičské zbrojnice. K tanci a poslechu hraje 
skupina MARATON. Začátek je ve 20.00 hodin. 

Občerstvení a točené pivo zajištěno.  Srdečně zvou pořadatelé.

BÁRA BASIKOVÁ  |  MARTA JANDOVÁ
PETRA JANŮ  |  PETR KOLÁŘ  |  HANA ZAGOROVÁ

19.15 předkapela - LIKE IT

doprovází  BOOM!BAND

Hala TJ Spartak TŘEBÍČ, Manž. Curieových 1112

PŘEDPRODEJ: PARTNEŘI:Hudební nástroje Mijovič
Karlovo náměstí, Třebíč

22. 12. 2014 od 19.30 h

PŘEDPRODEJ

690 Kč
 na místě 790 Kč

POPOVOVO É VÁVÁV NOCEPOPOVÉ VÁNOCE

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 informace	 o Velkomeziříčském	kulturním	 létě	
a možnostech posunout dobu nočního klidu
2. Rada města schválila:
návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene 
– služebnost inženýrské sítě ve prospěch RWE Gas-
Net, s. r. o., Ústí nad Labem k  tíži pozemků měs-
ta parc. č. 1310/25, 1312, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 
1568/14, 1568/15, 1568/59, 1568/61, 1568/128, 
1568/129, 2778/1, 2786, obec a k. ú. Velké Meziříčí 
s  právem uložení plynárenského zařízení, právem 
provozování, oprav a úprav, příp. odstranění toho-
to plynárenského zařízení. Služebnost je zřizována 
na dobu životnosti plynárenského zařízení 
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	130	tis.	Kč	–	§	6409	
neúčelová	 rezerva,	 rozdělení:	 130	 tis.	Kč	–	§	6115	
volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 3	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	
rezerva	 na  dotace	 a  dary,	 rozdělení:	 3	 tis.	 Kč	 –	 §	
3312 dotace pěveckému souboru Magna Diesis, 
o. s., Velké Meziříčí, účel: příspěvek na  pořádání 
předvánočního koncertu v kostele sv. Mikuláše dne 
19. 12. 2014

•	 nový	Ceník	prací	a služeb	pro	rok	2015
3. Rada města souhlasila:
•	 s uzavřením	náměstí	dne	23.	5.	2015	z důvodu	
konání charitativního koncertu Muzikanti dětem. 
Náměstí bude uzavřeno v době od 5 do 24 hodin, 
a to tak, že v době od 5 do 14 hodin bude uzavře-
na spodní strana náměstí (stavba pódia + zvukové 
zkoušky) a od 14 do 24 hodin celé náměstí.  Koncert 
se bude konat v době od 14.00 do 22.30 hodin, poté 
bude provedena demontáž pódia a úklid náměstí
•	 se	 zapojením	 transferů	 účelově	 určených,	 při-
jatých na  účet města v  listopadu–prosinci 2014, 
do rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2014 
•	 s		provedením		místní		úpravy	provozu	na po-
zemních komunikacích č. 71c Krškova a  č. 72c 
Kolmá ve Velkém Meziříčí formou jednosměrného 
provozu dle předloženého návrhu
•	 se	zavedením	zkušebního	provozu	nového	spoje	
na  lince číslo 2 MHD Velké Meziříčí s  časem od-
jezdu přibližně 15.15 hod. ze zastávky Oslavická dle 
předloženého návrhu trasy spoje, a to ve 2. pololetí 
školního roku 2014–2015.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy ze schůze Rady města z 10. 12.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sales@eurowagon.cz

ASISTENTA/KU
PODPORY PRODEJE 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
AJ slovem i písmem podmínkou 
NJ výhodou, zkušenosti z oblasti 
obchodu, odpovědnost.
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, Jih-
lava. 
Dne 31. 12. 2014 bude provozní doba všech finanč-

ních úřadů a jejich územních pracovišť ukončena ve 
14 hodin. Dne 2. 1. 2015 bude již provozní doba úřa-
dů standardní.                                                                          -fú-

Informace pro veřejnost

Upozorňujeme všechny ob-
čany, že v pátek 12. prosince 
2014 bude významně omezen 
provoz na Městském úřadě 
Velké Meziříčí z důvodu kaž-
doročního školení zaměstnan-
ců z bezpečnosti práce. 
Ve středu 31. 12. 2014 (sil-
vestr) pak bude Městský úřad 
Velké Meziříčí uzavřen celý 
den. 
Děkujeme za pochopení. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 
městského úřadu

Omezení 
provozu 

na 
Městském 

úřadě 
ve Velkém 
Meziříčí

V České republice se vyskytuje přes 20 druhů netopýrů a všechny jsou 
chráněny v kategorii silně nebo kriticky ohrožených druhů. „Některé 
druhy netopýrů zimu přežívají v jeskyních, štolách a podobně a s těmi 
v našem kraji nemáme v období takzvaného vegetačního klidu větší 
problémy. Jiné druhy však tvoří zimní kolonie v dutinách starých stro-
mů,“ vysvětluje Dana Vacková z krajského odboru životního prostředí 
a zemědělství.
Pokud taková kolonie není zjištěna včas, pak při kácení stromů mohou 
netopýři zahynout, protože jsou často již ve stavu hibernace, kdy mají 
snížený tep a sníženou teplotu až na 1° C a nejsou schopni se přemístit 
jinam. V takovém případě je třeba kolonii ochránit tím, že se ponechá 
větší torzo stromu s dutinou, ve které kolonie zimuje. Pokud ani toto 
nelze provést (dutina je například ve větvi vysoko na stromě a kolonie 
je zjištěna až po odřezu), pak je třeba na netopýry nesahat a zavolat do 
záchranné stanice. V Kraji Vysočina nejlépe do Stanice ochrany fauny 
v Pavlově u Ledče nad Sázavou, kde se o netopýry postarají odborníci.

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina

Při kácení stromů chraňte 
netopýry

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

MINIŠKOLIČKU
Čtvrtek 8. ledna 2015 od 15 do 17 hodin
Čtvrtek 22. ledna 2015 od 15 do 17 hodin
Co vás čeká?

Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd

Helena Obršlíková a Marie Svobodová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Sběrny řádkové soukromé 
inzerce pro týdeník 

Velkomeziříčsko mimo re-
dakci ve Velkém Meziříčí: 

 Měřín – v Papírnictví  
paní. Wasserbauerová, 

Tasov – prodejna p. Böhm, 
Informační centrum 

ve Velké Bíteši.
Více info na tel.: 

566 782 009, 739 100 979

SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů), 

každou středu 14–16 hodin, nová 
budova MěÚ (obecní živnostenský 

úřad, dveře č. 4).

Různé

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina, 

ruština, italština, 
francouzština
▶ individuální, 

▶ skupinové 
▶ kurzy pro děti

▶ doučování studentů
▶ konverzační

▶ příprava ke zkouškám aj.

Kontakt: R. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

■ Krmítko pro ptáky. Pěkný dá-
rek, cena 400 Kč. Tel.: 608 261 901.

■ Sporák kombinovaný (plyn + 
el. trouba) Gorenje, r. v. 2012, 
a  pračku Candy, horní plnění, 
r. v. 2010. Cena dohodou. Tel.: 
777 617 675.
■ Průmyslový šicí stroj – 
1.000 Kč. Ruční vozík, velká kola 
– 1.500 Kč. Kalové čerpadlo 50 
litrů min. – 4.000 Kč. Výkonný 
kladívkový šrotovník, motor 5 
kW – 7.000 Kč. Lanový staveb-
ní vrátek 3.500 Kč. Ruční plečka 
500 Kč. Tel.: 734 545 417.
■ Elektromotor dvouotáčkový, 
1400 a 2800 otáček, 14 a 18 kW, 
cena dohodou. Dále prodám 
nový drtič na ovoce a řepu, cena 
2.000 Kč. Tel.: 605 472 679.
■ Soprán saxofon Amati-Denak. 
Celozlatý, málo hraný, top stav. 
Původní cena 25.500 Kč, nová 

cena 12.500 Kč. Tel.: 602 519 711.
■ Pšenici a  ječmen, 390 Kč/q. 
Tel.: 606 430 569.
■ Brambory konzumní 
na  uskladnění, Marabel, Bela-
na, Adéla. Dále prodám ječmen 
a pšenici. Tel.: 607 299 168, po 17. 
hodině.
■ Brambory na uskladnění – bílé 
Adéla, červené Laura, bez che-
mického ošetření, ruční sběr. Tel.: 
737 477 773.
■ Dětský pokoj ve velmi pěkném 
stavu – bílé lamino v kombinaci 
se světlým bukem. Možnost dvou 
postelí, psací stůl a stěna. Celkem 
za 11.500 Kč. Tel.: 777 778 209.
■ Domácí slivovici, 300 Kč/l. 
Tel.: 733 530 356.
■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ Dětské kolo, lyže, brusle a ko-
lečkové brusle vel. 30, pro chlap-
ce – 5 roků. Tel.: 739 149 221.
■ Jawu 250 i  nepojízdnou bez 
TP. Prosím nabídněte. Tel. 
731 701 750.

■ Auto v jakémkoliv stavu, i bez 
STK. Do  20.000 Kč nebo doho-
dou. Tel.: 720 565 756, i SMS.

■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.  
■ Sekačku MF 70. Tel.: 
603 175 774.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.

■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám dům ve VM se 2 byty, 
velkou zahradou a dílnou. Vhodný 
jako bydlení pro větší rodiny nebo 
pro podnikání. Tel.: 777 617 675.
■ Koupím RD ve Velkém Meziří-
čí nebo Křižanově. Platba hoto-
vě. RK nevolat. Tel.: 725 778 999.

■ Koupím byt nebo rodinný dům 
ve  Velkém Meziříčí nebo okolí. 
Platím hotově. Solidní jednání. 
Tel.: 724 100 161.

■ Pronajmu nový slunný byt 
2+kk na  ulici Školní. Mezo-
net, všechny okna na  jih, vel-
mi nízké provozní náklady. 
Cena 5.500 Kč + spotřebova-
né energie. Tel.: 776  319  525.
■ Nabízíme pronájem bytu 3+kk 
v Měříně. Volný od prosince 2014. 
Tel.: 608  828  140, 776  079  902.
■ Pronajmu byt 2+kk u Velkého 
Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 

3+kk, cihlový,  slunný,  částeč-
ně zařízený, na  ulici Čermáko-
va, volný od  ledna 2015. Tel.: 
606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.

Prodám

doUčím anGLIčtInU
tel.: 608 662 781

Zveme vás do 

KADEŘNICTVÍ 
ve Velkém  Meziříčí 

Poříčí 11, Dům zdraví 
naproti  rehabilitacím.
Těšit se na vás budou:

 Jana Kolouchová 
tel.: 607 171 355
Aneta Požárová 

tel.: 737 409 203
Otevřeno po–pá  

7.00–17.00
Bez objednání!

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY 

NA VÁNOČNÍ 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ 

KRŮTY A UZENÉ KRŮTY

ve Velkém Meziříčí
přijme

 Jde o pomocné práce 
5–15 hodin týdně. Práce je 

vhodná např. pro důchodce. 
Informace v recepci hotelu 

nebo u pana Vítka 
tel.: 724 250 315.

VÝPOMOC PRO STÁČENÍ 
PIVA V PIVOVARU – LÁHVE

Doučím francouzštinu. 
Tel.: 723 408 932.

Firma Rybářství Velké Meziříčí, a. s. s novým majitelem 
i jménem Rybářství Kolář, a. s., oznamuje:

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ RYB na sádkách 
za Motorpalem 

proběhne 
jen v pondělí a úterý 22. a 23. 12. 

od 8 do 16 hodin.

MLÉČNÉ VÝROBKY
Farmářský jogurt bílý 1 kg (bez zálohy)  55
Zálohovaný vratný obal - PET   20
Čerstvé máslo – cena za kg                         240
Farmářský jogurt bílý 320 g   40
Farmářský jogurt s příchutí jahoda 320 g  40
Farmářský jogurt s příchutí višeň 320 g  40
Farmářský jogurt s příchutí meruňka 320 g  40
Farmářský jogurt s příchutí káva 320 g  40
Farmářský jogurt bílý 130 g   22
Farmář. jogurt s příchutí jahoda nebo višeň 130 g  22
Farmář. jogurt s přích. meruňka, cappucin. 130g  22
Farmářský jogurt s příchutí borůvka 130g  22
Farmářské jogurty 130g vl. výběr (akce=5 ks/100)  100
Čerstvá tvarohová syrovátka - 1 ltr  30
Podmáslí 1 ltr    30
Francimel přírodní 1 l   55
Francimel jahoda 1 l   60
Francimel jahoda, višeň 330 ml   33
Francimel meruňka, čokoláda 330 ml  33
Francimel borůvka 330 ml   33
Francimel přírodní bez cukru 330 ml  33
Francimel jahoda, višeň 200 ml   25
Francimel meruňka, čokoláda 200 ml  25
Francimel borůvka 200 ml   25
Farmářský tvaroh 250 g   55
Tvarohový krém: čokoláda, jahoda, borůvka 120 g  33
Tvarohový sýr s petrželkou a česnekem 200g  55
Tvarohový sýr s kmínem, přírodní 200g  55
Pařené válečky s bazalkou 100g   45
Pařené válečky přírodní 100 g   45
Pařené válečky uzené, pařené válečky s chilli 100g  45
Pařený sýr 140 g   55
Sýrová rolka se slaninou 160 g   65
Sýr s bazalkou 120 g   45
Zrající přírodní sýr 120g   50
Mazací sýr s pažitkou 100g   30
Nakládaný sýr (kostky, rolky, válečky) v oleji 350 g 105
Tasovské celozrnné placky – balení 220g  50
Tasovské bezlepkové placky – balení 220g  55
Vajíčko – ks      5
Salát (zelný s koprem, křenem, mrkví) 200g  31

UZENINY
Jitrnice – kg    130
Jelito – ks    130
Šunkový salám – kg   230
Jurova klobása – kg   280
Špekáček, tlačenka – kg   140
Netínské uzené – kg   330
Pikantní klobása zauzená – kg   290
Netínský vostřák – kg   425
Netínské párečky – kg   200
Netínský uzený špek – kg   330
Játrová paštika 250 g     50
Králičí játrová paštika 130 g     40
Kuřecí játrová paštika 130 g     40
Vepřové maso ve vlastní šťávě 250 g    55
Hovězí maso ve vl.štávě - 250 g     60
Sádlo škvařené - kg.... vanička 500 g    55
Sádlo česnekové - vanička 330 g    50
Škvarky - vanička 200 g     56
Hovězí guláš - 250 g     60
Polévka gulášová - 300 g     40
Polévka dršťková - 300 g     40
Debrecínky králičí - kg   355
Kuře chlazené - cena za kg   120
Králík chlazený - cena za kg   195
Utopenci 400 g      55

MASO – cena za kg (vakuově balené cca po 500 g)
Vepřová pečeně BK   240
Vepřová panenka   275
Vepřová plec    185
Vepřová kýta BK   210
Vepřová krkovice   225
Hovězí kližka, hovězí zadní   230
Svíčková – kuch. upravená   850
Roštěná    430
Hovězí přední    230

Objednávky: 737 288 854, e-mail info@farmanemcova.cz
Některé zboží je sezonní a tudíž nemusí být trvale na skladě.

PRODEJNÍ CENY v KČ  VČ. 15% DPH
FARMA RODINY NĚMCOVY, s. r. o., NETÍN 78

OVOCE, ZELENINA, MED
Jablka (odrůda dle nabídky) – kg   22
Kysané zelí (min. 500 g) – kg    30
Med květový, medovicový (990 g)                        153

Přijmeme vyučenou švadlenu 
do svatebního salonu.

Více na www.satyvm.cz
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Vzpomínky

Poděkování

SPoLečenSká rUBrIka

Dne 18. 12. 2014 vzpomeneme
9 let, od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní

Božena Patřičná
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

Chaloupky vás srdečně zvou na výstavu 

KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ
Baliny u Velkého Meziříčí do 11. 1. 2015

Výstava je otevřena o víkendech od 10 do 17 hodin, ve všedních 
dnech na objednání, tel.: 564 034 536. Vstupné dospělí 60 Kč 

(děti do 3 let zdarma), rodinné vstupné 180 Kč.
14. 12. – 10–17 hodin jarmark, 

možnost zakoupení výrobků od vystavovatelů
 11. 1. – 14.30 hodin novoroční koncert

TASOVSKÝ  VÁNOČN Í  KONCERT

Mediální partner týdeník

20. prosince 2014 – Sokolovna Tasov
Účinkující:

Vendula Příhodová & hosté
16.30 hodin program ve dvoře
17.00 hodin odpolední koncert
19.00 hodin program ve dvoře

19.30 hodin večerní koncert
Předprodej vstupenek v hospůdce U Dalasa

 a MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. Cena místenky je 100 Kč.
Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV 

ve spolupráci s OÚ TASOV

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
a Taneční škola Starlet Brno manželů Buryanových 
pořádájí v rámci kurzu tanečních pro mládež 2014

P L E S Y   V   B Í L É M
▶ pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin
PÁTEK 16. ledna 2015, velký sál Jupiter clubu 19–23 hodin
▶ pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin

SOBOTA 17. ledna 2015, velký sál Jupiter clubu 19–23 hodin
Hudba: M.E.Š, reprodukovaná 

Prodej vstupenek na progr. oddělení Jupiter clubu 1. patro, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin, tel.: 566 782 004 (001).

❧ ...a stejně s námi budeš dál.
Ty jsi ten déšť, co po  tváři sté-
ká...❧ 
Dne 21. prosince 2014 si připo-
meneme 12. smutné výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
syn, bratr a kamarád

Zdeněk Požár z Rudy.

Dne 12. listopadu by se dožil 40 
roků.

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Děkují rodiče a sestra Lenka.

❧ Vše zmizí, jen stopy Tvé práce
a lásky zůstanou. ❧

Dne 21. prosince uplyne 10 let, 
kdy nás opustil náš manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 

Bedřich Kostečka
 z Borů.

Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
věnujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

Manželka a dcery s rodinami

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: leden a únor 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
  6. 1. Peru přednáška  ing. Zdeněk Bouček
20. 1. Říhákův mlýn, filmová projekce Jaromír Kafka
3. 2. Nové objevy v Tasově, přednáška Mgr. Pavel Kryl, 
   Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
10. 2. Severní Francie, přednáška Josef Sedlák
17. 2. Výstava o generálu Lužovi, vernisáž
   JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.
24. 2. Knihovny ve Velkém Meziříčí, přednáška
   PhDr. Marie Ripperová

Změna programu vyhrazena.

❧ Smutný je domov, smutno je 
v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš 
nám všem.
Nebylo ti dopřáno déle s námi být, 
nebylo ti léku, abys mohl s  námi 
žít. Nikdy už, tatínku, nikdy nám 
neporadíš, nikdy se neusměješ, 
vnoučata nepohladíš. ❧

Dne 31. 12. 2014 vzpomeneme 
4. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil pan Josef Hvězda 
z Pohořílek.

Stále vzpomínají manželka, 
děti a vnuk Lukáš.

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

Dne 22. 12. 2014 tomu bude 
6 let, kdy od nás odešel náš 
milovaný manžel a tatínek, pan

Svatopluk Šturma.

Stále vzpomíná manželka, 
syn Svaťa a dcera Veronika.

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

Dne 18. 12. 2014 si připome-
neme 3. smutné výročí tragické 
smrti naší milované manželky, 
maminky, babičky a  sestry, paní 

Marie Karáskové 
z Petrávče – Domků.

Stále vzpomínáme. 
Manžel, děti s rodinami, sourozenci a rodina Frejlichova.

V pátek 5. 12. 2014 přišel za klienty Březejce Mikuláš a donesl jim ba-
líčky. Ale nejen on. Přijela za námi také paní Jarmila Dobrovolná z fir-
my Auto Dobrovolný Velké Meziříčí, která předala šek na  4.000 Kč. 
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří pomohli naplnit 
mikulášské balíčky. 

Olga Horká, foto: archiv DS Březejc

Mikulášská besídka 
na Březejci

Jsou to dva roky, co jsem se začala intenzivně sžívat s Velkým Meziří-
čím. Nejdříve práce, bydlení, poznávání lidí a okolí. Bohužel, postupně 
na mě přešla frustrace. Z prostředí tvůrčího, inovativního a pokroko-
vého jsem přešla do města plného pesimismu, bez smyslu pro recesi. 
Do města, kde snad jediným cílem je se opíjet. Vybočíš, nechceme tě.  
Ano nepiju alkohol, nehraji házenou. V tomhle městě jsem ta divná. 
Zase mě ale baví veřejný prostor, zážitky a neotřelost. Baví mě dělat 
a objevovat nové věci, otvírat se novým zkušenostem. Díky ředitelce 
DDM Aleně Vidlákové jsem dostala v tomhle městě šanci. 
Každé první pondělí v měsíci otvírám 
Klub deskových a společenských her Barák (nerozuměj – zahrajeme 
si Člověče, nezlob se). Pokud máte pocit, že máme něco společného 
nebo chcete něco změnit, budu se na vás těšit!
Všechny hry vás ráda naučím.
Lákadlo na první setkání – Karkasone, Dixit, Ligreto
Pro všechny od 13 do 100+
S sebou – chuť si zahrát, popovídat si, chuť získat nové přátele.
Pro introverty máme i hry pro jednotlivce a velmi tichý koutek.
Kdy a kde: 5. 1. 2015, 17.30 (možno přijít v průběhu) na DDM

Barbora Klusáčková, Dům dětí a mládeže VM

Pivo si nedám, díky

❧ Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit.
Dokud nás paměť nezradí, budeš v ní věčně žít. ❧

Dne 21. prosince si připomínáme den, kdy tragicky zahynul 

náš kamarád Zdeněk Požár z Rudy.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kamarádi z Rudy

Ze srdce děkujeme všem, kteří nás celý rok podporovali finančně, 
svým časem a energií. Vaše podpora nám během celého roku umožni-
la udělat spostu aktivit pro rodiny s dětmi s postižením. Věříme, že se 
vám všem tato laskavost v novém roce v dobrém vrátí.
Přeje Vám poklidně prožité svátky vánoční a vše dobré do roku 2015.
Děkujeme: Město Velké Meziříčí, Nadace člověk člověku, Vezeko, s. r. 
o., Agrocentrum ZS, s. r. o., AGM – Agromotor, s. r. o., Rodina Pod-
statzkých-Lichtenstein, ZANOX–2010, s. r. o., Pavel Bartušek – STI-
HL, Obec Stránecká Zhoř, Obec Petráveč, Sanborn, a. s., ZDAR, a. s., 
Leoš Petrla, František Mejzlík a také děkujeme mnoha dobrovolníkům 
z Černé, Měřína, Hrbova a Žďáru nad Sázavou a týdeníku Velkomezi-
říčsko.                                                                                     Jitka Pacalová

Poděkování za celoroční 
podporu
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dIvadeLní Sezona Jaro 2015

kIno JUPIter cLUB – ProSInec

● ● Pondělí 22. 12. v 17 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA 
VZDORU / 1. část
Režie F. Lawrence. Dobrodružný 
scifi thriller USA, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 125 
minut, mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pondělí 22. 12. v 19.30 hodin
ŠŤASTNÁ
Život a  láska se zahrát nedají, ty 
se musí prožít… Hrají: A. Daň-
ková, D. Kraus, A. Krejčíková, 
J. Hrušínský, M. Kružíková, D. 
Morávková, L. Krbová, A. Lexová 
a další. Romantická komedie ČR 
2014.Vstupné: 90 Kč, 75 minut, 
mládeži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 17 hodin
TŘI BRATŘI
Pohádka nabízí spoustu dobro-
družství, překvapivých situací, 
ale také laskavého humoru. Děj 
filmu, včetně známých a  oblí-
bených písniček, které ve  filmu 
zazní, pochází z pera Z. Svěráka 
aj. Uhlíře. Hrají: I. Chýlková, O. 
Kaiser, M. Táborský, J. Lábus, Z. 

Norisová, D. Matásek, T. Klus, 
V. Dyk, Z. Piškula, Z. Svěrák, 
B. Polívka, M. Vladyka. Režie: 
Jan Svěrák. Scénář: Zdeněk Svě-
rák. Pohádka pro děti, ČR 2014.                                                                                                                                            
Vstupné: 90 Kč, 86 minut, mláde-
ži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 19.30 hodin
● ● Pondělí 29. 12.  v 19.30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Režie a scénář T. Svoboda. Hrají: 
D. Novotný, B. Polívka, D. Matá-
sek, L. Latinák, J. Čvančarová, Z. 
Norisová, E. Holubová, A. Hryc, 
N. Divíšková, L. Vlasáková, V. 
Fridrich, S. Babčáková, L. Za-
hradnická. Komedie ČR 2014.
Vstupné: 120 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na programovém od-
dělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
VM, po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

Jupiter club, s. r. o., uvede Taneční večer se skupinou

LEGENDY SE VRACÍ
Sobota 27.  prosince 2014 od 20.00 hodin 
v sále luteránského gymnázia

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
Rezervace a prodej od 5.listopadu na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 001, 004 Změna programu vyhrazena!

TIP  NA  VÁNOČNÍ  DÁREK
VSTUPENKA  NA  KONCERT  MICHALA DAVIDA

 Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004, 001. 

31. 1. 2015  nový velký sál Jupiter clubu
Cena 450 Kč.

▶ ▶ Divadlo Palace – neděle 15. března 2015 – PRACHY 
Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život. Hrají: O. 
Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Nela Boudová a další
▶ ▶ Divadelní společnost APP art – neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE – Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postave-
ní, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vů-
bec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin – KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA květen 2015  – HLAVA V PÍSKU 
– Komedie o příběhu, který dojal celé Maďarsko.  Příběh o  lásce až 
za hrob. Hrají: Jan Potměšil a Ivana Chýlková
Rezervace permanentek od 14. ledna 2015. Pokud chcete permanentky 
jako vánoční dárek, vytvoříme vám vánoční poukázky bez místa. Cena 
permanentek bude upřesněna. Změna programu vyhrazena.            -prog-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí nabízí Pohodové taneční pro dospě-
lé – taneční hodiny pro dospěláky, kteří doplňují své taneční umění 
a vzdělání. Kurzy jsou určeny pro pokročilé (všech věkových kategorií). 
Přijměte pozvání do prostor nového velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-párových 
tanců. Výuku vede Vlasta Buryanová z Taneční školy Starlet Brno. Jde 
o 6 večerů, začátek v pondělí 19. ledna 2015, ukončení 2. března 2015.
Zápis pouze v párech, cena 1.250 Kč/taneční pár, dnem výuky je pon-
dělí ve  21 hodin, ukončení ve  23 hodin. Uzávěrka přihlášek 16. 1. 
2015. Tel.: 566 782 004, 001, program@jupiterclub.cz.

Pohodové taneční Více info tel.: 
566 782 001 (004)

Na koncertě v netínském kostele vystoupí: Netínský chrámový sbor, 
varhanice Daniela Valtová Kosinová a Prague Baroque trumpets.

Baroque trumpets:
Marek Zvolánek (1974) – sólo trumpetista, studoval na pražské kon-

zervatoři u prof. Antonína Vaigla a Hanse Ganche v prestižním salzbur-
ském Mozarteu a  dále pak na  Musikakademie u  Konradina Grotha 
v Berlíně. Již v osmnácti letech se stal členem České filharmonie, v té 
době řízenou Václavem Neumannem a velmi brzy se stal vyhledávaným 
sólistou pro svou technickou virtuozitu a krásný tón. Vystoupil na vý-
znamných podiích např. festivaly Pražské jaro nebo Smetanova Litomy-
šl, jako sólista s orchestry Pražský komorní orchestr, Symf. Orch. hl. m. 
Prahy FOK, Sukův komorní orchestr, Filharmonický komorní orchestr, 
Virtuosi di Praga, ze zahraničních Neue Lausitzer Philharmonie. V Ně-
mecku byl přizván ke spoluúčasti v prestižním souboru Ten of the best, 
který se skládá z deseti nejlepších trumpetistů světa.
Podílel se na řadě CD, např. Druhý braniborský koncert z roku 1997 pro 
americkou společnost Crystal Records či projekt „Ceremony of Trum-
pets“. V roce 2002 CD s Pražskými žesťovými sólisty. Markovo sólové 
CD barokních koncertů natočené roku 2003 se skladbami M. Haydna, 
F. X. Richtera a dalších a setkalo se s živým ohlasem odborné kritiky…
Spolupracuje s významnými zahraničními hudebními produkcemi jako 
jsou např. produkce Jamese Fitzpatricka, Carla Davise nebo Nicka Rai-
na. V současné době Marek Zvolánek působí jako sólotrumpetista Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2001 hraje exkluzivně 
na  nástroj světoznámého rakouského výrobce Schagerl Music Instru-
ments.
Jiří Houdek (1979) – S  hrou na  trubku začínal pod vedením svého 
otce, poté vystudoval pražskou konzervatoř. V roce 1995 získal 1. cenu 
v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Sólově vystupuje 
s  Filharmonií Hradce Králové, filharmonickým orchestrem Českých 
Budějovic a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kde od roku 
1999 zastává místo prvního trumpetisty.
Marek Vajo (1974) – Je absolventem pražské konzervatoře z trumpeto-
vé třídy Antonína Vajgla a Hudební fakulty AMU v Praze u Václava Jun-
ka. Za studií i v současnosti hostuje v předních pražských orchestrech 
(Pražská komorní filharmonie, Česká filharmonie, Pražský komorní 
orchestr, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a  další). Úspěšně se 
zúčastnil řady mezinárodních soutěží, mezi které patří soutěž v Koreji 
v roce 2000, dále v Paříži a samozřejmě soutěž Pražského jara v České 
republice. Marek Vajo se věnuje rovněž sólové a komorní hře a je členem 
několika významných žesťových souborů. Pravidelně vystupuje jako só-
lista na  koncertech Cyklu moderní a  soudobé hudby „Krása dneška“ 
ve Švandově divadle, které pořádá Pražská komorní filharmonie.

Tóny vévodkyně Eleonory – Netín 28. 12. 2014

Výstava je přístupná 
do konce roku.

Výstava betlémů
v Netíně
Betlémářský spolek Netín zve na výstavu betlémů 
24. 12. 11–15 h a po půlnoční mši sv.
25. 12.  9–11, 13–17 h
26. 12.  9–15 h, 27. 12. 14–16 h, 28. 12. 16–17 h, 
V prostorech opravené márnice, 
mezi 115 exponáty se objeví i novinky...

Loutková představení v lednu:
10. a 24. ledna

ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK
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StoLní tenIS
oSLavIce

Nábor do  házené
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1998–2008. 
Tréninky dívky pondělí a stře-
da 15.00–19.30, chlapci úterý 
a čtvrtek 16.00–17.30 ve spor-
tovní hale za Světlou.  

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a asistence HHK: 35. Dun-
dálek (Hedbávný), 57. Báňa M.
Sestava HHK: Svoboda – Kampas 
F., Báňa M., Přinesdomů, Báňa 
D. – Karásek, Dundálek, Kapusta 
O. – Dobrovolná, Řepa, Pavelka 
– Hedbávný, Burian M. Rozhod-

čí: Pekárek – Maloušek, Mejz-
lík. Vyloučení: 2:3, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
11:40 (5:14, 4:15, 2:11). 
Dorost ve čtrnáctém kole krajské 
ligy přivítal lídra soutěže, tým 
Techniky Brno. Během celého 
utkání hráli naši dorostenci ze 
zajištěné obrany a  snažili se eli-
minovat tlak hostí již ve  střed-

ním pásmu. Výsledkem je velice 
solidní skóre, které dokázali naši 
dorostenci s favoritem uhrát. 

Hokejový dorost v utkání s lídrem 
soutěže na body nedosáhl

-hhk-

Starší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 18:0 
(9:0, 6:0, 3:0) 
Sestava HHK: Honiš (15. Pes-
tr) – Kratochvíl, Bezák, Šandera, 
Šilpoch – Třeštík, Strádal D., Bar-
tošek – Sobotka, Kapusta L., Za-
cha. Vyloučení: 2:3, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
76:16 (22:5, 24:2, 30:9).

Mladší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 12:0 
(8:0, 1:0, 3:0)
Sestava HHK: Juda P. – Vildomec, 
Nesvadba J., Křikava Vít, Broža 
– Kuřátko, Švejda, Nesvadba V. 
– Křikava Vác., Zdvihal, Hejduk. 
Vyloučení: 2:3, využití: 1:0, v osla-
bení: 2:0. Střely na branku: 81:10 
(28:7, 25:2, 28:1). 

Krajská liga dorostu
1. Brno 14 10 1 3 55:30 23
2. Orlová 13 11 0 2 80:24 22
3. Val. Meziříčí 13 9 0 4 84:36 18
4. Hodonín B 14 7 1 6 60:62 15
5. Brumov-Bylnice 15 5 3 7 51:63 13
6. Kroměříž 13 4 1 8 44:58 9
7. V. Meziříčí 17 3 2 12 45:95 8

Žáci HHK v posledním kole základní 
části nestačili týmu Chotěboře

Souhrnná tabulka krajské ligy 
ml. a st. žáků
1. Chotěboř 30 23 1 6 252:95 47

2. Havlíčkův Brod 30 22 2 6 245:93 46

3. Žďár nad Sázavou 30 17 4 9 212:104 38

4. Jihlava 30 17 4 9 205:130 38

5. Třebíč 30 14 2 14 147:171 30

6. Ledeč nad Sázavou 30 13 3 14 161:189 29

7. Pelhřimov 30 6 2 22 107:258 14

8. Velké Meziříčí 30 5 3 22 80:302 13

9. Mor. Budějovice 16 0 1 15 30:97 1-hhk-

Třetí turnaj v letošní sezoně ode-
hráli hráči přípravky HHK Velké 
Meziříčí na  domácím kluzišti. 
V  předvánočním čase se utka-
li s  Velkou Bíteší a  Chotěboří. 
Úvodní utkání sehráli s  Velkou 
Bíteší, která poslední vzájemný 
zápas vyhrála těsným jednobran-
kovým rozdílem.  Tentokráte 
však Bíteš zvítězila jednoznačně 
11:3. Ještě větším rozdílem pora-
zila Chotěboř, a  to 18:5, čímž se 
stala celkovým vítězem turnaje. 
Nejmenší velkomeziříčští ho-
kejisté se tak s  Chotěboří utkali 
o stříbrné medaile, které s přehle-
dem získali po výhře 13:4. Kluci 
se vcelku rychle dostali do  tříb-
rankového vedení, soupeř se sice 
dotáhl na  rozdíl jedné branky, 
nicméně v dalším průběhu utká-

ní se rozdíl postupně navyšoval. 
Všichni kluci odehráli oba zápasy 
s  maximálním úsilím a  snahou. 
K tomu je záhodno vyzdvihnout 
výkony brankáře Adama Brože, 
jenž předváděl výborné zákro-
ky, a dua Lukáš Zeman a Šimon 
Katolický, kteří se zásadní měrou 
podíleli na vstřelených brankách. 
Branky: 7× Lukáš Zeman, 7× 
Šimon Katolický, Vojtěch Caha 
a Nikos Pavlidis. 
Sestava HHK VM: Adam Brož, 
Lukáš Zeman, Šimon Katolický, 
Tomáš Balga, Šimon Rašovský, 
Nikos Pavlidis, Michal Jašek, Voj-
těch Caha, Jakub Caha, Ondřej 
Valík, Vincenc Pospíšil, Andrej 
Mleziva a  Dominik Mazáč. Tre-
néři Jiří Štourač a Aleš Horký.

-hor-, foto: archiv HHK

Hokejová přípravka vybojovala stříbro na domácím ledě

V sobotu 13. prosince se ve Vel-
kém Meziříčí pořádal turnaj pro 
starší žáky kategorie U14. Tur-
naj měl velmi kvalitní obsazení 
a startovala na něm i dvě domá-
cí mužstva. První tým s  ozna-
čením „modrá“ byl tvořen čistě 
hráči Velmezu a za druhý, který 
byl označen jako „bílá“, nastou-
pili hráči FŠ Třebíč, které dopl-
nilo několik velkomeziříčských 
hráčů. Tyto dva týmy se střetly 
hned v  úvodním utkání celé-
ho turnaje, zápas jasně ovlád-
li zástupci modrého mužstva. 
Po  skončení tohoto zápasu, 
by asi nikoho nenapadlo, že 
od  této chvíle budou oba týmy 
pokračovat turnajem bez jediné 
ztráty.
První porážku tohoto dne si 
modří připsali až po  turnaji, 
v utkání starší žáci U14 vs. rodi-
če. Rodičům se podařilo zvítězit 
14:11 a  oplatit tak klukům rok 
starou porážku.
Výsledky utkání:
FC VM/SK FŠ Třebíč modrá – 
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá 5:1
FC VM/SK FŠ Třebíč modrá – 
FC Sparta Brno 6:0
FC VM/SK FŠ Třebíč modrá – 
RSM Hodonín 2:1

FC VM/SK FŠ Třebíč modrá – 1. 
SC Znojmo 3:1
FC VM/SK FŠ Třebíč modrá – 1. 
FC Slovácko 2:1
FC VM/SK FŠ Třebíč modrá FC 
Slovan Havlíčkův Brod 2:0
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – FC 
VM – SK FŠ Třebíč MODRÁ 1:5
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – 1. FC 

Slovácko 3:2
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – FC 
Sparta Brno 4:3
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – RSM 
Hodonín 2:0
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – 1. SC 
Znojmo 2:0
FC VM/SK FŠ Třebíč bílá – FC 
Slovan Havlíčkův Brod 4:0

Za  modrý tým FC VM/SK FŠ 
Třebíč nastoupili: Malata Ma-
rek, Kadlec, Vošmera, Vokurka, 
Malata Mirek, Benda, Chalupa, 
Bibr, Doležal. Za  bílý tým FC 
VM/SK FŠ Třebíč nastoupili: 
Juhoš, Vala, Jindra, Blažek, Čer-
mák, Pavlasová, Bačák, Uhlíř, 
Ševčík.

Fotbaloví starší žáci ovládli domácí turnaj

-ves-, foto: archiv FC VM

Haló, haló,
všem nechť se na  vědomí dává, 
že v sobotu 29. listopadu 2014 se 
uskutečnil v  pořadí již 3. ročník 
badmintonového turnaje jednot-
livců s názvem Stellinčin košíček. 
Na  kopci u  domova důchodců 
v  místním Happy Sport Clubu 
(tak zvaně „Na Squashi“) se sešlo 
24 badmintonuchtivých hráčů, 
mezi kterými se našly i 4 odváž-
livkyně, které si zasloužily obdiv 
za odvahu. Na kurtech se objevilo 
i několik diváků, kteří se dočkali 
zajímavé podívané, přátelské at-
mosféry a  užili si pohodové od-

poledne a  okulahodící výkony, 
které po každé zajímavé výměně 
odměnili potleskem.
Turnaj měl nabitý program od 13 
hodin až do téměř 21 hodin, kdy 
skončilo velkolepé finále. 24 hrá-
čů bylo rozděleno do  6 skupin 
po  4 hráčích. Nejlepších 16 po-
stupovalo do  play-off, zatímco 
zbylých 8 „postoupilo“ do  tzv. 
pavouka útěchy, na  jehož vítěze 
čekala rovněž zajímavá cena. Zá-
pasy ve  skupinách se hrály na  1 
set do  21 bodů, vyřazovací boje 
byly hrány naplno na dva vítězné 
sety do 21. Pozitivní bylo, že bylo 

k  vidění nemálo zápasů, v  kte-
rých rozhodoval až 3. set, takže 
se bylo na co koukat.
Kompletní výsledky najdete 
v  sekci Badec liga >>> turna-
je. Mezi poslední čtveřici se 
probojovali Tomáš Bílek, Petr 
Rous, Tomáš Málek a  Michael 
Polák. V  prvním dramatickém 
semifinále zvítězil ve třetím roz-
hodujícím setu Petr Rous nad 
Michaelem Polákem. V druhém 
semifinále měl v  souboji Tomá-
šů „spolupořadatelů“ navrch 
Tomáš Bílek a  zvítězil ve  dvou 
setech. Zápas o  třetí místo se 

hrál na  jeden set do  21 a  štěstí 
se přiklonilo na  stranu Tomáše 
Málka, který tak skončil třetí, 
na Michaela Poláka zbylo čtvrté 
místo. Finále pak proběhlo rela-
tivně rychle a ve dvou setech se 
ze 3. vítězství z posledních 3 roč-
níků turnaje Stellinčin košíček 
zaslouženě radoval jeho hlavní 
pořadatel Tomáš Bílek.
Všem zúčastněným děkujeme 
za  kvalitní výkony a  přátelskou 
atmosféru a divákům za podporu 
a potlesky.

Text a foto: SPORTVM.cz 
a Kašpaři VM

Badmintonový turnaj Stellinčin košíček vyhrál Tomáš Bílek

TK Autocolor Oslavice B – KST 
Borovnice 9:9
Hráli: Klusáček Patrik, Trutna 
Jarolav, Jaša Jaroslav, Doležal Ja-
roslav. -šou-

Krajský přebor 3. kolo:
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov A 3:5
Body VM A  Vojtěch 0,5 – Kopr 
1 – Mrazík 1 – Denk 0 – Nedo-
ma 0 – Čtveráček 0,5 – Kučera 0 
– Jan 0…
Našim se zatím skutečně příliš 
nedaří; navíc se v  příštím kole 
utkají se značně dominující Ná-
měští, a  to ještě ke všemu v Ná-
měšti. Jako nejúspěšnější repre-
zentant našeho města v šachu se 
letos jeví Stanislav Kopr z  Rudy, 
který jako jediný surfuje na vítěz-
né vlně – opakovaně se mu daří 
a ve svých partiích vyhrává.
Pořadí KP:
1.–2. SB Světlá n. Sáz. A 3 2-1-0 14,0 7 (4,5)
1.–2. TJ Náměšť n. Osl. 3 2-1-0 14,0 7 (4,5)
3. Spartak Pelhřimov A 3 2-0-1 13,0 6 (3,5)
4. Gambit Jihlava B 3 1-1-1 12,0 4 (2,5)
5. Jiskra Havl. Brod A 2 1-1-0 10,0 4 (3,0)
6. Jiskra Humpolec A 3 0-1-2 10,0 1 (3,0)
7. Spartak VM A 3 0-1-2 9,5 1 (3,0)
8. TJ Žďár n. Sáz. B 2 0-1-1 7,5 1 (2,5)
9. Caissa Třebíč B 2 0-1-1 6,0 1 (1,5)

V  zápase Jihlavy B s  Náměští 
(3:5) přispěl k vítězství hostů i Vít 
Kratochvíl z VM, a to jedním ce-
lým bodem.
Reg. soutěž/sk. Východ 4. kolo:
Spartak Velká Bíteš – Spartak 
VM B 2,5:2,5

Za  domácí Skula 1 – Šilhan 0 – 
Kincl 1 – Bárta 0,5 – Valeš 0 b.
Za  hosty Dvořák D. 0 – Zeman 
1 – Urbánek 0 – Dvořák J. 0,5 – 
Dohnalík 1 b.
Výsledek je především úspěchem 
Velkomeziříčských.
Sokol Jámy – ŠK Bystřice nad 
Pernštejnem 3,5:1,5
Za  domácí Prášil, Pařil (VM) 
a  Pelikán po  1 bodu – Kunc 0,5 
– Mička 0 b.
TJ Žďár n. Sáz. D – Sokol Nové 
Veselí 2,5:2,5
Tabulka RSV:
1. Sokol Jámy 4 4-0-0 15,0 12 (7,0)
2. Spartak Vel. Bíteš 4 2-1-1 13,0 7 (5,5)
3. Spartak VM B 4 2-1-1 11,0 7 (4,5)
4. ŠK Bystřice n. Pern. 4 2-0-2 8,5 6 (3,5)
5. Sokol Nové Veselí 4 0-1-3 8,0 1 (3,5)
6. TJ Žďár n. Sáz. D 4 0-1-3 4,5 1 (1,5)

Oba hlavní favorité a  lokomoti-
vy soutěže, totiž Bíteš a Bystřice, 
mají zatím poněkud krátký dech 
anebo snad děravý kotel či co.
Až překvapivě daleko jim pood-
jel utržený vagón – nenápadné 
družstvo Jám. Dost dobře si ale 
vede také tým Spartak Velké Me-
ziříčí B, který v příštím kole při-
vítá doma právě rozběhlé Jámáky. 
Pátým kolem se 4. 1. 2015 uzavře 
první polovina této soutěže. 

Šachisté bojují a vzdorují, 
ale nevyhrávají

-vp-
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Okresní kolo osmnáctého ročníku lehkoatletické 
soutěže

VÁNOČNÍ LAŤKA
proběhne v tělocvičně Základní školy Oslavická 
Velké Meziříčí 
ve čtvrtek 18. prosince 8.45–13.00. 

BLahoPřání

Házená Velké Meziříčí pořádá

TURNAJ V MALÉ 
KOPANÉ
v pátek 26. prosince v 7.30, 
v hale za Světlou

Hraje šestnáct mužstev ve čty-
řech skupinách po čtyřech hrá-
čích. Startovné: 1.000 Kč. 

Ladislav Šidlo (tel.: 724 566 115, 
hazenavm@email.cz)

SK Sokol Lhotky pořádá

V pátek 26. 12. 2014 od 13 
hodin v KD Lhotky.
Registrace hráčů do 12.30.
Turnaje se mohou zúčastnit 
také registrovaní mladší žáci.
Občerstvení a ceny pro všech-
ny účastníky připraveny.

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. Hned tři významné osobnosti fot-
balového klubu FC Velké Meziříčí se v prosinci 2014 dožívají svých 
významných životních jubileí. Funkcionáři, trenéři, hráči, kamarádi 
a příznivci našeho stoosmiletého klubu jim na sklonku dalšího, tolik 
úspěšného fotbalového roku přejí pevné zdraví, mnoho spokojenosti 
a radosti ze života a upřímně jim děkují za dlouhá léta strávená v bar-
vách klubu Velké Meziříčí.

Aleš Žák – 55
V neděli 14. prosince oslavil páté 
výročí svých padesátin. Ve  své 
bohaté sportovní kariéře zů-
stal vždy věrný barvám Velké-
ho Meziříčí, za  které „válel“ jak 
na bývalé pískohlíně, tak i na ze-
leném trávníku, o  který zároveň 
jako správce pečuje. S  jedinou 
výjimkou barvy Velmezu opus-
til. V  roce 1975 se stal hráčem 
dorosteneckého ligového týmu 
Zbrojovky Brno a v následujících 
letech byl zařazen i  do  doroste-
neckého reprezentačního výběru 
Československé (dřívější název) republiky, za který odehrál 10 zápa-
sů. Jeden z nich jsme viděli i na našem hřišti. Na podzim roku 1979 
se vrátil zpět do  našeho klubu, ve  kterém začínal s  fotbalem, neboť 
jeho táta zde byl správcem a bydlel s rodinou vedle hřiště. Svoji ak-
tivní hráčskou kariéru v  mistrovských utkáních završil v  roce 1999. 
V roce 2004 slavil s Velmezem, jako asistent trenéra Romana Kuklety, 
nejen vítězství v  Krajském poháru ČMFS, ale také 2. historický po-
stup do Krajského přeboru s A-týmem mužů. Je to neuvěřitelné, ale až 
do své padesátky tento fotbalový univerzál 11 roků oblékal i brankář-
ský hokejový dres v okresním přeboru Žďárska za SK Mostiště. Aleši, 
hodně radosti z dětí a vnoučat, a ať Ti trávník U Tržiště vzkvétá.

Aleš Svoboda – 70
Včera, v  úterý 16. prosince, se 
v  plné svěžesti, zdraví a  hlavně 
chuti do  života dožil 20. výro-
čí svých padesátin, tedy krásné 
sedmdesátky pan Aleš Svoboda. 
Oslavenec, jehož prvním trené-
rem byl pan profesor Minařík 
v roce 1954, se stal dlouholetým 
hráčem – „obojživelníkem“ – 
ve  Velkém Meziříčí. Ano, doká-
zal hrát nejen v útoku, ale většina 
z nás si ho pamatuje jako elegant-
ního „pavouka“ v  černém. Tedy 
skvělého brankáře. Ještě ve svých 
čtyřiceti letech chytal za B-tým mužů a aktivní činnost brankáře ukon-
čil až ve svých 60 letech v týmu starých pánů v Budišově. Ale ještě v ní 
stále pokračuje v halových turnajích malé kopané za Velmez. A také se 
stačil věnovat trenérské práci. V posledních letech pak značnou měrou 
přispívá svojí aktivitou ke zdárnému průběhu divizních mistrovských 
utkání svého milovaného klubu, a to Velmezu. Aleši, ať máš stále ra-
dost ze všeho, co je Ti blízké.

Josef Janák – 70
V pondělí 22. prosince se dožívá 
krásné sedmdesátky pan Josef Ja-
nák. Od  svého mládí se věnoval 
poctivě fotbalu pouze ve  velko-
meziříčském dresu. Od  svých 
sedmnácti let patřil ke stabilním 
hráčům záložní řady A-týmu 
mužů a svůj poslední zápas za ně 
sehrál v roce 1971. Do roku 1974 
hrál za  B-tým a  potom ještě až 
do  svých pětapadesáti za  staré 
pány. V roce 1966 sehrál nejvíce 
zápasů – 36 – a vstřelil v nich 9 
branek. I v současné době je stále 
aktivní v našem klubu. Od roku 2000 se jako trenér věnuje výchově 
těch nejmenších v  přípravce. Nemalou měrou také přispěl ke  zdár-
ným průběhům Mezinárodního turnaje přípravek, jehož 1. ročník se 
uskutečnil v roce 2004. A samozřejmě nemůže chybět ani na žádném 
mistrovském utkání Velmezu, kde je také stabilním členem pořada-
telského sboru na divizních utkáních mužů. Pepo, přejeme Ti kromě 
spokojenosti z výsledků všech velkomeziříčíských týmů, také i hodně 
radosti, nejen ze hry vnuka Hynka, pro kterého jsi hodně udělal, ale 
i z vnuček.

FC Velké Meziříčí a Otto Doležal

Vánoční házenkářský turnaj 
spojený se setkáním bývalých 
a současných hráčů a hráček se 
uskuteční v sobotu 27. prosince 
od  15 hodin ve  sportovní hale 
za Světlou.

Kategorie boulderů čas vyhlášení startovné
Děti 0–6 let včetně 6   9.30–10.00 10.00 100/150 Kč
Děti 7–10 let včetně 10 10.00–11.00 11.00 100/150 Kč
Děti 11–15 let včetně 10 10.00–11.00 11.00 100/150 Kč
1. Sk. Kvalifikace+ženy 10 13.00–14.30 150/200 Kč
2. sk. Kvalifikace+ženy 10 14.30–16.00 150/200 Kč
Finále ženy 4 17.00 18.00
Finále muži 4 19.00 21.00

13. kolo
Po  ukončené základní části jsou 
mužstva rozdělena do  3 skupin. 
Prvních 8 týmů v  extralize se 
dvakrát vzájemně utká o  vítěze 
městské ligy. Poslední 4 týmy 
v extralize a prvních 5 ve druhé 
lize se dvakrát vzájemně utká o 4 
místa v  extralize v  příští sezoně 
a zbytek týmů v 1. lize se rovněž 
dvakrát vzájemně utká o  koneč-
né umístění v  1. lize v  sezoně 
2014/15.
Extraliga
1. Sanborn VM 11 10 0 1 80:29 20

2. Agromotor VM 11 10 0 1 71:25 20

3. HC Lukáš 11 7 2 2 77:43 16

4. SK Netín 11 7 2 2 71:44 16

5. SK Omega VB 11 6 2 3 66:37 14

6. Tech. služby VM 11 7 0 4 72:42 14

7. HC Pikárec 11 4 0 7 44:67 8

8. Horní Heřmanice 11 3 0 8 54:88 6

9. SK Afcon Kunšovec VM 11 3 0 8 38:66 6

10. SPL Radostín nad Osl. 11 3 0 8 46:69 6

11. Auto Dobrovolný VM 11 2 0 9 44:77 4

12. NHÚ Balinka VM 11 1 0 10 35:111 2

1. liga
SK Lavičky – SK Stránecká Zhoř 
2:1
Nevěčný, Štěpánek – Kazda
HC Benetice – HC Bory 6:1
Novotný 2, Houzar 2, Letmajer, 
Mikuláš – Váša
HC Ořechov – HC Křižanov 3:0
Dvořák, Burian, Vrbka

Farma Měřín – HC Tasov 0:5
Švec 3, Chlubna, Páral
SK Stránecká Zhoř – River VM 
4:6
Kazda 2, Kopřiva 2 – Rous P. st. 2, 
Vrtal, Brychta, Havlíček, Koudela
SK Mostiště – HC Benetice 8:4
Krejčí V. ml. 2, Krejčí Vojta, Vi-
dlák, Simonides, Karásek, Buri-
an P., Burian J. – Mikuláš, Caha, 
Rygl, Kašpar
HC Křižanov – SK Lavičky 9:0
Horký 3, Štěpánek 3, Veselý 2, 
Kružík
HC Bory – HC Ořechov 1:10
Váša – Dvořák J. 2, Dvořák P., 
Burian 3, Kokojan 2, Karmazín, 
Musil
Kabadesign VM – SK Vídeň 0:8
Pospíšil 3, Vyhlídal 3, Uhlíř, Dvo-
řák
1. SK Mostiště 12 12 0 0 81:28 24

2. SK Vídeň 12 11 0 1 83:16 22

3. HC Benetice 12 9 0 3 52:42 18

4. HC Ořechov 12 8 1 3 57:23 17

5. HCF Dráhy VM 12 5 3 4 44:43 13

6. Kabadesign VM 12 5 1 6 48:61 11

7. River VM 12 4 3 5 45:45 11

8. HC Křižanov 12 5 1 6 44:49 11

9. SK Lavičky 12 5 0 7 50:52 10

10. HC Tasov 12 3 2 7 34:55 8

11. SK Stránecká Zhoř 12 1 3 8 30:57 5

12. Farma Měřín 12 2 1 9 24:62 5

13. HC Bory 12 0 1 11 29:90 1

-vid-

Městská hokejová liga 
má po základní části

veřeJné 
BrUSLení

Čt 18. 12. 17.00–18.30
So 20. 12. 12.45–14.15
Ne 21. 12. 14.30–16.00
Po 22. 12. 10.00–11.30
Út 23. 12. 15.30–17.00
St 24. 12. 13.00–14.30
Čt 25. 12. 10.00–11.30
Čt 25. 12. 14.00–15.30
Pá 26. 12. 10.00–11.30
Pá 26. 12. 14.00–15.30
So 27. 12. 16.15–17.45
Ne 28. 12. 10.00–11.30
Ne 28. 12. 14.00–15.30
Po 29. 12. 10.00–11.30
Po 29. 12. 14.00–15.30
Út 30. 12. 10.00–11.30
St 31. 12. 15.30–17.00
Čt   1.   1. 14.00–15.30
Pá    2.   1. 14.00–15.30
So   3.   1. 13.30–15.00
Ne   4.   1. 14.30–16.00

V  neděli 7. prosince odjížděli 
naši nejmenší házenkáři na  po-
slední podzimní turnaj v  rámci 
Ligy Vysočiny do  Havlíčkova 
Brodu. Jako obvykle jsme vyra-
zili se čtyřmi družstvy. Dvě star-
tovala v kategorii minižáci a dvě 
v přípravce.
Minižáci
Velké Meziříčí A  – na  turnaji 
jsme se bohužel museli obejít 
bez dvou nejlepších hráčů a zá-
roveň i střelců, ostatní postráda-
li bojovnost a větší chuť do hry. 
V  těžké skupině jsme výsledko-
vě moc neuspěli a z pěti zápasů 
jsme vyhráli pouze dvakrát.
VM A  – Žirovnice 10:6,   – Ha-

vlíčkův Brod B 3:13, – Ledeč nad 
S. 12:0, – Havlíčkův Brod A 5:17, 
– Dolní Cerekev A 9:15
Sestava a  branky: Lukáš Dob-
rovolný (22), Jakub Russ (13), 
František Hlaváč (2), Martin 
Chalupa (1), Lukáš Deraha
Velké Meziříčí B – naše záložní 
starší družstvo se od  minulého 
turnaje herně i výsledkově zlep-
šilo. Kluci třikrát vyhráli, jednou 
remizovali a  pouze jednou pro-
hráli.
VM B – Chrudim 4:4, – Havlíč-
kův Brod D 12:0, – Nové Veselí 
3:11, – Havlíčkův Brod C 9:6, – 
Dolní Cerekev B 8:7
Sestava a  branky: Jakub Mach 

(16), Štěpán Klapal (14), Adam 
Horký (5), Matěj Trifanov (1), 
David Černík
Přípravka
VM A  – toto družstvo mělo 
na  tomto turnaji vyrovnanou 
bilanci tří výher a  tří těsných 
proher, v  sezoně to tak byl vý-
sledkově nejslabší turnaj. 
VM A  – Havlíčkův Brod C 
13:0, – Havlíčkův Brod B 10:0, 
– Ledeč n. S. 8:1, – VM B 5:6, 
– Nové Veselí 5:7, – Havlíčkův 
Brod A 5:7
Sestava a branky: Radim Hlaváč 
(12), Vojta Bradáč (10), Jiří Win-
terling (9), Denis Vik (8), Jaro-
slav Pavlíček (7)

VM B – naše druhé družstvo 
odehrálo výborný turnaj, všech-
ny zápasy kluci vyhráli, střelecky 
se velice dařilo Kubovi Uchytilo-
vi a velice dobrý turnaj odehrál 
Adam Jaša.
VM B – Havlíčkův Brod A  4:3, 
– Havlíčkův Brod B 12:1, – VM 
A 6:5, – Havlíčkův Brod C 20:0, 
– Ledeč n. S. 5:1, – Nové Veselí 
13:8
Sestava a  branky: Jakub Uchytil 
(29), Adam Požár (12), Petr Ze-
zula (9), Adam Jaša (7), Ondřej 
Trifanov (2), Alan Marek (2)
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Ho-
ráková, Jiří Kaštan, Pavol Živčic

-kaš-

Minižáci DDM odehráli házenkářský turnaj 
v Havlíčkově Brodě

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí zve 
všechny fanoušky na přípravné utkání s extrali-
govou juniorkou Dukly Jihlava. 
Utkání se odehraje v neděli 28. prosince. 
V  dresu Dukly se mimo jiné představí Tomáš 
Střecha, který začínal s hokejem ve Velkém Me-
ziříčí. Jeho bratr Libor hraje za  první mužstvo 
HHK. Na střídačce Dukly se v roli trenéra objeví 
dlouholetý hráč HHK Karel Nekvasil. 
Utkání začíná na  zimním stadionu ve  Velkém 
Meziříčí v 17 hodin. HHK VM

Muži HHK sehrají přípravné 
utkání s extraligovou 
juniorkou Dukly Jihlava

vánoční turnaj 
neregistrovaných 
hráčů ve stolním 
tenise.

Pozvánka na hokeJ
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Na hokej na zimní stadion 
v  neděli 21. prosince v  11.45 
HHK dorost – HC Orlová
v neděli 28. prosince HHK muži 
A – Dukla Jihlava „jun“

První tým mužů HHK na domácím ledě porazil ‚draky‘ ze Šumperka

kdy a kam

Letošní rok začal osudovým 
rozhodnutím. Kvůli pracovním 
a  školním vytíženostem jednot-
livých členek našeho družstva 
jsme se hned na začátku musely 
rozhodnout, zda se popereme 
s  více disciplínami v  požárním 
sportu, jak to bývalo každým 
rokem, nebo se zaměříme pouze 
na jednu.
Pro letošek jsme tedy uzavřely 
kapitolu požárního sportu v  po-
stupových soutěžích a  Žďárské 
lize a  naplno a  stoprocentně se 
věnovaly už jen soutěžím CTIF. 
Soutěže mimo CTIF byly jakým-
si tréninkem a  posilovnou mezi 
našimi závody, na  kterých jsme 
potřebovaly dosahovat lepších 
a  lepších výsledků, a  tak místo 
volného času jsme navštěvovaly 
posilovnu a v rámci svého samo-
statného trénování nahrazovaly 
běhání na trati běháním ve volné 
přírodě.
Zpočátku nám bylo líto neúčasti 
na některých závodech, ale postu-
pem času jsme zjišťovaly, že díky 
plnému nasazení jsme ze sebe 

vydávaly maximum na  každých 
závodech v letošním roce. A Vlč-
novským pohárem to začalo. 
Dubnové závody mají vždy něco 
krásného do sebe. Začíná sezona 
závodů, na kterých se setkáváme 
se svými dobrými přáteli. A  vše 
začíná znovu, pokořování minu-
lých časů, vylepšení techniky, ví-
tězství nad sebou samým. První 
místo jsme si z Vlčnova odvážely 
za krásný čas 45:55. Se štafetou se 
musíme ještě do příště vylepšit.
V květnu se nám dostalo té cti, 
že jsme z  rukou starosty kraj-
ského sdružení ČMS Kraje Vy-
sočina Jana Slámečky převzaly 
medaili za  mezinárodní spo-
lupráci II. stupně, za  vzornou 
reprezentaci na  mezinárodních 
soutěžích a  za  příkladnou spo-
lupráci se zahraničními druž-
stvy. V  červnu jsme navštívily 
soutěž Pražský pohár, tam se 
bohužel čas útoku trošku zhor-
šil, ale štafeta se začala vylep-
šovat na  68:07. Odtud jsme 
si odvezly pamětní odznáčky 
a  krásné prvé místo. Na  konci 

června jsme navštívily němec-
ké město Bautzen a v zahranič-
ní kategorii jsme získaly další 
zlatý kov do  sbírky. Tady jsme 
předvedly krásnou podívanou 
na štafetu. Čas 65:40 se zapisu-
je jako jeden z  těch super časů 
pro sezonu 2014. Září patřilo 
domácím závodům o Pohár sta-
rosty města Velké Meziříčí, kde 
nakonec pořadí určoval pouze 
útok, protože kvůli špatnému 
počasí byla zrušena štafeta. 
I když jsme při útoku vyfasova-
ly 5 trestných bodů, první místo 
bylo opět naše a  obhájily jsme 
si vítězství z loňského roku. Za-
končení sezony probíhalo, jak 
jinak, než na Mistrovství České 
republiky ve Dvoře Králové nad 
Labem. První útok 45:00 byl 
úžasným odrazovým můstkem, 
a  tak jsme neměly co ztratit. 
Do  druhého útoku jsme daly 
opravdu vše. Ke krásnému času 
44:82 se ale připsalo 5 trestných 
bodů, a  tak nám musel stačit 
ten první čas. Štafeta se povedla 
za čas 68:61 a opět na nás čeka-

lo krásné první místo, nyní ale 
s  opravdovými medailemi a  ti-
tulem mistryň ČR v  klasických 
disciplínách CTIF.
Možná se zdá, že v  příštím roce 
není kam postupovat? Není těžké 
zaběhnout první místa a  získat 

za  ně náležitá ocenění. Největší 
dřinou, ale i motivací do další se-
zony bude tituly obhájit. Na  rok 
2015 je připraveno 6 domácích 
soutěží a  nesmí chybět ani ty 
zážitkové, zahraniční soutěže.
Na fotografii zleva stojící: Micha-

ela Bernatová, trenér Stanislav 
Kratochvíl st., Šárka Vítková, Jana 
Kratochvílová, Radka Křikavová, 
Šárka Lázničková; zleva sedící: 
Monika Rajmová, Petra Žejšková, 
Lucie a Veronika Sedlákovy.

-ber-, foto: archiv SDH

Hasičské družstvo žen CTIF má letos za sebou úspěšnou sezonu

HHK VM – HK Hokej Šumperk 
2003 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky a  asistence: 4. Marek 
(Krča), 19. Bula (Ambrož, Slá-
ma), 24. Křenek (Šerý), 30. Kře-
nek (Marek, Šerý), 49. Křenek 
(Krča, Marek) – 19. Peška (Ko-
vář), 35. Pilavka (Havlík), 43. 
Kužílek (Budina). Sestava HHK 
VM: Wolf (Štourač) – Vlašín, 
Šerý, Ambrož, Sláma, Burian, 
Střecha L. – Křenek, Marek, So-
botka – Krča, Kudláček, Fila 
– Štěpánek, Bula, Pejchal – 21. 
Střecha F. Vyloučení: 9:10, navíc 
Navrátil (ŠUM) 10+OK, Cink 10 
min. nesportovní chování, v čase 
44:16 nařízeno TS ve  prospěch 
HHK – neproměněno. Využití: 
3:2, v  oslabení 0:0 Střely: 31:28 
(10:12, 13:8, 8:8) Diváci: 190.
Po  téměř měsíční odmlce se 
představilo první mužstvo HHK 
na domácím ledě, kdy v patnác-
tém kole přivítalo tým šumper-
ských draků. V prvním měření sil 
nás draci přestříleli a jednoznač-
ně zvítězili 7:3. Dala se očekávat 

velká bitva s  celou řadou osob-
ních soubojů.
Úvod zápasu vyšel lépe naše-
mu mužstvu. Ve  4. minutě se 
prosadil Nikola Marek, které-
mu přihrál na  první gól utká-
ní Michal Krča. Ve  14. minutě 
putovali na  trestnou lavici dva 
naši hráči. Hostující tým dvoj-
násobnou přesilovku bleskově 
využil. V závěru prvního dějství 
měli dvojnásobnou početní vý-

hodu i naši hráči, kterou během 
necelé půlminuty dokázali vyu-
žít. Po  přihrávce Lukáše Slámy 
střílel od  modré Pavel Ambrož, 
jehož střelu před brankou hostí 
tečoval Honza Bula. Na  změnu 
směru dráhy kotouče hostují-
cí gólman nedokázal zareago-
vat. Do kabin odcházel náš tým 
s jednogólovým náskokem. 
Ve druhé třetině se nejprve ve 24. 
minutě prosadil David Křenek, 

ten dostal křižnou přihrávku 
od  Kamila Šerého a  střelou bez 
přípravy nedal brankáři hos-
tí nejmenší šanci. O  necelých 
pět minut se opět radovalo naše 
mužstvo. Po  přihrávce Kamila 
Šerého a  Nikoly Marka skóroval 
David Křenek. Tento gól padl 
opět v přesilové hře našeho muž-
stva. V polovině utkání se na ledě 
začalo pořádně jiskřit. Při hře 
4:4 se dopustil hráč hostí faulu, 
nabídnutou výhodu jsme hráli 
nepovoleně v  šesti hráčích, če-
hož si čárový rozhodčí nevšimli. 
Následně se emoce přenesly mezi 
obě střídačky, kde zejména hos-
tující činovník ztratil zábrany 
a  nevybíravě křičel na  naše hrá-
če a na rozhodčí. Za nesportovní 
chování byl potrestán osobním 
trestem hostující Navrátil. Ten se 
s výrokem rozhodčího nedokázal 
smířit a  pokračoval ve  slovním 
napadání hlavního arbitra, kte-
rý jej následně poslal předčasně 
do  kabin. Ve  35. minutě snížil 
hostující Pilavka. Dvougólovým 

vedením našeho týmu skončila 
druhá třetina.
Vstup do  třetí třetiny vyšel lépe 
hostům, kteří ve 43. minutě sníži-
li na rozdíl jediné branky. Ve 45. 
minutě se dostal do samostatné-
ho úniku David Křenek, který 
byl v  poslední chvíli hákován 
obráncem hostí. Hlavní rozhod-
čí Coufal nařídil trestné střílení, 
které David Křenek neproměnil. 
Ve  48. minutě se hostující hráči 
opět neudrželi a  hned dva pu-
tovali na  trestnou lavici. Nabíd-
nutou početní výhodu naši hrá-
či využili. Po  přihrávce Nikoly 
Marka a  Michala Krči se potřetí 
v  utkání prosadil David Křenek. 
V závěru měli naši hráči ještě dvě 
přesilovky, které již nevyužili. 
A tak se náš tým konečně dočkal 
velmi cenného vítězství, kterému 
hodně napomohla nedisciplino-
vanost hostujícího týmu.
V  sobotu zajíždí první tým HHK 
k poslednímu mistrovskému utká-
ní v  tomto roce. Od  17 hodin se 
představí na  „horkém“ ledě Kro-

měříže, kterému aktuálně patří 
druhé místo v tabulce KL JM a ZL. 
Ostatní výsledky: HC Uherský 
Brod A  – HK Kroměříž 4:2, SK 
Minerva Boskovice – HC Štika 
Rosice 9:1, Dynamiters Blansko 
HK – HC Spartak Velká Bíteš 3:2, 
HC TJ Šternberk – HC Uničov 
2:3SN, Hokej Uherský Ostroh – 
HC Spartak Uherský Brod B 13:1, 
HC Uherské Hradiště – volno.
Za  týden v  neděli 28. prosince 
odehrají muži domácí utkání 
s  Duklou Jihlava „jun“. Začátek 
v 17.00.
Jihomoravská konference
1. Blansko 14 8 1 0 5 49:52 26
2. Boskovice 14 7 1 0 6 65:46 23
3. Uničov 13 6 2 1 4 67:57 23
4. Rosice 13 7 0 1 5 43:50 22
5. Velká Bíteš 13 6 1 1 5 61:48 21
6. Šumperk 14 5 3 0 ž 67:57 21
7. Šternberk 14 6 0 2 6 58:59 20
8. Vel. Meziříčí 14 4 0 6 4 50:54 18

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 14 7 3 2 2 78:56 29
2. Kroměříž 14 8 1 0 5 87:52 26
3. Uherský Brod A 14 6 1 1 6 57:57 21
4. Uherské Hradiště 13 4 2 1 6 59:59 17
5. Uherský Brod B 14 0 0 0 14 36:130 0

-hhk-

TJ Slavoj Polná – ST VM 4:10
Body: Klíma Petr 3/0, Pokorný 
Jan 3/0, Řikovský Aleš 2/1, Kam-
pas Jan 1/2. Čtyřhra: Maštera, 
Pokorný.
TJ Sokol Nížkov – ST VM 8:10
Body: Maštera Martin 4/0, Klíma 
Petr 2/2, Pokorný Jan 2/2, Řikovský 
Aleš 1/3. Čtyřhra: Klíma, Řikovský.
TJ Sokol Rovečné B – ST VM B 
6:12
Body: Maštera Martin 4/0, Šou-
kal Slavomír 3/1, Kampas Jan 2/2, 
Buk Martin 2/2. Čtyřhra: Mašte-
ra, Kampas.
ST VM C – SK Ježek Uhřínov 14:4
Body: Zelený David 4/0, Klíma 
Tomáš 3/0, Buk Radek 3/1, Bed-
nář Ivan 3/1, Juda Zdeněk 0/1. 
Čtyřhra: Klíma, Buk.
TJ Netín B – ST VM D 9:9
Body: Klíma Tomáš 4/0, Zelený 

Tomáš 3/1, Dvořák František 2/2, 
Vodák Petr 0/4.
ST VM E – TJ Poděšín B 8:10
Body: Holík Vratislav 2/2, Hrůza 
Vlastimil 2/2, Kališ Petr 1/3, Vo-
dák Daniel 1/3. Čtyřhry: Holík, 
Kališ; Hrůza, Vodák.
Poslední kola první půlky soutěží 
se odehrála o víkendu. Áčko obě 
venkovní utkání zvládlo na  vý-
bornou a  zvítězilo. V  Polné jsme 
byli papírově favorité, a to se po-
tvrdilo i herně. V tomto duelu hrál 
nejlépe Petr Klíma. V Nížkově se 
výhra rodila těžko. Sled bodů vy-
padal následovně, po  úvodních 
čtyřhrách 1:1 po  čtyřech dvoj-
hrách 3:3 poté domácí odskočili 
na 6:3, my jsme korigovali na 6:5, 
v nejhorší chvilce střetnutí domá-
cí odskočili na  hrozivých 8:5. To 
už nikdo nevěřil v obrat. Posled-

ních 5 dvojher jsme zvládli a oto-
čili na  konečných 8:10 pro nás. 
Velké štěstí se k  nám přiklonilo 
v ten správný moment a domácím 
nezbylo nic jiného, než zkousnout 
krutou prohru. Nadstandardní 
výkon předvedl Maštera, zkuše-
ně porazil všechny hráče a  uhrál 
pro naše družstvo nejvíce bodů. 
Po půlce soutěže vedeme tabulku 
krajského přeboru první třídy. 
Béčko potvrdilo dosavadní for-
mu a  zvítězilo v  Rovečném 6:12. 
Všechny body opět uhrál Mašte-
ra. Družstvo má bilanci po devíti 
kolech 9-0-0. Céčko nedalo šanci 
Uhřínovu a  vyhrálo 14:4. Tady 
bodoval nejvíce David Zelený. 
Déčko remízovalo v  Netíně. To-
máš Klíma jako jediný porazil 
všechny soupeře. Smolně prohrá-
lo družstvo nejmladších. 

Stolní tenisté odehráli poslední kola
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KSM-V : SK Telč – HHK VM B 
7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Rozhodčí: Paur – Jeletz, Lupač. 
Poměr střel: 57:32. Branky: 7. Kret 
(Jančo), 16. Kubát (Prokop), 18. 
Kret (Jančo), 21. Novák (Tůma), 
31. Kubát (Prášek), 44. Tůma (Ša-
landa J., Sokolík), 58. Kret (Koreš, 
Šťastný). Vyloučení: 7:5, navíc 
trestné střílení za  hákování Kud-
láčka (neproměněno) a  Chlubna 
(oba HHK) 5 + 20 za krosček. Vyu-
žití: 0:0. Oslabení: 0:0. Sestava VM 
B: Šeba – Bradáč, Válek – Kudlá-
ček M., Pokorný, – Invald – Hubl, 
Frühauf, Malec – Chlubna, Barák, 
Tůma – Kampas M., Kampas J.
Zápas v  Telči byl obrazem toho, 
v  jakém rozpoložení se béčko 
HHK nachází celý podzim. Opět 
v  nekompletní sestavě a  hrou 
bez nasazení, důrazu, dohrávání 

osobních soubojů a se žalostnou 
střelbou. Těch pár jedinců, kteří 
se o  něco snaží, je na  ledě ztra-
ceno jako kapka v moři. Domácí 
hráči si až na výjimky žádný mi-
mořádný tlak nevytvořili. Svým 
hbitějším bruslením a  vydaře-
nými kombinacemi si však neu-
stále vytvářeli mírnou převahu. 
A  to jim, společně s  úspěšnou 
střelbou, úplně stačilo, aby prů-
běžně navyšovali skóre utkání 
ve svůj prospěch. Domácí diváci 
si tak bez zbytečných emocí při-
šli na  své, ale většina očekávala 
podstatně větší drama. Na to ov-
šem musí být dva. Po této prohře 
a ostatních výsledcích 10. kola už 
je jisté, že meziříčské béčko letos 
o medaile hrát nebude. Po skon-
čení základní části je čeká pouze 
boj o páté místo.

Další výsledky: V. Bíteš B – Loko 
Brno 3:9, Zastávka – V. Bítýška 
5:2, Náměšť – volno
V příštím kole máme volno. Další 
zápas odehrajeme až o prvním no-
voročním víkendu ve  Velké Bíteši 
proti tamnímu B – týmu.
1. Brno 9 7 0 0 2 73:32 21
2. Telč 8 7 0 0 1 46:20 21
3. Zastávka 8 5 0 2 1 37:26 17
4. Veverská Bítýška 9 5 1 0 3 35:28 17
5. Náměšť n. O. 8 3 0 0 5 21:35 9
6. Vel. Meziříčí B 9 1 1 0 7 24:47 5
7. Vel. Bíteš B 9 0 0 0 9 14:62 0

-ht-

Telč hokejistům nadělila sedm gólů

David Křenek střílí 4. gól HHK v utkání. Foto: archiv HHK


