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

Loutková scéna v Jupiter clubu, 

Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Jupiter club, s. r. o.,
zve na

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

PRO VEŘEJNOST
11. ledna 2015 
(10–13 hodin, 14–17 hodin)

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 
VÁNOČNÍ MĚSTO

VÍCE NA STRANĚ 7

Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na 
PLES MĚSTA
který se koná v sobotu 

24. ledna 2015 
v Jupiter clubu.
Více na straně 9

Dvacet čtyři klientů Ústavu 
sociální péče Křižanov se těší 
z nového bydlení. Žít ve svém 
a podle svého budou ve měs-
tech Velké Meziříčí a Bystřice 
nad Pernštejnem. 

Na  obou místech byly v  rámci 
procesu transformace sociálních 
služeb postaveny dva domy, ka-
ždý o  kapacitě šest osob. Slav-
nostní otevření a předání do uží-
vání proběhlo před loňskými 
Vánocemi, ve  Velkém Meziříčí 
18. 12. „Prostřednictvím trans-
formace rozšiřujeme možnosti 
péče o  druhé. V  případě ÚSP 
Křižanov a  jeho klientů, z  nichž 
někteří žijí v pronajatých bytech, 
jsme si ověřili správnost volby 
nového způsobu péče o  lidi se 
znevýhodněním,“ přiblížil kraj-
ský radní pro sociální oblast Petr 
Krčál. Ten se spolu s pozvanými 
hosty z ministerstva, Kraje Vyso-
čina, města Velké Meziříčí, ÚSP 
a  dalšími zúčastnil slavnostního 
přestřihnutí pásky na  Hliništi 
ve Velkém Meziříčí.
Další domky pro klienty křiža-
novského ústavu se staví v  Ka-
dolci, Křižanově a Osové Bítýšce. 
Postaveno bude celkem devět 
objektů, do  kterých se postupně 
přestěhuje 56 lidí. 

Vážení spoluobčané, milí 
sousedé,
rok, který jsme společně právě 
uzavřeli, byl pro nás všechny, 
obyvatele Velkého Meziříčí, vel-
mi důležitý. Důležitý v  tom, že 
jsme si ověřili, že zvládneme běž-
ný provoz a vůbec život ve městě, 
které je z poloviny uzavřeno pro 
dopravu. Víte, když jsme se do-
zvěděli definitivně, že kraj silnici 
602 na  Karlově a  na  Sokolovské 
opraví takto naráz, měl jsem do-
cela velké obavy. Obával jsem se, 
zda ty dopravní komplikace ne-
budou tak velké, že naše město 
paralyzují. A obával jsem se také, 
aby se v  tom zmatku objížděk 
a změn někomu něco nestalo.
Proto jsem tolik trval na  tom, 
abychom všichni měli co nejvíc 
informací a také na tom, aby nám 
stát umožnil město objet po dál-
nici. Nakonec se ale všechny 
obtíže zvládly, ulice máme nové 
a  potíže jsme společně trpělivě 
ustáli. Znovu vám za tu trpělivost 
a řidičskou kázeň děkuji a za  tr-
pělivost také obzvlášť děkuji 
obyvatelům obou ulic, kteří si se 
stavbou užili nejvíc. 
Nejdůležitější zprávou z celé akce 
ale je, že si v  komplikované si-
tuaci umíme navzájem pomoci, 
být ohleduplní a  po  sousedsku 
nápomocní. Nikdy jsem o  této 
naší vzájemné úctě nepochybo-
val a  jsem opravdu ze srdce rád, 
že tomu tak v  našem městě je. 
Vážím si toho. 
Leží mi na  srdci ještě jedno po-
děkování za to, co se v minulém 
roce stalo. V  podzimních vol-
bách jste mému týmu dali ne-
bývalou důvěru a  mně osobně 
dal dokonce hlas téměř každý 
druhý Velkomeziříčan, který se 
voleb účastnil. Chci vám znovu 
za vaši přízeň poděkovat a znovu 
vás ujistit, že takovou důvěru ani 
já, ani moji kolegové nebereme 
na lehkou váhu. 
Tolik k tomu, co se v našem měs-
tě dělo loni a pojďme se zastavit 
u toho, co nás čeká. Zahájíme dů-
ležitou majetkovou přípravu pro 
4. část obchvatu města a  veřej-
nou debatu o tom, jakou má mít 
podobu naše náměstí. Musíme 
ho opravit a  chceme začít mož-
ná už v roce 2016. Následně nás 
čeká diskuze, co bychom chtěli 
v prostoru bývalého areálu Svitu, 
ale opět tomu musí předcházet 
majetková příprava. Máme ide-
ální možnost postupně dotvářet 
stávající centrum, ale upozorňu-

ji, že půjde o proces na nejenom 
toto volební období, spíš na příští 
desetiletí. Proto velmi vážně ape-
luji na každého z nás - už nyní 
se zamysleme opravdu důkladně 
a pečlivě, aby ona diskuze mohla 
proběhnout zodpovědně a  se-
riózně. Moc se na  naše diskuze 
na toto téma těším a těším se také 
na  názory a  představy odborní-
ků, které také zapojíme. Na  nás 
Velkomeziříčanech pak bude, 
abychom vybrali a také udělali to 
nejlepší a nejužitečnější.
Chci se s  vámi také ještě více 
setkávat a scházet. Moc se mi to 
osvědčilo. Každý nápad, každá 
připomínka i  každá kritika mi 
pomáhají hledat lepší a  lepší ře-
šení pro naše město. Proto k těm 
našim každoměsíčním veřejným 
diskuzím a internetovým chatům 
určitě ještě přidám nějaké menší 
setkávání u kávy - pro ty, koho 
nebaví počítač, nechce mluvit 
na  veřejné debatě a  ostýchá se 
přijít na radnici. Osvědčilo se mi 
to ve volební kampani, ale tenhle 
typ našich schůzek musím ještě 
promyslet. 
K  tomu mám ještě jednu věc 
- informování a  informova-
nost a  otevřenou radnici chci 
letos posunout ještě o  kus dál. 
Asi už víte, že jsme mezi městy 
do 20.000 obyvatel vyhráli v od-
borné soutěži o  nejprůhlednější 

zadávání veřejných zakázek. To je 
samozřejmě skvělá zpráva a  vel-
ké ocenění, ale ještě nám něco 
chybí. Chybí nám přehledný on-
line rozpočet, takzvaný klikací, 
o který se už delší dobu snažím. 
Letos už to vyjde, protože jsme 
na  jeho zavedení dostali dotaci. 
A  přidáme k  tomu ještě razant-
nější a  rozsáhlejší informování 
občanů v  elektronické i  tištěné 
podobě. Až budou tyto práce ho-
tové, budu mít konečně pocit, že 
v otázce otevřené radnice jsme už 
dosáhli téměř cíle.
Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
věnoval jsem se na  předchozích 
řádcích výhradně našemu měs-
tu, protože jeho rozvoj je pro nás 
všechny důležitý. Nemyslím si totiž, 
že naši životní spokojenost až tolik 
ovlivňuje to, kdo je aktuálně prezi-
dentem, či co si o nás myslí nějaký 
úředník v  Bruselu. Naše životní 
štěstí naopak ovlivňuje to, jak se cí-
tíme ve své rodině, ve svém domě, 
ve své ulici a ve svém městě. Mějme 
to, prosím, na paměti, starejme se 
o  své bezprostřední okolí, buďme 
aktivními občany a  dobrými sou-
sedy. Vzájemně se nám to vyplatí.
Milí spoluobčané, přeji vám z celé-
ho srdce co nejlepší rok 2015. Přeji 
vám rodinnou pohodu a pracovní 
úspěchy, přeji vám osobní radost 
a hlavně pevné zdraví.     
                Radovan Necid, starosta
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Novoroční projev 
starosty města

Klienti z ústavu se těší z nového bydlení

Schválili úsporný rozpočet, město 
střádá na velké opravy

Pokračování na straně 4

Pokoje si může zútulnit každý podle svého, kuchyň, 
obývák či terasa a další budou pro všechny společné. 
Foto: Iva Horká

Rozpočet Velkého Meziříčí 
na rok 2015 je úsporný a pře-
bytkový. Radnice šetří peníze 
na strategické projekty, které ji 
čekají v budoucnu. Po jednání 
zastupitelstva, které rozpočet 
schválilo, to řekl starosta Necid. 

„Plánované příjmy na  příští rok 
jsou ve výši 184,5 mil. Kč a výda-
je zastupitelstvo schválilo ve  výši 
168,8 mil.,“ popsal rámec rozpočtu 

starosta. Rozdíl, tedy 15,7 milionů, 
je zařazen do  rozpočtu jako tzv. 
třída financování a  bude použit 
na splácení úvěrů. Rozpočet je se-
stavený tak, že myslí na běžný chod 
města. „Kromě drobných oprav ko-
munikací, zimní a letní údržby, ve-
řejného osvětlení a vyvážení odpa-
dů samozřejmě také na provoz škol 
a školek, kulturních zařízení a spor-
tovišť, apod.,“ řekl starosta. V roz-
počtu našly své místo i tradiční 

akce či příspěvky sportovním, soci-
álním a charitativním organizacím. 
Investice radnice zpravidla řeší 
z přebytku, jeho výše je jasná v jar-
ních měsících. „Jsou to např. došlé 
dotace z minulého roku, kapitálové 
příjmy, nerealizované akce a další,“ 
prohlásil starosta s tím, že tyto pře-
bytky se v Meziříčí pohybují v řádu 
desítek milionů korun. „Zastupitelé 
pak rozhodnou, zda a jak se peníze 
využijí,“ uzavřel Necid. -ran-

Asistent Jiří Zeman je již popatnácté 
u Tříkrálové sbírky v naší oblasti
Pane Zemane, ve žďárské Cha-
ritě působíte již patnáct let jako 
tříkrálový asistent pro oblast 
Velkomeziříčska. Zkuste s námi 
zavzpomínat. 

Jak jste se k této funkci dostal? 
U nás v Uhřínově chodili od roku 
1990 každoročně tři králové po vsi 
se scénkou narození Mesiáše. 
V  roce 2000 po  první tříkrálové 
sbírce olomouckých studentů nás 
s  bývalým děkanem P.  Peňázem 

oba napadlo zkusit to se sbírkou 
také. A stalo se! V r. 2001 jsme se 
do sbírky zapojili bez záštity Cha-
rity jen v  Uhřínově a  ve  Velkém 
Meziříčí, to vše s  příznivým ohla-
sem. A od té doby již popatnácté až 
dodnes.
V čem vaše asistentská funkce spo-
čívá? Jaké jsou vaše povinnosti? 
Povinnosti mi zatím nikdo žádné 
neurčil, ale je zapotřebí sbírku nej-
dříve spolu s  Charitou připravit, 
zajistit koledníky a  vedoucí sku-

pinek a některé poslat za odměnu 
do Brna na žehnání pana biskupa 
a na Tříkrálový koncert v divadle, 
rozdělit rajony, zapečetit poklad-
ničky na  městském úřadě, rozdat 
pokladničky a  drobné dárečky 
koledníkům, operativně hlídat či 
eventuálně řešit celý průběh sbírky, 
následně pokladničky sesbírat, po-
moci spočítat na městském úřadě, 
odevzdat do banky a průběžně řešit 
i administrativní dokumentaci.

Pokračování na straně 3
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Vážení spoluobčané, milí 
čtenáři,
pro staré Římany byl symbolem 
roku bůh Janus. Byl zobrazován 
s dvojitou tváří – jedna se ohlížela 
do minulosti, druhá hleděla k bu-
doucnosti. Od  těchto starých časů 

až do dnešních dnů se většina lidí 
na  konci starého roku a  na  za-
čátku roku nového ohlíží zpátky 
a  hodnotí své úspěchy i  nezdary, 
promítá si chvilky štěstí i  prožité 
smutky a zároveň s nadějí a zvěda-
vostí vyhlíží do roku nového. Starý 

rok skončil, a  ten nový, s  pořado-
vým číslem 2015, začíná. Dovolte 
mi, abych i já shrnul sled událostí, 
které se odehrály v uplynulém roce 
v Jupiter clubu (JC). Z historického 
vývoje JC i našeho města lze ozna-
čit rok 2014 za zlomový, provázený 

celou řadou klíčových událostí. 
V  těchto dnech si připomínáme 
významné výročí, padesát let čin-
nosti organizované kultury v  na-
šem městě. Vznik první kulturně 
společenské organizace ve Velkém 
Meziříčí se datuje ke  konci roku 
1964. Celý rok 2014 byl ve znamení 
komplexní rekonstrukce a vybudo-
vání nového, moderního kulturně 
společenského centra, které bylo 
dokončeno a  symbolicky předáno 
k  znovuotevření právě v  období 
oslav, k 1. lednu 2015. Celkový ná-
klad rekonstrukce činil cca 100 mil. 
Kč. Koncert Janáčkova komorního 
orchestru otevře prostory v sobo-
tu 10. ledna. Následný den, tj. v ne-
děli 11. ledna, bude JC otevřen 
pro veřejnost. Další významnou 
akcí byla digitalizace kina Jupiter. 
To bylo pro veřejnost otevřeno 
v neděli 20. července. K 31. 12. 2014 
promítlo 86 filmových představení, 
které zhlédlo 4618 diváků. Průměr 
na jedno představení je 53,7 diváka.
I  přes tyto významné investiční 

akce jsme usilovali o  zachování 
programové nabídky, pokud mož-
no v co nejméně omezené šíři. Akce 
probíhaly v  kinosále, koncertním 
sále, loutkové scéně či prostorách 
budovy luteránského gymnázia. 
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat celému kolektivu pracovníků 
JC za nasazení a přístup, díky kte-
rému našim návštěvníkům nabídl 
i  v  těchto provizorních podmín-
kách celou zajímavých akcí. Mezi 
nejnavštěvovanější a  návštěvníky 
pozitivně hodnocené mohu uvést 
Velkomeziříčské kulturní léto, 
soutěž 4 klíče k  velkomeziříčské 
bráně, tradiční týdenní Evropský 
festival filozofie, vánoční koncer-
ty, velikonoční i  vánoční výstavy, 
profesionální i  amatérská divadel-
ní představení atd. Díky podpoře 
města jsme i nadále mohli vytvářet 
potřebné zázemí pro širokou šká-
lu aktivit DDM, základních škol, 
hudebních i  divadelních uskupení 
i  mnoha zájmových útvarů (např. 
loutkoherecký soubor, Vlastivěd-

ná a  genealogická společnost, 
filatelisté a  další). Pravidelný 
informační, společenský, kulturní 
i  sportovní servis o  dění v  našem 
regionu jsme vám poskytovali 
prostřednictvím  týdeníku Velko-
meziříčsko. Poděkování patří všem 
jeho dopisovatelům. Děkuji za vý-
bornou spolupráci rovněž partne-
rům JC, členům zájmových útvarů, 
spolupracovníkům a  především 
návštěvníkům. 
Vážení čtenáři, do  nového roku 
2015 vám přeji jménem svým 
i  všech spolupracovníků mnoho 
zdraví, štěstí, osobní i pracovní po-
hody. Těšíme se na  vaši návštěvu. 
Věřím, že vás naše akce naplní opti-
mizmem a pozitivní energií.
„Žádná filosofie štěstí, žádné pocity, 
žádné místo ani moc, žádný materi-
ální úspěch vám ani na okamžik ne-
poskytnou takové vnitřní uspokojení 
jako pocit, že máte v  životě dobrý 
cíl.“ Minot Simon
Milan Dufek, jednatel společnosti

Ředitel Jupiter clubu Milan Dufek (vlevo) v novém sále těsně před jeho 
dokončením. Slavnostně bude otevřen tuto sobotu. Foto: Martina Strnadová

Novoroční ohlédnutí za činností Jupiter clubu v uplynulém roce

Protipovodňová ochrana 
města je hotova

Protipovodňová ochrana města 
Velké Meziříčí je dokončena. Loni 
počátkem prosince byla stav-
ba zkolaudována. „Dostali jsme 
k  tomu už i  veškeré náležitosti – 
dva kontejnery s hliníkovými pro-
fily ke stavbě mobilního hrazení,“ 
uvedl starosta Radovan Necid.
Jeho montáž si vyzkoušeli i hasi-
či. „Proběhla odborná příprava 
na  montáž mobilního hrazení 
na  Paloukách a  u  Valičkových – 
teoretická i  praktická,“ potvrdil 
velitel velkomeziříčských pro-
fesionálních hasičů Jiří Doležal, 
pod jehož velením se připravovali 

profesionálové i dobrovolní hasiči 
z Velkého Meziříčí spolu s dobro-
volnými z Měřína a Křižanova.
Dokončení protipovodňové 
ochrany města se protáhlo kvů-
li komplikacím při zdi na  levém 
břehu Balinky od  mostu u  Jelín-
kovy vily směrem na Palouky. Jako 
poslední pak bylo dobetonováno 
několik metrů ochranné stěny 
podél Oslavy za  Jupiter clubem 
v místě, kde byl odstraněn provi-
zorní most pro přístup techniky 
na stavbu víceúčelového sálu (viz 
foto nahoře).

Velké Meziříčí třídí odpad 
nejefektivněji

Město Velké Meziříčí v Kraji Vysočina třídí od-
pad nejefektivněji. Diplom za první místo ve ve-
dlejší soutěži My třídíme nejlépe 2014 v katego-
rii měst nad 10 000 obyvatel převzal v prosinci 
v Jihlavě místostarosta Josef Komínek. 
Druhé bylo Nové Město na Moravě, třetí Žďár 
nad Sázavou a teprve za nimi velká krajská měs-
ta. 
V  kategorii obcí a  měst do  10  000 obyvatel 
skončila na třetím místě Velká Bíteš. Soutěž je 
garantovaná systémem EKO-KOM.

-mars-, foto: archiv Agentury Dobrý den
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Městský ohňostroj na přelomu roku byl tradičně 
odpálen ze střechy Jupiter clubu. Foto: Martina 
Strnadová

Město opět zažilo 
silvestrovský ohňostroj

Víkendových spojů do 
Třebíče, Jihlavy a Brna 
pojede víc
Od roku 2015 přibylo auto-
busových linek mezi Velkým 
Meziříčím, Jihlavou a Brnem. 
Umožňuje to skutečnost, že 
kraj nově objednává víkendo-
vou dopravu na tzv. páteřních 
linkách, které Kraj Vysočina 
vyjednává s jednotlivými 
dopravci.

„Autobusové spojení s  Jihlavou, 
Brnem a Třebíčí je pro nás dů-
ležité, jsou to větší města, kam 
Velkomeziříčští často jezdí,“ ko-
mentoval nová autobusová spoje-
ní starosta Velkého Meziříčí Ra-
dovan Necid. Jak budou autobusy 
jezdit.

Velké Meziříčí – 
Třebíč a zpět
V sobotu mohou cestující vyu-
žít těchto časů:
– v 6.35, 10.40, 14.00 a 18.20 
(Velké Meziříčí, aut. nádr. – Tře-
bíč, aut. nádr.)
– v 8.40, 11.25, 16.45 a 19.25 
(Třebíč, aut. nádr. – Velké Mezi-
říčí, aut. nádr.)

V neděli:
– v 6.35, 10.40 a 14.00 (Velké 
Meziříčí, aut. nádr. – Třebíč, aut. 
nádr.)
– v 8.40, 11.25 a 16.45 (Třebíč, 
aut. nádr. – Velké Meziříčí, aut. 
nádr.)

Velké Meziříčí – 
Jihlava a zpět
V sobotu mohou cestující vyu-
žít těchto časů.
– 7.30 a 15.30 (Velké Meziříčí, 
aut. nádr. – Jihlava, aut. nádr.)
– 9.50 a 17.25 (Jihlava, aut. nádr. 
– Velké Meziříčí, aut. nádr.)

V neděli:
– 7.30 a 15.30 (Velké Meziříčí, 
aut. nádr. – Jihlava, aut. nádr.)
– 9.50 a 19.25 (Jihlava, aut. nádr. 
– Velké Meziříčí, aut. nádr.) 

Velké Meziříčí – 
Brno a zpět
V sobotu mohou cestující vyu-
žít těchto časů.
– v 5.10, 10.45 a 18.20 (Velké 
Meziříčí, aut. nádr. – Brno, ÚAN 
Zvonařka)
– v 6.30, 14.30 a 22.35 (Brno, 
ÚAN Zvonařka– Velké Meziříčí, 
aut. nádr.)

V neděli:
– v 5.10, 10.45 a 20.20 (Velké 
Meziříčí, aut. nádr. – Brno, ÚAN 
Zvonařka)
– v 6.30, 14.30 a 22.35 (Brno, 
ÚAN Zvonařka – Velké Meziříčí, 
aut. nádr.) -ran-

Autobusové spoje též 
na webové stránce idos.

Při čekání na nové doklady 
jako řidičský nebo občanský 
průkaz mohou lidé na velko-
meziříčské radnici sledovat 
LCD obrazovky, kde běží 
nejen krátké spoty o měs-
tě, ale zejména upoutávky 
na kulturní a společenské 
akce ve Velkém Meziříčí. 

Stejná obrazovka je i ve vestibulu 
radnice u informačního centra. 
Obrazovky provozuje soukro-
má firma, které jejich pořízení 

kompenzují reklamní spoty. 
„Reklamy zde nebude mnoho 
a  navíc po  určité době přejde 
technologie do  majetku města. 
To znamená, že zařízení jsme 
získali zdarma a  ani za  náš 
vlastní obsah nikomu nic ne-
platíme,“ popsal podmínky sta-
rosta Radovan Necid. 
Reklamní čas mohou využít 
místní provozovny i  podnika-
telé a naopak pořadatelům kul-
turních akcí je čas pro upoutáv-
ky vyhrazen bezplatně. 

„Zařízení obsluhujeme pomocí 
webové aplikace sami, to zna-
mená, že zájemcům o  upou-
távky na  turistické zajímavosti 
či společenské události také 
poradíme, v  jakých formátech 
a rozměrech je třeba upoutávky 
dodávat,“ řekla vedoucí infor-
mačního centra Květa Hladí-
ková.
Před loňskými Vánocemi na 
LCD obrazovace běžely napří-
klad upoutávky na váčnoční 
koncerty apod. 

Lidem zpříjemňují čekání LCD panely

-ran, red-

Text a foto: Martina Strnadová
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Dva předvánoční koncerty uspořá-
dal chrámový sbor Magna Diesis ve 
spolupráci s farnostmi Velké Mezi-

říčí a Křižanov. Na koncertech, kte-
ré proběhly nejprve v pátek 19. 12. 
ve Velkém Meziříčí a pak v neděli 

21. 12. v Křižanově, na úvod zazně-
la Missa dominicalis od Františka 
Xavera Brixiho. Poté zazpíval člen 
souboru Vojtěch Sklenář dva sólo-
vé party – Magnificat – Quia fecit 
mini magna od Johanna Sebastiana 
Bacha a Agnus Dei od Georgesa 
Bizeta. Na závěr soubor přednesl 
novější skladbu Missu pastoralis od 
Jana Fajfra. Sólové party pro soprán 
zpívala sbormistryně a dirigentka 
Magny Diesis Mariana Ambrožo-
vá, altový part Aneta Vrbková, bas 
Vojtěch Sklenář a tenor Jaromír 
Hlaváč. Smíšený sbor doprovázel 
Ad Hoc Kvartet spolu s varhanicí 
Máriou Nedomovou.

Vážení spoluobčané, 
navazuji tímto na  článek paní 
ing.  Horké, šéfredaktorky Velko-
meziříčska, který vyšel na  začátku 
prosince. Chodím Kunšovcem 
denodenně venčit své psy a  celou 
situaci vidím poněkud podrobně-
ji. I  když v  ulici Nad Kunšovcem 
bydlím asi jen deset měsíců, vím, 
jak údolí vypadalo před necitlivým 
zásahem Správy železnic, strouhy 
kolem trati se sice odvodnily, ale 
voda vesele teče a  naplňuje údolí 
i teď, kdy jsme o svátcích konečně 
naměřili teploty pod nulou. 
Nechápu, že někomu, který odvod-
nění struh projektoval a  provedl, 
nedochází, že voda asi někam po-
teče, že to bude mít zřejmě nějaké 

důsledky, a  že při vlhčím klimatu, 
který v  našich oblastech posled-
ní léta vládne, se nevypaří Pánu 
Bohu do oken. Musím taky vyvrá-
tit tvrzení pana starosty Necida, 
že zamokření Kunšovce je způso-
beno částečně podzimními dešti. 
Na podzim totiž pršelo velmi málo, 
a Kunšovec byl už zavodněn dávno 
předtím. Naopak v  létě – červen, 
červenec, srpen –, kdy byly srážky 
opravdu vysoké, ale dosud nebylo 
odvodnění trati provedeno, bylo 
údolíčko suché a  discgolfisté tam 
sportovali skoro každý den, někdy 
až do  večera, dokud bylo vidět. 
Mnoho našich starších občanů si 
tudy krátilo cestu na  hřbitov, byli 
na to léta zvyklí a nyní nelze přes 

trať přejít. Také maminky s  dětmi 
pochopily, že vydat se do  údolíč-
ka a kočárkem, by asi nebyl dobrý 
nápad. Přitom tohle malebné údo-
lí s  krásnými vzrostlými stromy 
prakticky uprostřed města přímo 
láká k procházce. Dnes už bohužel, 
pouze v holínkách.

Voda se shromažďuje a tvoří baži-
ny téměř v  celé délce údolí, pou-
ze vyvýšené oblasti svahů k  ulici 
Nad Kunšovcem, jsou suché. Pro 
vzrostlé stromy, které rostou v za-
vodněných částech, to bude mít 
v  budoucnu určitě katastrofální 
následky. Navíc v  mokřinách se 

v létě budou vesele množit komáři. 
Také ošetřování travnatých ploch, 
které zajišťují Technické služby 
VM., bude na jaře a s postupujícím 
rokem znemožněno, protože by 
sekačky s  největší pravděpodob-
ností zapadly do bláta. Voda, která 
přece jen najde cestu z  údolí ven, 

teče jen malou měrou do  kanálu 
v dolní části údolí, ta zbylá protéká 
pod plotem na  parkoviště Envira. 
Přitom si myslím, že řešení není 
zas tak složité, svést vodu v celé dél-
ce údolí od tratě pevnou strouhou 
nebo kanálem do sběrného kanálu 
v  dolní části údolí. Při tom by se 

mohla vybudovat vedle pevná, pís-
čitá cesta odspodu až k trati, k vy-
ústění ulice Nová. 
Nebylo by také od  věci, zavést 
podél cesty elektrické osvětlení, 
sloupy tam jsou, takže by byl park 
bezpečný a průchodný i ve večer-
ních hodinách. Dnes tomu tak 
není, neboť se tam po  setmění 
často scházejí party různých po-
divných existencí, jejichž noční 
přítomnost odhalují různé zvu-
kové efekty, doléhající na ulici. Já 
při svých ranních procházkách se 
psy vidím a často likviduji obaly 
jejich večerního a  nočního „pit-
ného režimu“ a identifikuji zbyt-
ky pochutin a  jejich obalů, které 
jsou rozházeny kolem, i  když je 

odpadkový koš pár metrů. Škoda 
jen, že je tak malý.
Pan starosta ing.  Necid vyzval 
občany, aby se také starali o  své 
město a  všímali si věcí, které by 
se daly zlepšit. Proto tak činím, 
a prosím i ostatní obyvatele naší 
lokality a lidi, kteří využívají park 
k  rekreačnímu sportu a  k  pro-
cházkám, aby také přispěli svými 
návrhy, ať se s danou lokalitou za-
čne něco dít a problém se vyřeší. 
Prosím také pana starostu Neci-
da, aby si našel čas a problémem 
Kunšovce se zabýval a sdělil nám, 
občanům, třeba článkem ve Vel-
komeziříčsku, jak se bude situace 
v údolí Kunšovec řešit.

        MUDr.  Magdalena Fillová

V  netínském kostele loni od-
startoval nový cyklus koncertů 
pod názvem Tóny vévodkyně 
Eleonory. Ten navázal na  před-
chozí charitativní koncerty, kte-
ré se konaly na záchranu varhan 

v  tamním chrámu, zasvěceném 
Panně Marii. Prvních pět vy-
stoupení proběhlo na  velkome-
ziříčském zámku (2006 až 2010 
včetně) a další čtyři již v Netíně, 
z toho dva loňské, letní v červnu 

a zimní v prosinci, již pod novým 
názvem Tóny vévodkyně Eleono-
ry. U  zrodu této série koncertů 
stáli v  roce 2006 František Pod-
statzký-Lichtenstein a Iva Horká, 
přičemž první zmíněný byl oním 

iniciátorem myšlenky. V  po-
slední době se organizační tým 
ustálil na třech lidech, ke dvěma 
zakladatelům nyní již neodmys-
litelně patří také Pavla Krejzlová, 
současná starostka obce Netín. 
A právě ono trio se společně po-
dílelo i na výběru nového názvu, 
nového loga, tedy na vzniku nové 
tradice. Inspirovalo se pověs-
tí o  vévodkyni Eleonoře, která 
vlastnila panství velkomeziříč-
ské, žila na zámku v našem měs-
tě a  je pochována v  netínském 
kostele, údajně i se svými zlatými 
střevíčky. „Právě proto je v  logu 
znázorněn střevíček šlechtičny, 
a  to na  notové osnově, aby bylo 
na  první pohled patrné, že jde 
o  hudební počin,“ vysvětlila au-
torka návrhu Iva Horká. Graficky 
logo ztvárnila Andrea Stehlíková 
z  Křižanova, pedagožka výtvar-
ného oboru ve  velkomeziříčské 
ZUŠ. 
Vánoční koncert v neděli 28. pro-
since uvedl barokní trubkové trio 
s  varhanami. Vivaldiho, Telle-
manna, Černohorského či Ave 
Maria zahráli Marek Zvolánek, 
Jiří Houdek, Marek Vajo a varha-

nice Daniela Kosinová Valtová. 
Před tímto hlavním programem 
vystoupil Chrámový sbor Netín, 
na  jehož hudební činnost, kon-
krétně na nové elektronické klá-
vesy, šly oba výtěžky z  loňského 
dobrovolného vstupného. Celko-
vá suma tak činila 21 tisíc korun.
Pro návštěvníky byly ke  koupi 
za  350 korun připraveny origi-
nální pamětní medaile z daňčího 
paroží od autora Vojtěcha Záves-
kého, na nichž jsou vyryty sym-
boly Netína a  koncertu. Kdo by 
měl o netradiční výrobek zájem, 
má ještě možnost si pár posled-

ních kousků zakoupit na  obec-
ním úřadě v Netíně.
Na závěr dostali posluchači dárky 
– vynikající vánoční punč a umně 
nazdobený perníkový Eleonořin 
střevíček, který vyrobila Eva Stu-
dená z  Vídně. Proměnlivé barev-
né osvětlení interiéru kostela, jež 
zpříjemnilo sváteční atmosféru, 
zajistila firma Rental Pro VM.
Na příští koncert se mohou diváci 
těšit letos v  první polovině září. 
Měl by být spojen se mší svatou 
slouženou pravděpodobně samot-
ným biskupem brněnským.

V Netíně zněly barokní trubky s varhanami a bylo představeno nové logo

Park Kunšovec? Problém.

Text a foto: Simona Fňukalová

Asistent Jiří Zeman je již popatnácté ...
Úkoly, které popisujete, vyžadují 
nutnou dávku elánu, trpělivosti 
a  také volného času. Kde berete 
nadšení řešit každoročně stále to 
samé? 
Hnacím motorem mi vždy byla, je 
a bude touha pomáhat potřebným, 
strádajícím, a  to skrze pochopení 
a  soucit ostatních bratří a  sester 
a mezi nimi také k této pomoci či 
solidaritě vyzývat.
Jak velký tříkrálový rajon musíte 
během sbírky pohlídat?  
Jde o  město Velké Meziříčí a  44 
okolních obcí včetně Borska a Ta-
sovska, což je pokryto sedmdesáti 
sedmi pokladničkami neboli čtyř-
člennými skupinkami koledníků. 
Na  území Velkomeziříčska se za-
čátkem ledna pohybuje více než 
300 koledníčků. Jak získáváte asi-
stenty pro sbírku? 
Nejvíce jsem doposud koledníky 
získal osobním kontaktem. Bohu-
žel až na  jednu vzácnou výjimku 
jsou zatím bez jakékoliv odezvy 
všechny výzvy a apely v tisku, roz-
hlase, kostelích, ve vývěskách, pro-
tože stále nám chybí jak vedoucí, 
tak i koledníci.
Kam se má obrátit potencionální 
kolednický dobrovolník? 
Nejlépe přímo na  můj telefon: 
736 643 921 nebo email: zemanst@
seznam.cz. Další možnost je přihlá-
sit se ve stacionáři Nesa u vedoucí 
ing. Aleny Poulové, případně sdělit 

iniciály vedoucímu skupinky, která 
k vám přijde.
Výtěžek vaší velkomeziříčské loka-
lity stále roste. Čemu přičítáte tak 
pěkné výsledky? 
Myslím, že nárůst výtěžku je pře-
devším díky všem štědrým dár-
cům, kteří tak velkoryse a ochotně 
pokladničky stále naplňují a  ne-
menší zásluhy mají ti, kteří tyto 
sbírky provádějí. Jim všem bych 
chtěl co nejsrdečněji poděkovat 
za štědré dary, zvláště pak osamo-
ceným a starým důchodcům, kteří 
mnohdy ze svého nízkého příjmu 
darují radostně mnohonásobně 
vyšší částky, než lidé s  vysokým 
příjmem. Další příčinou pěkných 
výsledků je, že se daří obsadit téměř 
všechny úseky - zejména města-  
díky vedoucím skupinek, kteří obě-
tavě vezmou i třeba trasu navíc. 
A nyní tradiční 
otázka: Máte 
nějakou zábav-
nou historku 
z koledování? 
Zábavnou 
možná ani tak 
ne, ale spoustu 
krásných, neza-
pomenutelných 
zážitků či setká-
ní zažijí všichni 
koledníci a  ně-
kdy bohužel, 
i  smutných. Je 

až dojemné, když se při zpívání 
dětí rozpláče třeba bývalá vysoká 
funkcionářka, chce koledu zopa-
kovat a pak s velikou radostí štědře 
obdaruje. 
Nebo její bývalý kolega, který nás 
po  několik roků neslušně vyhazo-
val, najednou zbystří, že pěkně zpí-
váme, a pak rovněž štědře přispěje. 
Jaký tříkrálový vzkaz byste rád 
přednesl všem těm, kteří náš 
rozhovor právě čtou? 
Všem přeji šťastný nový rok 
2015 a na  všechny milé koled-
níčky a  vedoucí skupinek se už 
těším, že se opět setkáme při 
spolupráci na již blízké patnácté 
tříkrálové sbírce.
Zároveň k  této spolupráci 
a  osobní účasti vyzývám i  vás 
ostatní: děti, mládež a  rodiče. 
Lenka Šustrová, foto: archiv Charity

Trumpetisté a varhanice zleva: Marek Vajo, Marek Zvolánek, Daniela Kosinová 
Valtová a Jiří Houdek na netínské faře po zdařilém koncertu. Foto: Iva Horká

Pamětní medaile 
na vánoční koncert 
Tóny vévodkyně 
Eleonory nechal 
zhotovit František 
Podstatzký 
z daňčího paroží. 
Výrobek je ke koupi 
ještě na OÚ Netín. 
Více foto na našem 
webu.
Foto: Iva Horká

Iva Horká

Pokračování ze strany 1Legendy se vrátily do Velkého Me-
ziříčí již počtvrté. A opět s velkým 
úspěchem. Sestava byla stejná jako 
v roce 2013, tedy: zpěvák a kytari-
sta Petr Šiška, klávesák Miro Baz-
ger, kytarista Andonis Civopulos 
a bubeník hrající na cajon – Libor 
Pyško. Na taneční zábavě v lute-
ránském gymnáziu 27. 12. 2014  
skupina zahrála známé rockové, 
bigbeatové skladby a hity, např. od 
Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, 
Queen, Deep Purple, Status Quo, 
Erica Claptona, Eagles, skupiny 
ABBA, Bon Joviho, Slade…

Legendy se vrátily už počtvrté

Text a foto: Simona Fňukalová

Magna Diesis odehrála dva koncerty



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 1 | 7. ledna 2015 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 1 | 7. ledna 2015

Bývalá ředitelka M. Bartošková (vpravo) přebírá od radních kraje kytku jako 
poděkování za dlouholetou práci v ÚSP. Vpravo nahoře nová ředitelka Silvie 
Tomšíková, dole zpěvačka Adéla Částková. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Klienti jsou z nového bydlení na Hliništi nadšení. Snímek zachycuje některé z nich na 
zahradě jednoho z domků během slavnostního otevření 18. 12. 2014. Foto: Iva Horká 

Klienti z ústavu se těší z nového 
bydlení

Stavby vycházející vstříc začleně-
ní lidí s postižením do běžné spo-
lečnosti vyrostly za  necelý rok. 
Prostavěno bylo 31 milionů ko-
run. V Bystřici vznikly také pro-
story pro terapie a denní aktivity. 
„Nový domov tu najdou klienti 
s vyšší a střední mírou podpory. 
Ve  Velkém Meziříčí budou žít 
lidé, kteří vyžadují střední míru 
podpory,“ popsala během slav-
nostního otevření bydlení teh-
dejší ředitelka ÚSP Křižanov Ma-
rie Bartošková. Personál, který 
bude zajišťovat chod jednotlivých 
domácností, se bude snažit o ka-
ždodenní zapojování klientů. Pů-
jde o zahradní práce, práce v do-
mácnosti a  volnočasové aktivity. 
„Klienti budou chodit do  školy, 
navštěvovat terapeutické dílny – 
například v Březejci – či využívat 
nabídky služeb v  daném městě,“ 
dodala Bartošková. 

Letos na podzim 
dokončí II. etapu 
transformace
V této etapě bude vystavěno dal-
ších 5 nových domů. Stavby byly 
zahájeny loni na podzim. Dokon-
čeny by měly být letos na podzim 
a klienti by se do těchto domác-
ností měli stěhovat nejpozději 
od ledna 2016.
V  Osové Bítýšce to budou dva 
domy celkem pro 12 lidí se střed-

ní a  vysokou mírou podpory. 
V  jednom z  domů bude posky-
tována služba Domov pro osoby 
se zdravotním postižením pro 
6 klientů, z  toho 5 imobilních. 
Ve  druhém domě bude posky-
tována služba Chráněné bydlení 
pro 6 osob. Dále tam budou vy-
stavěny prostory pro poskytování 
terapií.
V  Kadolci vznikne dům se dvě-
ma domácnostmi, každá pro tři 
lidi s  vysokou a  střední mírou 
podpory. Bude tam poskytována 
služba Domov se zvláštním reži-
mem. V Křižanově budou vysta-
věny 2 domy celkem pro 12 osob. 
Vzniknou zde dvě skupinové 
domácnosti po 4 klientech, jedna 
z nich bude pro imobilní uživate-
le. Dále zde vzniknou 3 individu-
ální domácnosti, jedna z nich pro 
partnerský pár.  
Po  dokončení obou etap by se 
do nových domácností mělo pře-
stěhovat celkem 70 klientů. V pů-
vodním zařízení by pak zůstalo 
bydlet 72 klientů.

Na zámku 
přeorganizují 
domácnosti
V  původním zařízení, tedy 
na  zámku v  Křižanově, dojde 
k přeorganizování tak, že  vznik-
nou malé domácnosti maximál-
ně pro 8 lidí. Bude tedy řešeno 

především jejich soukromí a  za-
měření na  využívání běžných 
služeb. Pro potřeby transformace 
byly vybírány takové lokality, aby 
noví obyvatelé nebyli odtrženi 
od dění. V Bystřici se domy na-
cházejí v  blízkosti centra města, 
ve  Velkém Meziříčí se stavělo 
ve čtvrti s rodinnou zástavbou. 

Ústav nese název 
Domov Kamélie
Proces transformace je pod-
pořen z  evropských fondů, 
z  rozpočtu ministerstva práce 
a  sociálních věcí a  z  rozpočtu 
Kraje Vysočina. Kromě ÚSP 
Křižanov procházejí na  Vyso-
čině transformací Domov bez 
zámku a Domov Jeřabina. 
Od  ledna 2015 navíc Ústav 
sociální péče Křižanov mění 
svůj název na  Domov Kamélie 
Křižanov a vede jej od prvního 
ledna nová ředitelka Silvie To-
mšíková.  
„Kamélie je krásná květina, 
která však potřebuje specifické 
podmínky a  poměrně nároč-
nou péči, aby se jí dobře dařilo 
a úspěšně vzkvétala. Zrovna tak 
je to s  našimi klienty,“ doda-
la bývalá dlouholetá ředitelka 
ústavu Marie Bartošková, která 
odešla s koncem loňského roku 
do penze.

Pokračování ze strany 1

Připravila: Iva Horká

Přežili jsme ve zdraví největší uza-
vírku v  novodobé historii města 
a dnes máme v dopravě na mno-
ha místech vylepšenou situaci. 
Razantní podpory se loni dostalo 
kultuře, koncem roku byla dokon-
čena protipovodňová opatření, vy-
rostla ale i nová sportoviště a opra-
vami prošly malé i větší památky. 
Tak se dá z pohledu prací ve městě 
hodnotit rok 2014.

Opravy silnice 602 
a největší uzavírka 
historie
Největší akcí loňského roku, tedy 
stavbou, která se dotkla asi nás 
všech obyvatel města či návštěv-
níků, byla velká oprava Karlova 
a  Sokolovské ulice. Po  mnoha 
letech k ní přistoupil kraj, jako 
vlastník silnice 602, která ulicemi 
vede. Město této opravy využilo 
k  tomu, aby zde nechalo opravit 
chodníky, veřejné osvětlení, auto-
busové zastávky a  další mobiliář. 
Opravy trvaly celou letní sezonu 
a  znamenaly především obrov-
ská dopravní omezení a objížďky. 
Proto jsme poprvé v historii spus-
tili i poměrně masivní informační 
kampaň, jejíž součástí bylo kromě 
pravidelného informování pro-
střednictvím médií zejména dva 
informační materiály, které jsme 
distribuovali do všech poštovních 
schránek obyvatel města a  míst-
ních částí a na veřejná místa. Zá-
roveň jsme spustili speciální sekci 
na městském webu, kde mohli ři-
diči najít nejaktuálnější informace. 
Chci připomenout také úspěšné 
jednání s krajem a se státem, kdy 
opět historicky poprvé mezi obě-
ma velkomeziříčskými sjezdy bylo 
možné dálnici využít jako objížď-
ku. To považuji za  náš největší 
úspěch. Zároveň také nepřestanu 
být vděčný všem řidičům, kteří 
k této mimořádné situaci přistou-
pili opravdu zodpovědně a během 
oprav se tak nestal žádný závažněj-
ší incident. 

Máme nový Jupiter 
club
Druhou velkou akcí roku 2014 
byla více než roční rekonstrukce 
velkého sálu Jupiter clubu a  při-
lehlých prostor. O té rekonstrukci 
se ve  městě mluvilo dlouhé roky 
a  byla tudíž nejen dobře prodis-
kutovaná, ale v podstatě i  solidně 
předpřipravená. Město získalo 
mimořádně dobrý úvěr a  pod-
mínky financování, aby stomili-
onový úvěr znamenal umrtvení 
všech ostatních činností. Sál byl 
v  podstatě postaven znovu a  vel-
kou opravou prošly i přilehlé části. 
Snad se bude líbit lidem, já jsem 
nadšený. Jupiter club slavnostně 
otvírá 10. ledna 2015 velkým kon-
certem. 
V  této souvislosti se mimořádně 
zdařila i  digitalizace kina. Velko-
meziříčské kino, které skomíralo 
kvůli nemožnosti promítat nové 
filmy, bylo opravdu téměř před 
zánikem. Finančně náročná digi-
talizace ovšem byla téměř mimo 
možnosti Jupiter clubu i  městské 
kasy. Nakonec se ale Jupiter clubu 
podařilo uspět se žádostí o  státní 
dotaci tak dobře, že kino mohlo 
projít nejen digitalizací promítací 
technologie, ale i částečnou opra-
vou.  A  třetím úspěchem města 
v  souvislosti s  Jupiter clubem je 
pak výhodná směna druhé bu-
dovy Jupiter clubu s  odborovou 
organizací KOVO Kablo za  jinou 

městskou budovu. Celý komplex 
Jupiter clubu je tak od předloňska 
ve  vlastnictví města a  může být 
řádně spravován. 

Letní akce 
a sportoviště pro 
zábavu
Už potřetí se loni konal festival 
místní i  dovezené tvorby Velko-
meziříčské kulturní léto. Z  pódia 
na Náměstí, které je celé léto k dis-
pozici každému organizátorovi 
společenské či kulturní akce se tak 
už stala osvědčená tradice. Festival 
nabídnul kromě řady vystoupení 
místních kapel a kulturních spolků 
například také brněnské Poutníky 
či vojenský promenádní orchestr. 
Každým rokem Velkomeziříčské 
kulturní léto trochu vylepšujeme. 
Loni jsme třeba pořídili lepší in-
ventář pro diváky či kvalitnější 
organizační servis pro pořadatele. 
K  festivalu v  roce 2014 přibyly 
i  Městské historické slavnosti, 
pořádané muzeem. Pořadatelská 
organizace ve spolupráci s radnicí 
se z  této akce pokusí také udělat 
každoroční záležitost. Obecně si 
myslím, že v létě se má město ba-
vit. Ani ne tak kvůli svým návštěv-
níkům, ale především kvůli nám, 
obyvatelům samotným. Proto ka-
ždou letní společenskou, kulturní 
či sportovní akci všemožně pod-
poruji. Na  dokreslení mých slov 
je třeba ještě připomenout loňský 
první ročník organizovaného Pá-
lení čarodějnic, jehož pořádání se 
ujali hasiči spolu s  Domem dětí, 
Jupiter clubem, šermířským spol-
kem a  dalšími. Akce se vydařila 
a bude se tedy opakovat.  
Pro sportovní aktivity mimo jiné 
loni vyrostl nový veřejný sportov-
ní areál na  Oslavické ulici, který 
chceme slavnostně otevřít na jaře, 
dále nízkolanové centrum u  do-
pravního hřiště, které si rychle 
získalo velkou popularitu mezi 
dětmi i jejich rodiči a samozřejmě 
také krytý skatepark. O  jeho zří-
zení mladí usilovali také dlouho 
a  nakonec pomohla skutečnost, 
že městu připadl objekt bývalé 
výdejny plynu na Uhřínovské uli-
ci. Skejťáci založili sdružení, které 
skatepark provozuje a radnice po-
mohla s jeho postavením. Podob-
ně pomohla radnice fotbalovému 
klubu dofinancovat rozšíření fot-
balového hřiště U Tržiště se závla-
hami, na  které klub získal dotaci 
od Fotbalové asociace.

Ulehčujeme dopravě
K  velmi viditelným změnám loni 
patřily razantní zásahy do  do-
pravní situace. Kromě jiných je to 
testovací provizorní kruhová kři-
žovatka ulic Hornoměstská a Tře-
bíčská. Tu radnice nechala postavit 
z mobilních prvků a vyznačit po-
mocí čar na silnici. Stavba je takto 
provizorní proto, že se zkouší její 
funkčnost a  pokud se osvědčí, 
vznikne tam trvalejší uspořádání 
křižovatky. Podle dopravních od-
borníků i  nás řidičů se ukazuje, 
že křižovatka je jednodušší a jezdí 
se tam lépe. Z mého pohledu tedy 
nic nebrání tomu, aby zde trvalá 
okružní křižovatka vznikla. Dal-
ším vylepšením dopravy je loň-
ské rozšíření parkoviště u nového 
hřbitova. Stávající parkování kata-
strofálně selhávalo zejména o vět-
ších pohřbech a  svátcích a  poda-
řilo se najít poměrně jednoduché 
řešení. Rozšířené parkoviště tak 
dnes celou situaci vyřešilo. 
Další parkoviště přibyla také 

na  Poštovní pod školní jídelnou 
a  na  Paloukách a  velká zpevně-
ná plocha pomůže s  parkováním 
u koupaliště.

Opravujeme 
památky
Kromě těchto velkých věcí radni-
ce v roce 2014 myslela i na drobná 
vylepšení, která zpříjemňují život 
obyvatel města i zkrášlují a zlepšu-
jí jeho vzhled. Protože ve státním 
dotačním fondu na opravy pamá-
tek loni zbyly neplánovaně peníze, 
Velké Meziříčí se o ně rychle při-
hlásilo s  připravovanou opravou 
kašny na náměstí. Ta už rok nebyla 
v provozu kvůli netěsnosti. Kašnu 
tedy odborná sochařská a  restau-
rátorská firma na podzim odvezla 
do svého ateliéru, kde její kamen-
ná část projde celkovou opravou. 
Zároveň na  místě stavební firma 
zpevnila podloží a připravila plo-
chu pro opětovnou instalaci kašny 
a na jaře tak bude sv. Florián opět 
zdobit náměstí. 
Nejen pro zlepšení možnosti in-
formovat obyvatele města při 
povodních byl ve  všech ulicích 
i  místních částech v  roce 2014 
instalován nový městský rozhlas. 
Na  ten radnice získala dotaci 
právě v  rámci protipovodňových 
výstrah, slouží ale i pro běžný pro-
vozní oznámení.
Další fází opravy prošel také starý 
hřbitov na  Moráni, kde postupně 
vzniká nejen parčík, ale i venkov-
ní expozice ojedinělých litinových 
a  kamenných náhrobků místní 
výroby. Hřbitov ještě čeká oprava 
náhrobků významných osobností 
města.  

V průhlednosti 
zakázek vedeme
Centrum aplikované ekonomie 
a  Institut ekonomických studií 
FSV UK prošly naše veřejné za-
kázky od roku 2011 po rok 2013. 
Všechny je zhodnotily podle 
toho, jak moc srozumitelná jsou 
naše zadání a  zda mají soutěžící 
včas a  v  pořádku veškeré infor-
mace apod. A  výsledek? Velko-
meziříčská radnice je mezi městy 
do  20.000 obyvatel jedničkou 
v průhlednosti a čistotě veřejných 
zakázek. Daleko za sebou jsme ne-
chali i srovnatelná města Vysočiny. 
Udělalo mi to skutečně radost, 
protože otevřenost a  informova-
nost jsou mojí osobní prioritou 
a už řadu let se snažím v této věci 
podnikat nové a  nové kroky. Už 
nám chybí jen klikací rozpočet, ale 
i na ten se brzy dostane.  

Přátelství pro města 
i obyvatele
Pokračovali jsme také v  rozvíjení 
spolupráce s  našimi partnerskými 
městy. Zatímco se zahraničními 
partnery, tedy švédským Vansb-
roem a  chorvatským Tisnem, už 
dlouhodobě přátelsky spolupracuje 
nejen radnice, ale i spolky a  spor-
tovní oddíly, zaměřili jsme se také 
na hledání přátel přímo v České re-
publice. Od září máme podepsané 
partnerské smlouvy s  Valašským 
a  Českým Meziříčím. Neděláme 
to samoúčelně. Jen pevná přátel-
ství a partnerství jsou totiž jednou 
z  možností, jak žít plnohodnotný 
život. A  to platí nejen pro města, 
ale hlavně pro každého jednotlivce. 
Proto nám všem přeji do roku 2015 
jen samé dobré přátele.
         Radovan Necid, starosta VM

Město je po loňsku zase lepší
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Hlavně to zdravíčko…

Středa 7. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 9.00 pohřební mše sv. – o. J. B., DPS 
10.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 19.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 8. 1.: 
7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. 
J. B. Pátek 9. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–
15.30 příležitost ke svátosti smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svá-
tosti, domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B. Sobota 10. 1.: 7.00 mše 
sv. – o. J. B., 10.00 pohřební mše sv., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 11. 
1.: 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. L. Sz. Českobratrská církev evangelická: Bohosluž-
by v neděli od 9.00 v Husově domě. Apoštolská církev: Shromáždění 
každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven.

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Bohoslužby

Novoroční přání tohoto druhu je 
v  naší zemi celkem časté. Zdraví 
přisuzujeme poměrně vysokou 
hodnotu, pro mnoho lidí je do-
konce snad tím úplně nejdůle-
žitějším v  životě. Nepropadáme 
však na  druhou stranu jakémusi 
kultu zdraví? Nesoustředíme se 
na  zdraví přespříliš? Nejsme po-
tom o to více skleslí a vykolejení, 
když o něj začínáme přicházet? 
Najdou se lidé, kteří zdraví 
na  svém pomyslném žebříčku 
hodnot nejvýš nemají. Většinou 
to jsou ti, kteří se dobrému zdraví 
netěší nebo o něj nečekaně přišli.
Vzpomínám si v  této souvislosti 
na  televizní dokument o  relativně 
mladém muži, který onemocněl 
roztroušenou sklerózou. Víte, co 
označil za  jednu z  největších po-
věr, které mezi lidmi kolují? Právě 
to, že zdraví je to vůbec v  životě 
nejdůležitější! Vyslovil to s  velkou 
věrohodností, odvahou a  patrným 
vnitřním klidem. Zcela jinak by to 
určitě znělo z  úst člověka, kterého 

nic nebolí, ale slova tohoto muže 
měla svou váhu. V důsledku závaž-
né nemoci se probojoval k  jinému 
vnímání hodnot. Mluvil o  tom, že 
nejdůležitější jsou mezilidské vzta-
hy. Mnoho zdravých lidí je podle 
něj nespokojených, frustrovaných 
a  nešťastných, třebaže jsou zdraví. 
Spousta nemocných lidí má naopak 
kvalitní život, protože mají kvalitní 
mezilidské vztahy. 
Jeho pohled je mi blízký. Pokud 
víme, že nás má někdo rád, přes-
tože jsme nemocní, to je přece to 
podstatné. Asi s tím nějak souvisí 
i problém vytěsňování smrti z na-
šeho života. Mnozí se na  konci 
života bojí, aby nebyli někomu 
na  obtíž. Když se ale máme na-
vzájem rádi, tak jeden druhému 
na obtíž nejsme, stojíme při sobě 
a pomáháme si. 
A to je i mé novoroční přání vám, 
milí čtenáři a čtenářky. Totiž, abys-
te měli vedle sebe někoho, kdo vás 
má rád a koho máte rádi vy. 

Oslava silvestrovské noci je vel-
mi často chápána jako přechod 
z toho, co je staré, k tomu novému. 
Lidé se loučí se starým rokem. 
Velmi často chtějí zapomenout 
na  to, co se stalo, a doufají, že to 
nové bude lepší a k tomu si i pře-
jeme a děláme různá předsevzetí.
Jenomže nevím, proč to staré musí 
být špatné a nové lepší nebo obrá-
ceně? Proč se mám radovat? – že 
jsme zase starší? Předsevzetí? – lep-
ší si udělat krátkodobé a pravdivé, 
než celoroční, na které zapomenu 
třeba už v prvních dnech ledna. 
Přání? – asi moc důvěřujeme 
slepému losu, než Boží prozřetel-
nosti a lidským možnostem.
A když jsme už u  lidských mož-
ností, tak musíme pamatovat, že 

člověk ve své svobodě velmi čas-
to ničí jak svůj život, tak i  život 
ostatních. Zrovna v těchto dnech 
vzpomínáme návštěvu tří králů 
a vraždu nevinných betlémských 
dětí. To strach a závist vedly He-
roda ke krutému jednání.
Mnoho z  nás v  problematických 
situacích také reaguje nekontrolo-
vaně. Chováme se neobvykle, do-
konce tak, že se sami následovně 
divíme, co jsme to udělali. Sami 
sebe odhalujeme. Jenomže velmi 
často to nejsou skutečné problémy. 
A  když jsou, tak místo klidného 
řešení se objevuje ukvapené jedná-
ní. A k tomu nám schází trpělivost 
a důvěra. Kdyby jí bylo víc, tak mož-
ná i prožívaný čas by byl šťastnější.

Nový rok
Pavel Janošík

V  různých dílnách velkome-
ziříčského denního stacionáře 
Nesa vyrábějí lidé s  mentálním 
postižením rozličné dárkové 
předměty. Výsledky jejich práce 
jsou každoročně prezentovány 
na  předvánoční výstavě přímo 
v  prostorách stacionáře, kterou 
letos navštívilo přes 160 osob. 
Během této výstavy si příchozí 
mohli výrobky nejen prohléd-
nout, ale i zakoupit. 
Pro tento rok byla výstava poprvé 
doplněna minikoncertem uživa-
telů Nesy. Zpěváci ze stacionáře 
vystoupili ve  třech krátkých hu-

debních vstupech, během kte-
rých zazněly především koledy. 
Vánoční atmosféru navodil také 
punč a cukroví, které napekli sa-
motní uživatelé. 
„Výstava je příležitostí pozvat veřej-
nost k nám do Nesy a představit ce-
loroční práci našich uživatelů. Pro 
samotné uživatele je přínosem, že 
mohou příchozím ukázat výsledky 
své práce a zároveň mohou osobně 
slyšet ocenění od spokojených na-
kupujících,“ uvedla Jana Brabcová, 
pracovnice stacionáře. 

Alena Poulová, vedoucí denního 
stacionáře Nesa, foto: archiv Nesy

V Nese se nejen nakupovalo, ale i koledovalo

P. Lukasz Szendzielorz

V  neděli 7. prosince 2014 se 
v  Křižanově uskutečnil již 42. 
ročník soutěže Křižanovský kapr. 
Žáci místní základní školy tradič-
ně poměřili své výkony v literár-
ním a výtvarném projevu, recita-
ci, zpěvu, hře na hudební nástroj 
a tanci.
V úvodu přítomné přivítala ředi-
telka školy Mgr.  Hana Koudelo-
vá. Následně se slova ujal vynika-
jící moderátor Miroslav Sýkora, 
který nejenže povzbuzoval soutě-
žící, ale i  vtipně bavil publikum. 
Pětičlenná porota (Mgr.  Hana 
Koudelová, Mgr.  Silvie Tomší-
ková, Mgr. Tomáš Holcner, Iveta 
Špačková a starostka Marie Smej-
kalová) to neměla vůbec jedno-

duché, jelikož musela ohodnotit 
více než padesát vystoupení.
V  krátkých vstupech mezi jed-
notlivými kategoriemi mohli 
diváci zhlédnout ukázky tanců 
break dance a street dance, zapo-
slouchat se do zpěvu Ivety Špač-
kové a hry na klavír Evy Kouko-
lové, pobavit se při scénce žáků 
z 8. A, kterou si připravili s Mir-
kem Sýkorou. 
Velké poděkování patří velkome-
ziříčskému rybářství, SRPŠ při ZŠ 
a  MŠ Křižanov, organizátorům, 
soutěžícím i  divákům. V  čase 
předvánočního shonu jsme pro-
žili příjemné nedělní odpoledne. 
Recitace, mladší žáci: 1. Hana 
Vávrová, 2. Helena Machová, 3. 

Alžběta Suchánková; starší žáci: 
1. David Homola, 2. Barbora Ju-
račková, 3. Petra Juračková.
Hra na  hudební nástroj, mlad-
ší žáci: 1. Jan Podrábský, Eliška 
Prokšová, 2. Alžběta Suchánko-
vá, 3. Tereza Augustýnková; star-
ší žáci: 1. Vojtěch Širhal, Tereza 
Čechová, 2. Barbora Juračková, 3. 
Matěj Bárta, Kamila Kněbortová.
Tanec: 1. Adéla Hladíková, 2. 
Kamila Habrová, Adéla Kwiat-
kowská, Tereza Augustýnková, 
3. Sabina Mejzlíková, Jana Zema-
nová.
Zpěv, mladší žáci: 1. Alžběta Su-
chánková, 2. Natálie Holá, Nikol 
Holá, 3. Jiří Jež, Eliška Prokšová; 
starší žáci: 1. Tereza Horká, 2. 

Karolína Špinarová, 3. Jitka Mi-
lotová.
Výtvarný obor, mladší žáci: 1.–
3. ročník: 1. Karolína Ficová, 2. 
Tereza Musilová, 3. Ilona Hořín-
ková, 4.–5. ročník: 1. Ema Valo-
vá, 2. Viktorie Sýkorová, 3. Eliška 
Prokšová; starší žáci: 1. Tereza 
Dvořáková, 2. Eliška Valová, 3. 
Zuzana Kružíková.
Literární projev, mladší žáci: 1. 
Adéla Rousová, 2. Tereza Augus-
týnková, Hana Vávrová, 3. Ema 
Valová; starší žáci: 1. Sára Špi-
narová, 2. Vendula Rousová, Jan 
Čech, 3. Vojtěch Širhal, David 
Homola.

Mgr. Dana Špačková, ZŠ a MŠ 
Křižanov

Soutěžili o Křižanovského kapra

Naše škola se přihlásila jako 
partner do  projektu Cizí jazyky 
pro život, klíčová aktivita Rodilí 
mluvčí do  škol. Garantem pro-
jektu je Národní institut pro další 
vzdělávání (NIDV) a  partnery 
jsou instituce: British Council 
Praha, Goethe-Institut Prag, Ös-
terreich Institut Brno, Zeitschrift 
Freundschaft, Polyglot jazyková 
škola, s. r. o., Institut Française aj.
Projekt byl schválen a  jsem moc 
ráda, že dnes, 8. 12. 2014, za-
čal na  naší škole působit Joseph 
Smyth, který pochází ze Severní-
ho Irska. Přestože není povoláním 
učitel, projevil svůj přirozený ta-
lent zaujmout, nadchnout a moti-
vovat. Bude působit jako asistent 
v  tandemu s vyučujícími v hodi-
nách anglického jazyka s cílem co 
nejpřirozenějšího nastavení cizo-
jazyčného prostředí ve škole a in-

tenzívní komunikace s žáky 3.–9. 
tříd, a to každé pondělí do konce 
tohoto školního roku.
Pro školu a  žáky to znamená 
jedinečnou příležitost využít 
v  hodinách angličtiny působe-
ní rodilého mluvčího. Žáci se 

naučí lépe reagovat a  komu-
nikovat, v  kontaktu s  rodilým 
mluvčím si upevní správnou vý-
slovnost a  intonaci, a  výuka pro 
ně bude více motivující, protože 
si jazyk vyzkouší přímo v  praxi. 
Náplní prvního dne projektu 

bylo vzájemné představení se, 
žáci se seznámili s  přirozenou 
slovní zásobou rodilého mluvčí-
ho a  dozvěděli se spoustu infor-
mací nejen o jeho osobě, rodině, 
zálibách, ale také o kultuře země, 
ze které pochází. 
Toto milé setkávání bude jistě vel-
kou motivací pro děti učit se an-
gličtinu, neboť pochopí, že právě 
osvojení si cizího jazyka pomáhá 
snižovat jazykové bariéry. Joe 
rychle získal sympatie nejen svou 
angličtinou, ale především otevře-
ným přístupem k  dětem. Podle 
jeho slov je nutné mluvit, mluvit, 
mluvit, ať už je úroveň cizího jazy-
ka jakákoli. Je třeba odbourat stud 
a používat jazyk přirozeně. Věřím, 
že se nám společně podaří tento 
cíl uskutečnit. 

Mgr. Petra Stočková, učitelka AJ, 
foto: archiv školy

Projekt cizí jazyky pro život

V neděli 14. prosince se sál kul-
turního domu v  Martinicích 
zaplnil do  posledního místečka 
a takřka praskal ve švech. Několik 
místních nadšenců zde připravilo 
divadelní vystoupení Dařbuján 
a  Pandrhola. Představení bylo 
inspirováno klasickou pohádkou, 
ale text byl zcela nový a originál-
ní. Svoje vystoupení předvedla 
také místní mládež se známou 
ruskou pohádkou Mrazík. 
Pro všechny bylo připraveno bo-
haté občerstvení, které přichystaly 
místní ženy. Na výběr bylo mnoho 
dobrot sladkých i slaných. Dospě-
lí ochutnali skvělý vánoční punč 
a děti lahodný ovocný čaj. Zájemci 
si také mohli prohlédnout výtvar-
ná díla martinických dětí. Krásně 
ztvárnění kapři byli nainstalováni 

stylově v síti a  tvořili tak příjem-
nou kulisu této předvánoční akce. 
Na začátku programu diváci zhlédli 
videoprojekci s  úvodními titul-
ky, aby věděli, kdo se zhostil jaké 
role. A  potom už se na  scéně ob-

jevil Kuba Dařbuján se svojí ženou 
a  postupně všechny postavy, které 
do této pohádky patří. Diváky tak 
pobavil Pandrhola se svojí ráznou 
manželkou, ďábel, Pandrholova 
služebná, smrťák, pekař s  pekař-

kou, bůh, Stázička s Lojzíkem, ko-
vář i mladý kovářský učeň se svojí 
milou Liduškou. Všichni herci se 
svých rolí zhostili jako skuteční 
profesionálové a  z  publika se tak 
ozývaly výbuchy smíchu a také za-
sloužený potlesk. Představení mělo 
rychlý spád a než se všichni nadáli, 
bylo u konce. Herci se přišli podě-
kovat obecenstvu, a to je několikrát 
odměnilo velkým aplausem. Muži 
si pro svoje ženské herecké pro-
tějšky připravili květiny, které jim 
předali. Starosta obce poté pronesl 
krátký projev, v  němž poděkoval 
všem hercům za ochotu a odvahu 
pustit se do  takové akce a  zvlášť 
potom ženám, které si v této před-
vánoční době našly čas nazkoušet 
divadelní představení. Velké podě-
kování patří Mgr. Jitce Dobrovolné, 

která k  pohádce napsala scénář 
s  originálním textem, připravila 
hudbu, ujala se režie a  připravila 
program celé akce.
Druhou pohádku si přichystala 
mládež pod vedením místních 
maminek Mgr.  Marcely Matulo-
vé a  Kateřiny Smejkalové. Vtipné 
úryvky z  klasické ruské pohádky 
Mrazík odměnilo obecenstvo také 
velkým potleskem.
Mezi oběma pohádkami i po nich 
následovalo losování vánoční lote-
rie. Všechny děti dostaly při vstupu 
do  kulturního domu los, na  který 
mohly vyhrát některý z  krásných 
vánočních dárků, jež byly připra-
veny pod svítícím stromečkem. 
Představitelé jednotlivých rolí tak 
postupně vylosovali šťastné výher-
ce, kteří měli z  dárků nefalšova-

nou radost. Aby nikdo neodcházel 
s prázdnou, dostaly na závěr cenu 
útěchy všechny děti, na které se při 
losování štěstí neusmálo. 
Všichni Martiničtí tak měli 
možnost prožít příjemné neděl-
ní odpoledne, skvěle se pobavit, 
zasmát a zastavit se v předvánoč-
ním čase.
Velké poděkování patří skuteč-
ně všem, kteří se jakkoli podíleli 
na  přípravě a  realizaci celé akce. 
Martinický kulturní dům už dlou-
ho nezažil takovou návštěvnost 
a  všichni budou na  toto předsta-
vení jistě dlouho vzpomínat.
Akci sponzorsky podpořily firmy 
Content Velké Meziříčí, Řeznic-
tví a uzenářství Malec Velké Me-
ziříčí a Nápoje Měřín.

-md-, foto: archiv obce

Divadlo žije aneb Dařbuján a Pandrhola v Martinicích
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Zubní 
pohotovost: 

Sobota 10. 1. 
a neděle 11. 1. 
MUDr. Olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár nad 
Sázavou, 774 430 777 
(www.nnm.cz). 

Víkendová 
pohotovost:

MUDr. Zuzany Moravu-
sové, 
Nový Telečkov 30 
(cca 10 km od VM), 
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, 
tel.: 737 585 224. 

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní 
rok 2015/2016 se bude konat v základních školách ve měs-
tě v pátek 13. února 2015 v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní do-
cházce. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 
8. 2009, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou 
školní docházku k 1. 9. 2014. Vezměte s sebou rodný list dí-
těte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu školní 
docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli. 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově 
ZŠ Komenského, a to ve školní družině v přízemí od pon-
dělí 9. 2. do čtvrtka 12. 2. od 14 do 16 hodin. Dotazník bude 
také připraven ke stažení na webových stránkách školy www.
zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:
Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, 

Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, 
Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, 
U Bašty, U vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáh-
nout na webových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. 
Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 
Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádra-
ží, Kolmá, Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, Nad 
Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, 
Nádražní, Na  Vyhlídce, Na  Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, 
Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vi-
lách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáh-
nout na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odka-
zu Školní rok-Zápis do 1. třídy. 

Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Arch. Neumana, Bezděkov, Čechova, Františkov, Fr. Strá-
necké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahrad-
níčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, 
K  Novému světu, K  Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, 
Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábře-
ží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na  Pískách, 
Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, Obůr-
ka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, 
Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřiva-
nova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, 
Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiš-
tě, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, 
Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.
Zápis dětí do  1. tříd v  základních školách Mostiště 
a Lhotky se bude konat  ve středu  28. ledna 2014 v době 
od 13 do 17 hodin.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

V těchto dnech si připomínáme významné výročí, padesát let činnosti 
organizované kultury v našem městě. Vznik první kulturně společen-
ské organizace ve Velkém Meziříčí se datuje ke konci roku 1964. Vznik 
organizované kultury ve městě je spojen s činností Závodního klubu 
ROH Kablo Velké Meziříčí. Počátky zrodu se datují k roku 1964. Jed-
notný klub pracujících ROH Vysočina oficiálně vznikl 14. listopadu 
1964. V  tento den se uskutečnila ustavující schůze Jednotného klu-
bu pracujících ROH. Zřizovatelem byla odborová organizace Kablo 
(předseda ROH Jan Marinč). Šestnáct ZV ROH podepsalo nově vy-
tvořený Statut, a  tím byl ustanoven Jednotný klub pracujících ROH 
Vysočina ve Velkém Meziříčí.
Prvním oficiálním zaměstnancem klubu se stal Pavel Abeska, který 
v listopadu roku 1964 nastoupil jako první pracovník JKP do funkce 
ekonoma a  organizačního pracovníka. Zasvětil práci v  klubu téměř 
celý svůj aktivní život. Začátkem roku 1965 nastoupil do funkce ředi-
tele JKP Jaromír Pařízek. V roce 1966 odchází z klubu ze zdravotních 
důvodů a  nastupuje František Hladík, který pracoval jako novinář 
ve  Žďárských novinách. Dle pamětníků bylo jeho působení v  klubu 
velmi krátké a naprosto neproduktivní.
V roce 1967 Hladíka ve vedení JKP nahrazuje Ivan Vítek, který dosud 
působil ve funkci předsedy výboru JKP a již v této době se velmi aktiv-
ně zapojoval do činnosti klubu. 
Nástupem Ivana Vítka začíná rozmach klubu, s jeho jménem je spjat 
rozvoj tohoto zařízení. Počet souborů a kroužků se pohyboval mezi 14 
až 16. Počet členů ZUČ se pohyboval kolem 300 (někdy i více) i když 
mnoho z těchto členů bylo pasivních. Např. ve filatelistickém kroužku 
bylo evidováno na  80 členů, v  divadelním souboru více než 40, ale 
aktivně se do  práce zapojovala přibližně polovina členské základny. 
Do roku 1970 sdružil klub 40 členských závodních výborů ROH. V té-
mže roce byla zahájena zahraniční podniková rekreace v rekreačním 
středisku Smokiňa v Bulharsku. Spolu s ní byla zajišťována autobuso-
vá přeprava do kempu, kde se každoročně rekreovalo 800 až 900 lidí. 
Od  roku 1975 byl klub nositelem Vyznamenání za  vynikající práci. 
Ředitel klubu Ivan Vítek zemřel roku 1982. Za jeho ředitelování klub 
dosáhl velkého rozmachu jak „dovozové“, tak vlastní kulturní činnosti. 
Vedení klubu se po Ivanu Vítku ujala Marie Belatková. V roce 1983 
schválilo předsednictvo Ústřední rady odborů nové zásady činností 
a hospodaření kulturních zařízení ROH. Staly se hlavním důvodem 
změny názvu JKP ROH Vysočina na  Sdružený klub pracujících. 
Činnost klubu tato proměna nijak nepoznamenala. Počet členů SKP 
v průběhu několika let naopak vzrostl na 41 a v tomto počtu zůstal až 
do transformace v roce 1989–90. 
Se změnou společenského zřízení po  listopadu 1989, přestala větši-
na organizací přispívat částkou, která představovala v  průměru více 
než 1,5 mil. korun ročně a klub se musel s touto skutečností vypořá-
dat. Odbory totiž za  dob JKP i  SKP přispívaly na  vstupenky, někdy 
uhradily celou výši vstupného. Organizace objednávaly po desítkách, 
vstupenky se tak převážně fakturovaly. JZD organizovala autobusové 
zájezdy – uhradila vstupné i autobus.
Od září roku 1990 vystřídal ve vedení organizace ředitelku Belatkovou 
na základě konkurzního řízení Zdeněk Doležel, který se vrátil do rod-
ného Velkého Meziříčí z Děčína. Koncem roku 1990 čekala klub ještě 
jedna zásadní změna. Dostal nové, v pořadí již třetí jméno, zcela ne-
všedního významu. Dnem 18. 6. 1991 bylo zařízení transformováno 
nejprve jako Jupiter club, hospodářské zařízení občanského sdružení. 
19. 6. 1992 se uskutečnilo setkání zástupců OS KOVO Kablo Velké 
Meziříčí (předseda Jiří Mrázek, místopředseda Josef Novák), MěNV 
Velké Meziříčí (starosta Stanislav Krejčí), TJ Sokol Velké Meziříčí 
(Zdeněk Svoboda, Miloslav Fiedler) za účelem schválení a podepsá-
ní zakládací listiny o vzniku nově ustanovené společnosti s ručením 
omezeným, pod dosavadním názvem Jupiter club. Tímto bylo zacho-
váno stávající kulturní zařízení, při změně formy vlastnictví. Dne 3. 
srpna 1992 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku pod ná-
zvem Jupiter club, s. r. o.
Společnost začala pracovat ve  zcela jiných ekonomických podmín-
kách, než tomu bylo před rokem 1990. Byla zrušena doprava – autobus 
prodán, garáže také. V roce 1991 byl zrušen úsek restaurace, restaura-
ce byla pronajata. Kultura, tak jako jiná odvětví, se stala produktem, 
který byl řízen tržním prostředím. Bylo možné objednat jakýkoli po-
řad, zásadní změnou však bylo ho prodat kulturní veřejnosti neb ná-
kup hromadných vstupenek firmami skončil. Náklady na provoz tak 
musely pokrýt příjmy z  vlastní činnosti a  z  dotace, kterou poskytlo 

město. Došlo tak zákonitě ke snížení počtu akcí i návštěvnosti. 
V  roce 1998 ze společnosti vystoupil společník ZO KOVO KABLO, 
dne 15. 9. byla uzavřena nová společenská smlouva, která upravila 
vlastnické podíly společníků. Město Velké Meziříčí mělo 66% podíl, 
TJ Sokol Velké Meziříčí 34% podíl.
V roce 2000 byl odvolán z pozice ředitele Mgr. Zdeněk Doležel. Vedením 
společnosti byl krátce pověřen vedoucí odboru kultury a školství ing. Pa-
vel Stupka. Dne1. srpna 2000 byl jmenován ředitelem Jupiter clubu, s. r. o., 
Mgr. Milan Dufek, který ve funkci působí dodnes.
V roce 2008 proběhlo majetkové vypořádání s TJ Sokol Velké Meziříčí. 
100% vlastníkem budovy č. 17 se stalo město Velké Meziříčí.
Historická rekapitulace rekonstrukce budov kulturního centra 
Provoz Jednotného klubu pracujících ROH Vysočina byl před padesáti 
lety zahájen v prostorách, které vznikly sloučením několika středověkých 
domů nacházejících se ve střední části západního okraje historického ná-
městí na parcele č. 255, k. ú. Velké Meziříčí s popisným číslem 17.
Komplex budov vznikl sloučením několika středověkých domů, ko-
lem roku 1560. Původně to byl hostinec U  Černého orla. Ve  druhé 
polovině 18. století zde byly kanceláře krajského úřadu Jihlavského 
kraje, dalších 100 let v něm sídlila pošta. V roce 1926 objekt zakoupil 
místní Sokol, který realizoval projekt přístavby Sokolovna Velké Me-
ziříčí. Po ukončení činnosti Sokola počátkem 50. let minulého století 
byl komplex budov využíván již jako klub pracujících jako Závodní 
klub závodu Kablo Velké Meziříčí. Objekt prošel několika zásadními 
rekonstrukcemi. Sokolovna nesplňovala hygienické normy pro potře-
by kulturního dění, hrozilo jí uzavření, a proto byla v roce 1966 zahá-
jena její obnova. Dokončena byla v roce 1967 v celkovém nákladu tří 
milionů korun českých.
Kulturní scéna byla následně rozšířena v roce 1974 přestavbou sou-
sedního historického domu čp. 18. V domě tehdy byla prodejna knihy 
a  v  zadní části sídlil Dům pionýrů. Velkou zásluhu na  realizaci měl 
ředitel JKP Ivan Vítek, který dokázal nejen získat finanční prostředky, 
ale především zrealizovat svůj záměr. Slavnostní otevření bylo v pro-
sinci 1977. Celkový náklad výstavby činil 9.598.000 Kčs. V nové bu-
dově JKP byly vybudovány a otevřeny moderní prostory – loutková 
scéna, výstavní síň, koncertní sálek, kino, učebny a  kanceláře. Další 
úpravy byly realizovány v  letech 1993–1995. V  této době již Jupiter 
club řídil Zdeněk Doležel. Týkaly se především odbytové a  výrobní 
části Jupiter clubu v budově č. 17. Rekonstrukce byla zacílena na před-
ní budovy staré sokolovny, kde byly především provedeny náročné 
zpevňovací stavební zásahy, neboť hrozilo zřícení přední zdi do ná-
městí. Příčinou těchto poruch byla zřejmě rekonstrukce sousedního 
objektu v roce 1975, který byl kompletně vybourán a postaven znovu. 
Na krátký čas zde štítová zeď ztratila oporu a došlo k bočním tlakům 
klenby v  prostoru nad vinárnou. Současně proběhla zásadní změna 
v 1. nadzemním podlaží budovy, kde došlo k situačním změnám uspo-
řádání restaurace, kuchyně a vinárny. Proběhla modernizace restaura-
ce a kuchyně.
A  poslední, zásadní rekonstrukce našeho kulturního stánku, jedna 
z  největších v  historii města byla zahájena v  září 2013 přípravnými 
pracemi, na které navázala demolice velkého sálu, bourání některých 
částí přilehlých prostor a  archeologický průzkum. Začátkem roku 
2014 byly zahájeny vlastní stavební práce.
Jak celý proces rekonstrukce probíhal, nabízí následná historická re-
kapitulace.
Od roku 2002 se ředitel Jupiter clubu, Milan Dufek počal obracet s po-
žadavkem na celkovou rekonstrukci velkého sálu a přilehlých prostor. 
V roce 2003 byla Radě města předložena vize přeměny JC zpracované 
ve  spolupráci s  agenturou RRa Jihlava. V  roce 2006 projektový tým 
Integrovaného projektu města zařadil akci JC mezi pilotní projekty 
města, které následně vyhlásilo veřejnou zakázku Studie Jupiter clu-
bu za účelem vybudování komplexního vzdělávacího školícího centra, 
která byla realizována ve 2 etapách:
1. Zaměření stávajících prostor v digitální podobě
2. Zpracovány reálné plány budov JC
V roce 2008 proběhlo majetkové vypořádání s TJ Sokol Velké Meziříčí. 
100% vlastníkem budovy č. 17 se stalo město Velké Meziříčí. Následně 
stavební fakulta VUT Brno provedla stavebně technický průzkum ob-
jektu budovy č. 17. V roce 2009 vypsalo město výběrové řízení na stu-
dii rekonstrukce velkého sálu. Vítězem se stala firma Atelier WIK, s. 
r. o., se sídlem v Brně, která studii předložila v roce 2010. V roce 2011 
na základě výběrového řízení se uchopil zpracování projektu na pře-

stavbu velkého sálu – Architektonický a projekční atelier Penta, v. o. s., 
se sídlem v Brně. Zastupitelstvo města v roce 2013 schválilo majetkové 
vypořádání s OS KOVO Velké Meziříčí a rekonstrukci historické čás-
ti budovy č. 17 – přestavba velkého sálu a přilehlých prostor ve výši 
100 mil. korun českých bez DPH. Ve výběrovém řízení na zhotovení 
stavby předložila nejlepší nabídku firma PKS, s. r. o., ze Žďáru nad 
Sázavou. Vlastní realizace byla zahájena 1. 10. 2013 pod vedením stav-
byvedoucího z firmy PKS, Radima Seifra.
Průběh rekonstrukce:
•	 Vybudování	 příjezdové	 komunikace	 po  prostoru	 bývalého	 areálu.	
Vlastní příjezd na staveniště byl veden po ulici Pod Strání a přes bývalý 
průmyslový areál Svitu.
•	 Vybudování	vlastního	prostoru	zázemí	v severní	části	areálu	vytvoře-
ním zapanelovaného prostranství o rozměru 40×30 m.
•	 Zbudování	 věžového	 jeřábu,	 radius	 dosahu	 cca	 75	m,	 únosnost	 2,6	
tuny na konci ramene, umístěn v prostoru fary, na místě zbourané kůlny
•	 Přemostění	 řeky	Balinky	pro	zajištění	přístupu	na  staveniště.	Délka	
mostu 22 m, pro přesun stavební techniky a dopravy materiálu. Nosnost 
mostu 30 tun.
•	 Napojení	 staveniště	 na  zdroje	 vody,	 elektřiny,	 odvodnění	 staveniště	
apod.
•	 Zemní	práce	–	vytýčeny	 trasy	 tech.	 infrastruktury,	zejména	energe-
tických a  komunikačních vedení, vodovodní a  kanalizační sítě. Před 
zahájením zemních prací byly zabezpečeny okolní stavby ohrožené vý-
kopem.
•	 V prosinci	roku	2013	proběhl	v prostorách	stavby	rozsáhlý	archeolo-
gický průzkum.
•	 V lednu	2014	byly	zahájeny	práce	na založení	nového	objektu	pomocí	
tlakových zavrtávacích a injektovatelných tyčí.
•	 Vybudování	 základové	 desky	 a  dvou	 betonových	 vodotěsných	 pro-
hlubní pro umístění výsuvného hlediště a prostor pod jevištěm. Pod-
sklepená část suterénu (základová deska s obvodovými stěnami vzdoru-
jícími zemnímu tlaku) je vodonepropustná železobetonová základová 
vana (neizolovaná podzemní konstrukce) z vodonepropustného beto-
nu s těsněnými spárami proti tlakové podzemní vodě včetně navržené 
ochrany základové vany pojistnou rubovou izolací ze speciálních asfal-
tových pásů s přilnavostí vůči později betonovaným konstrukcím.
•	 Výstavba	obvodových	zdí	z litého	betonu	a betonových	nosných	slou-
pů a položení stropních desek v jednotlivých poschodích.
•	 Vnitřní	příčky	byly	vyzděny	z novodobých	cihelných	tvarovek,	vlastní	
sál je zastřešen střešní železobetonovou deskou sedlového tvaru. Zastře-
šení objektu bylo provedeno plochými jednoplášťovými nepochůznými 
střechami. Výjimkou je pochůzná a odpočinková terasa při severním 
okraji půdorysu ve 3. NP, která navazuje na kavárnu s kuřárnou. 
•	 V červenci	2014	bylo	přemístěno	zařízení	kotelny	do nově	vybudova-
né kotelny na střeše nového objektu.
•	 Rekonstrukce	kuchyně	 restaurace	 Jupiter,	 řešena	 samostatným	pro-
jektem.
•	 Zdemontován	 jeřáb	 a  provedena	 výstavba	 farní	 části	 za  zbouranou	
kůlnu.
•	 Vybudování	výtahů	–	zajištění	bezbariérového	přístupu.
•	 Podlahy	 s  výjimkou	 jeviště	 byly	 provedeny	 jako	plovoucí	 s  nosnou	
podložkou z monolitického betonu.
•	 Rozvody	 vzduchotechniky	 a  chlazení,	 silnoproudu,	 slaboproudu,	
osvětlení, zdravotně technické instalace, požárně bezpečnostní řešení, 
plynová zařízení včetně vytápění.
•	 Instalace	 divadelní	 techniky,	 cateringového	 zařízení	 kavárny,	 barů	
a kuchyně.
•	 Vybavení	interiérů	nábytkem.
•	 Instalace	dveří	včetně	generálního	klíče,	napojení	na EPS.
•	 Oprava	podlahy	v restauraci	Jupiter,	řešeno	mimo	projekt.
•	 Úklid	 prostor,	 funkční	 zkoušky	 a  předávání	 jednotlivých	 zařízení	
včetně proškolení.
•	 15.	prosince	2014	kolaudace	stavby.
•	 10.	ledna	2015	–	slavnostní	otevření.
•	 11.	 ledna	2015	–	den	otevřených	dveří	pro	veřejnost	 (10–13	hodin,	
14–17 hodin).
Výstavbou nového víceúčelového sálu získalo Velké Meziříčí akusticky 
a technicky kvalitní prostor pro konání kulturně společenských akcí 
ve městě, a to především: divadel, plesů, koncertů, konferencí, spole-
čenských akcí apod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Milan Dufek, jednatel společnosti

50 let organizované kultury ve Velkém Meziříčí (pokračování ze strany 2)
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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.

naBídka pRO inZeRenty
 k OBJednávCe plOŠnÉ inZeRCe takÉ:

+ ZdaRMa inZeRát na WeBU 
velkOMeZiříčska 

+ ZdaRMa OtiŠtění pR článkU 
podrobnější informace na tel.: 566 782 009, 

739 100 979 na e-mailu: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

▶ SOS – pravidelná 
poradna (sdružení 

obrany spotřebitelů) 
otevřena každou středu 

14–16 hodin v nové budově 
MěÚ (obecní živnostenský 

úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 

Občanská poradna Žďár nad 
Sázavou se sídlem ve  Žďár n. 
Sáz., Dolní 165/1, poskytuje 
odborné sociální poradenství 
občanům v nepříznivé sociální 
situaci nebo jim taková situ-
ace hrozí. Rady a  informace 
jsou občanům poskytovány 
v oblasti práva pracovního, ro-
dinného, občanského, oblasti 
sociální, finanční a  dluhové 
problematiky, exekučního ří-
zení, pojištění, náhrady škody, 
bydlení, ochrany spotřebitele, 
občanského soudního řízení, 
a  dalších. Poradenství je bez-
platné, nestranné a  diskrétní. 
Občané mohou své problémo-
vé situace konzultovat s porad-
kyní anonymně. Poradenské 
dny ve Velkém Meziříčí: středy 
v  sudých týdnech 11.30–15 
hodin v  budově MěÚ Velké 
Meziříčí v  zasedací místnosti, 
2. patro. Tel.: 721 137 458, 
www.opzdar.cz.

Sběrny řádkové soukromé inzerce 
pro týdeník Velkomeziříčsko – mimo redakci: 

Měřín – Papírnictví  Wasserbauerová, Informační centrum ve Velké Bíteši, 
Tasov – u pana Böhma.

Zájemci z  Velké Bíteše a  okolí, kteří chtějí inzerovat v  týdeníku Velkomeziříčsko, mají 
možnost podávat inzerci do našich novin v Informačním centru (IC) na Masarykově ná-
městí 5 ve Velké Bíteši, tel. 566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty 
z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy Böhmové.
Cena soukromého řádkového inzerátu do  rubriky »Prodám-koupím-vyměním« v  jed-
nom vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografií 45 Kč. K inzerátům pod značkou je 
navíc připočítán manipulační poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka - poděkování« jsou za cenu 100 Kč bez 
fotografie a 150 Kč s fotografií.

Veškeré ostatní inzertní podmínky obdržíte v redakci Velkomeziříčsko, Náměstí 17, Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 782 009, 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 
www.velkomeziricsko.cz                                                                                                             -red-

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

velkOMeZiříčskO – příJeM inZeRCe: e-mail velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979  
● Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč ● Soukromá řádková inzerce: jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – různé« – 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč, rubrika Daruji – zdarma. Příspěvky do společenské rubriky »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« – 100  Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

■ Kdo levně odprodá invalidní-
mu důchodci 3–4 kW akumu-
lační kamna. Tel.: 775 534 442.
■ Kdo daruje nebo prodá štěně 
pejska středního vzrůstu (i kří-
žence). Tel.: 566 536 337.
■ Dětský pokoj ve velmi pěkném 
stavu – bílé lamino v kombinaci 
se světlým bukem. Možnost dvou 
postelí, psací stůl a stěna. Celkem 
za 9.000 Kč. Tel.: 777 778 209.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-
rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 602 396 592.
■ Sporák kombinovaný (plyn + 
el. trouba) Gorenje, r. v. 2012, 
a  pračku Candy, horní plnění, 
r. v. 2010. Cena dohodou. Tel.: 
777 617 675.
■ 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.
■ Bb Soprán saxofon Ama-
ti-Denak. Celozlatý, málo 
hraný, top stav. Původní 
cena 25.500 Kč, nová cena 

12.500 Kč. Tel.: 602  519  711.
■ Brambory konzumní 
na  uskladnění, Marabel, Bela-
na, Adéla. Dále prodám ječmen 
a pšenici. Tel.: 607 299 168, po 17. 
hodině.
■ 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.

■ Na  divadelní účely sháníme 
látky – nejlépe molino – ale bu-
deme rádi za  cokoliv. Nejlépe 
za  odvoz. Kontakt: 605  939  687, 
Aneta.Vrbkova@seznam.cz.
■ Dětské kolo, lyže, brusle a ko-
lečkové brusle vel. 30, pro chlap-
ce – 5 roků. Volejte večer na tel.: 
739 149 221.
■ Auto v jakémkoliv stavu, i bez 
STK. Do  20.000 Kč nebo doho-
dou. Tel.: 720 565 756, i SMS.
■ 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.

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

■ Pronajmu kanceláře ve Velkém 
Meziříčí 55 a  29 m2. Možnost 
vzájemného propojení. Rekla-
ma na  domě. Volné ihned. Tel.: 
776 122 474.
■ Nabízím pronájem bytu 2+1 
na ulici Čechova ve Velkém Me-
ziříčí. Cena 4.000 Kč + inkaso. 
Volný ihned. Tel.: 606 747 156.
■ Byt 3+1 k pronájmu ve Velkém  
Meziříčí, v  klidné části poblíž 
centra města. Byt je v  RD, zaří-
zený, samostatné odpočt. hodiny, 
možnost využití dalších prostor 
v rámci domu, parkování v ulici. 
Zajímavá cena i  podmínky pro-
nájmu. Bližší informace na  tel.: 
774 160 467.

Prodám

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

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.

ZIMA JE TADY

kontakt: p. procházková, tel.: 602 325 108, 
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz, www.eco-vyukajazyku.cz

ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA 
FRANCOUZŠTINA

Naučte se přes zimu nový jazyk! Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace! Připravte se s námi na letní dovolenou!

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ

Nečekejte na začátek školního roku a věnujte se jazykům 
již nyní! Od února 2015 otevíráme jazykové kurzy pro 
začátečníky, pokročilé i zájemce o konverzační hodiny! 

Příjem přihlášek do 23. ledna 2015.

Příjmu ihned SERVÍRKU 
– ČÍŠNICI, vyučení není 

podmínkou. Hlaste se prosím 
jen vážní zájemci. 
Tel.: 604 618 601.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

eurowagon@eurowagon.cz

MONTÁŽNÍ 
PRACOVNÍKY/
PRACOVNICE 

do nových výrobních prostor 
ve Velkém Meziříčí

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Jsme úspěšná moderní a stabilní technologická společnost se 
150 zaměstnanci. Vyvíjíme a  vyrábíme díly pro mezinárodní 
automobilový a elektroprůmysl. Nyní hledáme nové kolegy!

Máš  „jiskru v oku“? Máš technické myšlení?
Nebojíš se nových výzev a učení? Pak hledáme právě Tebe!

  OBCHODNÍK/PROJEKTOVÝ  MANAŽER

    KONSTRUKTÉR  VSTŘIKOVACÍCH  FOREM

    TECHNOLOG   NÁSTROJÁRNY

    NÁSTROJAŘ  (ve 2směnném provozu)

Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru  +  skvělou znalost 
CAD systému (SolidWorks nebo Creo) +  vynikající kreativní 
a  3D myšlení + zkušenost s  konstrukcí vstřikovacích forem 
pro automobilový průmysl výhodou

Požadujeme:  VŠ/SŠ technického směru  + praxi v  ob-
chodní činnosti ve výrobní firmě   +  komunikativní zna-
lost angličtiny + prezentační a vyjednávací dovednosti 

Požadujeme: min. SŠ technického směru + znalost obrá-
běcích postupů a  řezných nástrojů + znalost programová-
ní CNC frézek (CAM) podmínkou + znalost výroby vstřiko-
vacích forem výhodou

Požadujeme: vyučení v  oboru nástrojař či jiném příbuzném 
oboru  + praxi v oboru nástrojař  + přesnost, přemýšlivost

Nabízíme:
Velmi dobré mzdové podmínky + 13. a 14. plat + podíly na zisku firmy + 5–6 týdnů dovolené + 
příspěvek na stravování +  další zaměstnanecké výhody  (masáže, posilovna, kulturní akce)

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši písemnou nabídku se strukturovaným životopisem 
na katerina.novakova@lisovnavm.cz,  tel. 566 502 566 

nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r. o.,   Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí.
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových stránkách společnosti www.lisovnavm.cz

Náplň práce:  získávání a projektové řízení zakázek 
+ zpracování poptávek a nabídek + komunikace 
a péče o stávající a nové zákazníky

Náplň práce:  konstrukce vstřikovacích forem 
+ konstrukce automatizačních prvků 
+ optimalizace konstrukce výrobku

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

Náplň práce:  opravy a údržba forem a nástrojů 
   + výroba nových 
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Vzpomínka

Blahopřání

Poděkování

spOlečenská RUBRika

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.

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: leden a únor 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

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.

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jste s ním prožívali.

Dne 9. 1. 2014, uplyne 7 roků 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan

Zdeněk Broža
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 27. prosince oslavili 65 let společného života manželé 

Božena a Josef Koubkovi z Mostišť.

Za jejich lásku a péči děkují a do dalších let přejí, hodndě zdraví, 
štěstí a božího požehnání synové, dcera, vnoučata a pravnoučata.

Dne 13. ledna 2015 oslaví své 
80. narozeniny paní 

Marie Komínková
z Velkého Meziříčí.

Do dalších let hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti přejí

manžel a děti s rodinami. 

HÁZENKÁŘSKÝ 
PLES

sobota 7. února 2015 
od 20 hodin

Hasičská zbrojnice
hraje Maraton

Dopravte ji bìhem mìsíce ledna do zaøízení Oblastní charity 
Žïár nad Sázavou. My ji prostøednictvím Oblastní charity Hodonín 
doruèíme do rumunského Banátu, kde materiál pomùže potøebným.

Seznam a provozní dobu zaøízení naleznete na www.zdar.charita.cz  

Nevíte, 
co se starou 
autolékárnièkou?

Kontakt: Oblastní charita Žïár nad Sázavou, Horní 22, 591 01  Žïár nad Sázavou
tel.: 566 626 040, 739 344 056, e-mail: ochzr@zdar.charita.cz, web: www.zdar.charita.cz 

SDH NETÍN
srdečně zve na
TRADIČNÍ 

HASIČSKÝ PLES
24. ledna 2015 od 20.00 

Hudba : Beat Band

Pořadatelé Tvořivých večerů v  Radostíně nad Oslavou uspořádali 
o prvním adventním víkendu vánoční výstavu. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného využijí na nákup materiálu pro vznik „deky z lásky“, 
kterou budou vyrábět společně na některém z dalších Tvořivých veče-
rů. Jde o projekt, na kterém se podílí dobrovolníci a dárci z celé repub-
liky i Slovenska a Polska. Z vyšívaných nebo našitých obrázků vzni-
kají patchworkovou technikou deky, které jsou zasílány konkrétním 
dětem se zdravotním postižením. Více informací najdete na: www.
dekyzlasky.cz.
Dále se pošle 2.000 Kč na dětské oddělení nemocnice v Novém Městě 
na Moravě. 
Všem, kteří se přišli podívat na  výstavu a  přispěli na  dobrovolném 
vstupném srdečně děkujeme.

Ing. Václava Rozmarínová, foto: archiv

Deky z lásky
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.

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.

1. Rada města rozhodla: 
•	 podle	 článku	 5	 odst.	 4	Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a Rady	
(ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po že-
leznici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočí-
vající v  provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro 
potřeby Města Velkého Meziříčí na rok 2015 se stávajícím dopravcem, 
společností ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava
2. Rada města schválila:
•	 	 rozpočtové	opatření:	 zdroj	71	 tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení	71	tis.	Kč	–	§	3141	nákup	univerzálního	šlehacího	a mícha-
cího stroje – náklady hrazené městem
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	25	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení	25	tis.	Kč	–	§	3392	oprava	havárie	na ústředním	topení	v Ju-
piter clubu
•	 jmenování	ing. Josefa	Švece,	vedoucího	správního	odboru,	k zastu-
pování Města Velké Meziříčí v Komisi pro informatiku předsednictva 
Svazu měst a obcí České republiky
3. Rada města souhlasila:
se zapojením transferů účelově určených, přijatých na  účet města 
v prosinci 2014, do rozpočtu Města Velké Meziříčí v r. 2014 
4. Rada města vydala:
•	 vnitřní	 směrnici	 Odpisování	 dlouhodobého	 majetku,	 odpisový	
plán č. 6/2014
•	 vnitřní	 směrnici	 o hospodářské	 činnosti	města	Velké	Meziříčí	 č.	
5/2014
5. Rada města zcela svěřila:
•	 dle	 ustanovení	 §	 102	 odst.	 2	 písm.	 k)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost 
obce ve  věci ukládání pokut pro porušení povinností stanovených 
Nařízením města Velké Meziříčí č. 2/2014, kterým se vydává tržní 
rád, k projednávání odboru Městského úřadu Velké Meziříčí Obecní 
živnostenský úřad.                              Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy ze schůze 
Rady města z 17. 12.
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divadelní seZOna JaRO 2015

▶ ▶ 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 kph – seZOna 2014/2015

Více info tel.: 566 782 001 (004)

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).

Loutková představení 
10. a 24. ledna

ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK
Jupiter club, malá scéna v 15.00

Rezervace a prodej vstupenek v Jupiter clubu,
Náměstí 17, Velké Meziříčí. Tel.: 566 782 004, 001.

▶ Novoroční koncert s přípitkem – 14. 1. 2015
– Moravské klavírní trio a operní hosté  
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha violonce-
llo, hosté:  sólistka tokijské opery Miki Isochi, Jiří Miroslav Procházka 
(basbaryton), koncertní sál Jupiter clubu v 19 hodin
Moravské klavírní trio ve spolupráci s renomovanými hosty, operními 
sólisty, představí svátečně laděný program, zaměřený také na  slavné 
árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší 
všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v  novém roce se 
sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých 
hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. Vstupné: 200/150 Kč

K tanci a poslechu hrají 
hudební skupina SABRIN BAND – velký sál

a Emanuel Míšek – výstavní síň.
Zahájení plesu v 19.30 hodin.

Ve 23 hodin vystoupí elektrické smyčcové trio Inflagranti.
Vstupenky s místenkou je možno zakoupit 
v Informačním centru na Městském úřadě
Velké Meziříčí od 5. 1. 2015 v pracovní dny 

v době od 8 do 17 hodin.

JAK ROZVÍJET SCHOPNOSTI DĚTÍ
Další přednáška o Kamevédě 
se koná ve středu 7. ledna 2015 od 18 hodin 
Program: 
* Jak u  dítěte rozvíjet intelekt, matematické 
schopnosti či šachového velmistra
* Když dítě miluje svého učitele
* Zmínka o současných dětech ve světě Kamevédy, 
některé slavné rodiny
* Prezentace vlastních pomůcek pro rozvoj dětí – 
Kamevéda
* Ze zákulisí českých hokejových reprezentací 
   – probíhající Mistrovství světa U20 v  hokeji 
v Montrealu  a Torontu
* Diskuze
OC Panorama, Velké Meziříčí, Třebíčská 194  
– 4. patro - restaurace - skleněný salonek

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s. klub Velké Meziříčí

Vás zve na

7. 2. 2015 | KD Uhřínov od 20:00 
 hudba: BEAT BAND 

 Vstupné: 100,- | Rezervace: 777 819 707, volat po 19:00 

Host: VENDULA

                 P
ŘÍHODOVÁ

Mediální partneři:

11. 2. 2015
Jupiter club 

Velké Meziříčí 
v 18.00

Informace na tel.:
566 782 004, 566 782 005

Chaloupky vás srdečně 
zvou na

NOVOROČNÍ KONCERT

Baliny u Velkého Meziříčí
neděle 11. ledna 2015 od 14.30 hodin

jako hosté vystoupí žáci ZUŠ Velké Meziříčí 
a folkový písničkář Pavel Pokorný. Vstupné 50 Kč.

Akce se uskuteční na závěr výstavy Kouzelný svět dětí.

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na 
PLES MĚSTA
který se koná v sobotu 

24. ledna 2015 
v Jupiter clubu.
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Již tradičně v závěru kalendářního 
roku žáci poměřili svoje schop-
nosti v  lehkoatletické disciplíně 
– skoku vysokém. V  tělocvičně 
Základní školy Oslavická Velké 
Meziříčí se představilo 39 soutěží-
cích 5 základních škol okresu.
Mezi osmnáctkou dívek obhájila 
teprve jako druhá v letité historii 
mítinku vítězství Lenka Švest-
ková ze základní školy Měřín. 
Zdoláním výšky 149 cm navíc 
o  jeden centimetr posunula stá-
vající rekord z  roku 2002. Pro 
stříbro si doskočila výkonem 
146 cm Pavla Jašová ze základní 
školy Měřín, bronzové ocenění 
získala za 143 cm Eliška Běhoun-
ková z  pořádající základní školy 
Oslavická. Dramatický soutěžní 
zlom nastal na výšce 143 cm, kte-
rý překonala hned na  první po-
kus E. Běhounková, zatímco obě 

závodnice z  Měřína po  prvním 
nezdaru si nechaly zbylé dva po-
kusy na následnou výšku 146 cm. 
Dvacet jedna chlapců začalo na zá-
kladní výšce 110 cm a  postupně 
s přibývající výškou laťky pole star-
tujících řídlo. Nejlépe si nakonec 
vedl Pavel Hekrdla ze Základní 
školy Sokolovská Velké Meziříčí, 
který výrazně odskočil svým pro-
následovatelům a výkonem 165 cm 
zcela ovládl skokanskou soutěž. 
Stříbrný Vladimír Bureš ze ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí a  Adam 
Lunda ze ZŠ Velká Bíteš skočili 
shodně 155 cm. Ceny do  soutěže 
věnovala okres. rada Asociace škol-
ních sportovních klubů ČR a ředi-
telství ZŠ Oslavická VM. 
Kategorie dívky: 1. Švestková 
Lenka 149 cm ZŠ Měřín, 2. Jašo-
vá Pavla 146 cm ZŠ Měřín, 3. Bě-
hounková Eliška 143 cm ZŠ Osla-

vická VM, 4. Horká Lenka 137 cm 
ZŠ Oslavická VM, 5. Bečková Ma-
rika 137 cm ZŠ Školní VM, 6. Čer-
máková Karolína 134 cm ZŠ Škol-
ní VM, 7. Brožová Tereza 134 cm 
ZŠ Oslavická VM, 8. Irglová Anna 
131 cm ZŠ V. Bíteš, 9. Čermáková 
Kamila 131 cm ZŠ Oslavická VM, 
10. Votoupalová Julie 131 cm ZŠ 
Školní VM, 11. Všianská Barbo-
ra 128 cm ZŠ VB, 12. Dvořáková 
Natálie 128 cm ZŠ Oslavická VM, 
13. Drápelová Tereza 125 cm ZŠ 
Sokolovská VM, 14.–15. Novotná 
Pavla 125 cm ZŠ Oslavická VM, 
14.–15. Prokopová Sára 125 cm 
ZŠ Oslavická VM, 16. Izdná Jana 
119 cm ZŠ Měřín, 17. Pacalová 
Lenka 119 cm ZŠ Sokolovská VM, 
18. Krištofová Zuzana 110 cm ZŠ 
Oslavická VM. 
Kategorie chlapci: 1. Hekrdla 
Pavel 165 cm ZŠ Sokolovská VM, 

2. Bureš Vladimír 155 cm ZŠ 
Oslavická VM, 3. Lunda Adam 
155 cm ZŠ V. Bíteš, 4. Ondrák 
Jiří 155 cm ZŠ VB, 5. Kundela Jiří 
149 cm ZŠ Měřín, 6. Požár To-
máš 149 cm ZŠ Sokolovská VM, 
7. Partl Pavel 149 cm ZŠ Osla-
vická VM, 8. Nováček Stanislav 
149 cm ZŠ Školní VM, 9. Sysel 

Filip 149 cm ZŠ Měřín, 10. Kra-
tochvíl Jan 146 cm ZŠ Oslavická 
VM, 11. Řepa Vojtěch 146 cm ZŠ 
VB, 12. Lunda Tomáš 146 cm ZŠ 
VB, 13. Bartušek Milan 146 cm 
ZŠ Školní VM, 14. Bezák Marian 
143 cm ZŠ Školní VM, 15. Sysel 
Matěj 140 cm ZŠ Oslavická VM, 
16. Suchánek Radim 140 cm ZŠ 

VB, 17. Robotka David 140 cm 
ZŠ Sokolovská VM, 18. Šanca 
Kajetán 137 cm ZŠ Školní VM, 
19.–20. Dvořák Filip 134 cm ZŠ 
Oslavická VM, 19.–20. Běhou-
nek Jaroslav 134 cm ZŠ Oslavická 
VM, 21. Pištora Lukáš 120 cm ZŠ 
Oslavická VM.

-záv-, foto: archiv ZŠ

Základní škola Oslavická opět pořádala vánoční laťku

V sobotu 13. prosince 2014 pořádal Dům dětí a mládeže Velké Mezi-
říčí vánoční turnaj v badmintonu.
Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. 
Do bojů o první až čtvrté místo se ze skupin probojovala 2 děvčata 
a 2 chlapci.
Finálové zápasy určily toto konečné umístění: 1. Dominik Rous, 2. 
Katka Kotková, 3. Julie Pivoňková, 4. Matyáš Zedníček, 5. Rudolf Ho-
rák, 6. Karel Stojan, 7. Ilona Havlátová, 8. Jan Kutlvašr, 9. Rudolf Pra-
chař, 10. Ema Švecová, 11. Petr Kutlvašr.
Vítězové byli odměněni velmi pěknými cenami. Všem blahopřejeme 
k předvedeným výkonům a přejeme hodně úspěchů v dalších soubo-
jích. 

Sehráli vánoční turnaj v badmintonu

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, foto: archiv DDM

Začátkem prosince se děti ze zá-
kladních škol ve VM a okolí sešly 
k  dalším turnajům školních lig 
miniházené. Utkala se družstva 
ze ZŠ Oslavická, Školní, Sokolov-
ská, Měřín, Mostiště a Křižanov.
Ve  Velkomeziříčské školní lize 
(VMŠL, 1.–3. tř.) se budou letos 
utkávat družstva: Žraloci a  Ko-
satky (ZŠ Školní), Sršni, Piraně 
a Dravci (ZŠ Oslavická), Lvi (ZŠ 
Měřín), Buldoci (ZŠ Sokolovská), 
Mišánci (ZŠ Křižanov) a Jestřábi 
(ZŠ Mostiště). V Měřínské školní 
lize (MŠL, 4.–5. tř.) budou hrát 

Rejnoci a  Medúzy (ZŠ Školní), 
Pumy a Gepardi (ZŠ Oslavická), 
Klokani (ZŠ Měřín), Tygři (ZŠ 
Sokolovská), Surikaty (ZŠ Křiža-
nov) a Lasičky (ZŠ Mostiště).
V prvních turnajích se nejvíce da-
řilo následujícím hráčkám a hrá-
čům. VMŠL – Tomáš Báňa, Ma-
těj Kovář, Jiří Winterling, Robin 
Koudela, Martina Vítešníková, 
Nela Juříčková, David Dřímal, Jo-
sef Voda, Martin Procházka; MŠL 
– Patrik Barva, Lucie Bendová, 
Tereza Borkovcová, Filip Čížek, 
Marek Požár, Karolína Slámová, 

Alex Kuřátko, Jarek Horníček.
Sportovního klání se zúčastnilo 
125 dětí a ve 32 utkáních vstřelily 
dohromady pěkných 590 branek.
Další kolo bude pokračovat opět 
dvěma turnaji v březnu.
Poděkování patří firmě POEX 
Velké Meziříčí, a.s., za sladké od-
měny pro malé sportovce a  čle-
nům mládežnických týmů oddílu 
házené TJ Sokol VM a  pracov-
níkům DDM VM za  zajištění 
organizace turnaje. Mediálním 
partnerem je týdeník Velkome-
ziříčsko. 

Turnaje školních lig miniházené budou pokračovat i v roce 2015

Text a foto: -šid-

6. ročník
velkomeziříčského
turnaje ve volené trojce
sobota   17. 1. 2015
HASIČSKÁ ZBROJNICE, Velké Meziříčí
8.00 - snídaně
8.30 - prezence   /   9.00 - zahájení
                + úžasná tombola
info na tel. 608 904 909, 775 978 500

Vítězství ve školní futsalové lize
V  říjnu se na  naší škole usku-
tečnilo 1. kolo školní futsalové 
ligy pro žáky 6.–7. tříd. Našimi 
soupeři byly tyto školy: ZŠ Žďá-
rec (18:0) a  ZŠ Nové Město N. 
M. (5:1). Vítězem tohoto turnaje 
se stala naše škola a  zajistila si 
postup do  druhého kola. Školu 
reprezentovali: Malata Marek, 
Malata Mirek 9, Bibr Nikola 2, 
Bačák Lukáš 4, Todorov Milan 2, 
Stupka Patrik 2, Pospíchal Jiří 1, 

Pavlasová Hana 2 a Kubíček Jan.
Postup do finále školní futsalo-
vé ligy
Ve  čtvrtek 11. 12. 2014 se žáci 
naší školy (6.–7. třída) zúčast-
nili 2. kola školní futsalové ligy, 
které se konalo v  Brně. Našimi 
soupeři byly tyto školy: ZŠ Herčí-
kova Brno (7:1), ZŠ Merhautova 
Brno (10:0) a  ZŠ Hudcova Brno 
(8:1). Po  třech výhrách si naše 
družstvo zajistilo postup do  di-
vizního finále, čímž si zopakuje 

loňskou účast. Blahopřejeme.
Školu reprezentovali: Malata Ma-
rek, Malata Mirek (11), Bačák 
Lukáš (6), Bibr Nikola (3), Na-
vrátil Petr (2), Pavlasová Hana 
(2), Todorov Milan (1), Pospíchal 
Jiří a Kubíček Jan.
Přeborníky kraje ve florbalu
V pátek 12. 12. 2014 se v Třebíči 
uskutečnilo krajské kolo ve  flor-
balu mladších žáků 6.–7. tříd. 
Tohoto turnaje se zúčastnili vítě-
zové jednotlivých okresních kol. 

Mezi nimi byla i naše škola, která 
prošla sítem okrskového a okres-
ního kola bez porážky a  zaslou-
ženě reprezentovala okres Žďár 
nad Sázavou. O tom, že reprezen-
tovala výborně, mluví samotné 
výsledky z krajského kola. V něm 
jsme postupně porazili ZŠ Lánec-
ká Světlá nad Sázavou 3:1, ZŠ Pa-
cov 5:2, ZŠ Rošického Jihlava 2:0 
a  jedinou porážku jsme utrpěli 
od ZŠ Benešova Třebíč 0:2. Se zis-
kem 9 bodů jsme celý turnaj vy-

hráli a postoupili do republikové 
kvalifikace, která se uskuteční 
v Litomyšli. Blahopřejeme!
Naše družstvo hrálo ve složení – 
Malata Mirek (3),Malata Marek 
(4), Bibr Nikola (4), Pospíchal 
Jiří, Todorov Milan, Kubíček Jan, 
Frey Daniel (brankář), Vitešník 
Daniel (2), Rosa Jan, Navrátil 
Petr, Tvarůžek Stanislav a Stupka 
Patrik.

Mgr. Zdeněk Liška – učitel TV, 
foto: archiv školy

ZŠ Školní loni zaznamenala několik sportovních úspěchů

V  krásně vyzdobené herně (his-
torickými dokumenty) se usku-
tečnil jubilejní XX. ročník biliá-
ru dvojic. Všichni aktéři se před 
tímto turnajem poctivě připra-
vovali a  chtěli dokázat, že jejich 
hráčský projev u  zeleného stolu 
má trend k  lepším výsledkům. 
Na jednoho hráče však zatím ni-
kdo nedosahuje. Je jím Miroslav 
Badalík, který se svým sparing-
partnerem Romanem Maškem 
tento turnaj opět vyhrál. V  celé 
historii turnaje to bylo již celkově 
jeho 10. vítězství!

Partnery mu byli: 2× V. Plachý, Z. 
Horák, J. Doležal, R. Mašek a 1× 
J. Melichar a V. Šmíd.
Velkým zklamáním pro ostatní 
účastníky turnaje bylo odstoupe-
ní dvou dlouholetých spoluhráčů 
Františka Kučery a  Viléma Šmí-
da, kteří svou neúčast vysvětlili 
pro ostatní hráče naprosto nepři-
jatelně! Přesto celý turnaj proběhl 
v tradičním sportovním a přátel-
ském prostředí.
Z historie turnaje: Celkem se za 20 
let se zúčastnilo 25 hráčů. Všech 
20 ročníků sehráli jen tři hráči Z. 

Horák, J. Doležal a  J. Tesař. Pět 
hráčů zemřelo – Karel Hladík, 
Josef Novotný, Jiří Nedoma, Mi-
roslav Rumler a Ladislav Nergeš.
V  letošním jubilejním ročníku 
nejvíce překvapila dvojice Alois 
Dvořák/Zdeněk Horák, která až 
v  posledním finálovém zápase 
podlehla vítěznému páru Bada-
lík/Mašek.
Zklamáním byl výkon favori-
zované dvojice Vávra/Melichar, 
která prohrála dva zápasy, přes-
tože jako jediná dokázala porazit 
vítězný pár.

Celková tabulka:
Pořadí hráčů Výhry Prohry Skóre
1. Badalík – Mašek 3 1 300:160
2. Dvořák – Horák 3 1 300:143
3. Tesař – Holý 2 2 200:179
4. Vávra – Melichar 2 2 200:238
5. Doležal – Štěpán 0 4 171:400

Poděkování za  zdárný průběh 
turnaje patří především A. Dvo-
řákovi, M. Badalíkovi a I. Vávro-
vi, kteří zajistili celkovou tech-
nickou stránku, a také R. Holému 
za  jeho výborný guláš. Všichni 
účastníci touto cestou přejí všem 
občanům do  nového roku 2015 
pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Zdeněk Horák

Turnaj v biliáru vyhrála dvojice Badalík – Mašek TJ Sokol Velké Meziříčí oddíl házené
zve všechny příznivce 
do sportovní haly za Světlou 
na jubilejní X. ročník turnaje mladších žákyň 

o víkendu 10.–11. ledna 2015, v sobotu od 8.00 
do 19.00 a v neděli od 8.30 do 13.00
Děvčata budou hájit naše barvy v konkurenci dalších 9 týmů.

Memoriál Eduarda Klapala

Nábor do házené chlapců a děvčat roč. 1998–2008. 
Tréninky dívky pondělí a středa 15.00–19.30, chlapci úterý a čtvr-
tek 16.00–17.30 ve sportovní hale za Světlou.  
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Vánoční turnaj přípravek se ode-
hrál na zimním stadionu ve Vel-
kém Meziříčí. Zúčastnilo se ho 
osm týmů, a  to zejména z  Kraje 
Vysočina a také z České Třebové 
a  Uherského Hradiště, které se 
rozdělily do dvou skupin po čty-
řech mužstvech. Ve  skupině se 
střetnul každý s  každým a  dle 
umístění se pak hrálo se stejně 
umístěnými týmy z druhé skupi-
ny o konečné pořadí. 
Hráči HHK „Dráčci“ Velké Me-
ziříčí vcelku hladce přehráli po-
stupně všechny své soupeře, čímž 
si zajistili první místo ve skupině, 
a tím pádem finálový zápas proti 
Žďáru nad Sázavou, který zase 
vyhrál druhou skupinu. Finálo-
vé klání bylo zpočátku vyrovna-
né a  ještě v polovině utkání byla 

šance na  zlato. Poté však Žďár 
odskočil na větší brankový rozdíl, 
který se už nepodařilo dohnat. 
Přesto druhé místo a  stříbrné 
medaile je velice zdařilý počin 
nejmladší velkomeziříčské ho-
kejové kategorie. Všichni kluci 
odehráli své maximum, za  což 
zaslouží pochvalu, a  je to také 
příslib do budoucna.
Skupina A:
Velké Meziříčí – Jihlava 1 – 6:0
Velké Meziříčí – Uh. Hradiště 8:2
V. Meziříčí – Česká Třebová 9:3
Jihlava 1 – Uherské Hradiště 1:2
Jihlava 1 – Česká Třebová 2:4
Uh. Hradiště – Česká Třebová 2:2
Pořadí ve skupině A:
1. Velké Meziříčí 6 bodů, 23:5
2. Česká Třebová 3 body, 6:11
3. Uherské Hradiště 3 body, 9:13

4. Jihlava 1 – 0 bodů, 3:12
Skupina B:
Žďár n/S+VM – Jihlava 2 – 19:0
Žďár n/S+VM – Velká Bíteš 6:3 
Žďár n/S+VM – Třebíč 10:8
Jihlava 2 – Velká Bíteš 0:24
Jihlava 2 – Třebíč 1:15
Třebíč – Velká Bíteš 9:3
Pořadí ve skupině B:
1. Žďár n/S+VM – 6 bodů, 35:11
2. Třebíč – 4 body, 32:14
3. Velká Bíteš – 2 body, 30:15
4. Jihlava 2 – 0 bodů, 1:58
Zápasy o konečné umístění: 
O 7. místo: Jihlava 1 – Jihlava 2 – 6:2
O 5. místo: V. Bíteš – U. Hradiště 9:3 
O 3. místo: Třebíč – Č. Třebová 13:3
Finále: Žďár n/S+VM – Velké 
Meziříčí 12:5
Konečné pořadí:
1. SKLH Žďár n/S+HHK VM

2. HHK Velké Meziříčí
3. SK Horácká Slavia Třebíč
4. TJ Lokomotiva Česká Třebová 
5. HC Velká Bíteš
6. HC Uherské Hradiště
7. HC Dukla Jihlava 1 
8. HC Dukla Jihlava 2
Stříbrná sestava HHK VM: 
V  brance chytal Adam Brož, 
v  poli nastoupili Lukáš Ze-
man, Šimon Katolický, Šimon 
Rašovský, Tomáš Balga, Nikos 
Pavlidis, Sebastien Šafránek, 
Vincenc Pospíšil, Jakub Caha, 
Vojtěch Caha, Matyáš Čížek 
a  Andrej Mleziva. Trenéři: Jiří 
Štourač, Aleš Horký a  Martin 
Kudláček.
Branky vsítili: 12× Katolický, 11× 
Zeman, 2× Pavlidis, 2× Jakub 
Caha a Čížek.

Žďáru nad Sázavou ke  zlatu do-
pomohli i  tři hráči HHK VM, 
kteří doplnili jejich tým, a to Mi-
chal Jašek, Dominik Mazáč a On-
dřej Valík.

Děkujeme všem zúčastněným, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na zajištění a organizaci turnaje. 

Zpracoval: Aleš Horký, 
foto: archiv HHK

Hokejová přípravka získala na vánočním turnaji stříbrné medaile

V Dol. Heřmanicích se uskutečnil 3. ročník vánočního fotbálku. Foto: Iveta Fejtová

V neděli 28. prosince v Osové Bí-
týšce proběhl halový turnaj pro 
starší žáky. Kluci naprosto suve-
rénně ovládli celý turnaj. Vypo-
řádali se jak s bojovnými soupeři, 
tak i  s  prostorově výrazně menší 
halou, ve  které nebylo moc mís-
ta na  přehnané kličkování. Klu-
ci s  průběhem turnaje výborně 
pracovali i  s  prostorem a  místo 
si vhodným rozestavením sami 
udělali.
Tímto turnajem jsme zakončili 
kalendářní rok 2014, který byl 
po  stránce výkonů tohoto týmu 
naprosto vynikající a  jen potvr-
dil, že tento tým dokáže porážet 
i ty nejlepší v republice.
Výsledky utkání: 
FC VM – Bory 3:2, – Veverská 
Bítýška 5:1, – Osová Bítýška 5:1. 

Finále: FC VM – Křižanov 6:2.
Za  Velmez nastoupili: Malata 
Marek 2, Kadlec, Vošmera 4, Ma-

lata Mirek 6, Benda 2, Chalupa 2, 
Bibr 1, Doležal 2, Pavlasová.

Text a foto: -ves-

Fotbaloví žáci zakončili rok v O. Bítýšce
Již poosmnácté se uskutečnil 
tradiční vánoční turnaj v  malé 
kopané O  pohár starosty měs-
ta. Zúčastnilo se 16 družstev, 
i když některá tradiční jako Mě-
řín, Moravská jízda či Dobronín 
chyběla. Letošní ročník měl opět 
dobrou úroveň, kromě místních 
týmů dorazila družstva z  růz-
ných koutů Moravy a  na  hřišti 
se představilo i několik ligových 
fotbalistů.
Z  dopoledních skupin dokráčel 
do semifinálových bojů tým Sta-
vebniny Smejkal, který přehrál 
o branku Davi team. V letošním 
ročníku se podařilo prolomit 
čtvrtfinálovou smůlu družstvu La 
Bucañeros, které si jednoznačně 
poradilo s týmem Bowling 420.
Z  odpoledních skupin postoupil 
do semifinále tým Vodřezci, kte-
rý v  neuvěřitelném závěru pře-
hrál loňského vítěze Spirit Team. 
V  posledním čtvrtfinalistou se 
stal Zlatan Team, který až na pe-
nalty zdolal Atletico Luka.  
V  dramatických semifinálových 
bojích si účast ve finále vybojova-
lo družstvo Vodřezci výhrou 3:1 
nad družstvem Stavebniny Smej-
kal. Druhé semifinále přineslo 
opravdu velmi napínavou bitvu 
plnou zvratů. Nakonec se radoval 
Zlatan team, který vyhrál 4:3 nad 
družstvem La Bucañeros.
V  penaltovém rozstřelu o  tře-

tí místo byli úspěšnější hráči La 
Bucañeros, kteří po  dlouhém 
rozstřelu přestříleli 4:3 Stavebni-
ny Smejkal.
Finále bylo, jak se patří, vrcholem 
celého klání a sešly se zde oprav-
du nejlepší celky turnaje. Obě 
družstva předváděla velmi krea-
tivní fotbal s  pěknými brankami. 
Po polovině utkání vedlo družstvo 
Zlatan team 1:0. Utkání, které se 
hrálo ve vysokém tempu, přineslo 
rozuzlení v druhé půli, kdy nejpr-
ve srovnal na 1:1 Michal Surinek, 
následně vstřelili vítěznou branku 
po  nádherné akci Zlatani. Vod-
řezci se nevzdávali a  vše vsázeli 
na útok a hru bez brankáře. Bran-
ku už ale nevsítili a z vítězství se 
radoval Zlatan team.

Perličkou letošního turnaje byl 
vítězný tým, který si po  dvou 
porážkách a jedné výhře již my-
slel, že nemá šanci na postup ze 
skupiny. Skupina D byla nako-
nec velmi vyrovnaná a rozhodla 
až minitabulka, kde měl Zlatan 
team nejlepší skóre a  postupo-
val dál. Hráči Zlatanu se tak 
o  svém postupu dozvěděli již 
na cestě domů a museli tak oto-
čit směr cesty opět do haly, kde 
své tažení dovedli až k vítězství 
na turnaji.
Individuální ocenění získal Mi-
chal Surinek z  družstva Vodře-
zků, který vsítil během turnaje 
šest branek a  stal se tak králem 
střelců turnaje.

Pohár starosty města brali Zlatani

-šid-, foto: archiv autora

Dorost: HHK VM – HC Bobři Valašské Meziříčí 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a asistence HHK: 30. Kapusta O. (Burian M.). Sestava HHK: 
Svoboda – Kampas F., Dundálek, Přinesdomů, Báňa D. – Karásek, Ne-
věčný, Pavelka – Dobrovolná, Řepa, Kapusta O. – Burian M., Kame-
ník. Rozhodčí: Fiksa – Berger, Lisa. Vyloučení: 4:5, navíc: Grygařík 
(Valmez) – 10 min. OT za vražení protihráče na hrazení. Využití: 0:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 16:51 (2:16, 10:17, 4:18). 
Dorostenci v prvním zápase v novém roce hráli s Bobry vyrovnanou 
partii. O nezdaru v utkání rozhodl gól ve vlastní přesilovce, která defi-
nitivně zlomila nápor našich hráčů. V polovině první třetiny fauloval 
u mantinelu hráč hostí našeho Vojtěcha Řepu, který skončil na pozo-
rování v nemocnici. Další utkání sehrají dorostenci v sobotu s rezer-
vou Hodonína na ZS v Uherském Ostrohu.
Starší žáci: SK HS Třebíč – HHK VM 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 8. Sobotka (Havliš), 9. Kapusta L. (Bartošek). 
Sestava HHK: Pestr (41.Honiš) – Šandera, Kratochvíl, Šilpoch, Bezák 
– Sobotka, Havliš, Třeštík – Bartošek, Kapusta L., Procházka – Zacha, 
Krčma. Rozhodčí: Brabec, Kotrba. Vyloučení: 2:1, využití: 0:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 56:15 (17:6, 25:3, 9:6). Diváci: 50.
Mladší žáci: SK HS Třebíč – HHK VM 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 30. Kuřátko, 54. Kuřátko (Švejda). Sestava 
HHK: Juda P. – Vildomec, Nesvadba J., Křikava Vít, Broža – Švejda, 
Zdvihal, Kuřátko – Hejduk, Nesvadba V., Křikava Vác. Rozhodčí: Bra-
bec, Kotrba. Vyloučení: 2:2, využití: 0:0, v oslabení: 0:0. Střely na bran-
ku: 30:26 (14:6, 10:15, 6:5). Diváci: 65.
V  sobotu 10. 1. v  9.30 hraje HHK mladší žáci – HC Pelhřimov 
a v 11.30 HHK starší žáci – HC Pelhřimov na ZS Velké Meziříčí.-hhk-

hOkeJ Mládež

HC Spartak Velká Bíteš B – 
HHK VM B 1:2 po  nájezdech 
(0:0, 1:0, 0:1)
Rozhodčí: Sobotka – Horký, Erat. 
Branky: 33. Komínek (Pohl) – 45. 
Barák (Šoukal, Bulička), rozhodu-
jící nájezd Hubl. Vyloučení: 2:9. 
Využití: 0:0. Oslabení: 0:1. Střely 
na  branku: HC Spartak B: Škoda 
M. (Chadim) – Marek, Škoda J., 
Budín, Urbánek, Dočkal, Rozma-
hel T., Rozmahel Z., Jabůrek, Ko-
mínek M., Pohl, Dačev, Dvořák, 
Vlček. HHK B: Štourač (Šeba) 
– Bulička, Bradáč – Kudláček, Po-

korný – Peterka, Invald – Martinec 
– Šoukal, Barák, Hubl – Chlubna, 
Musil Š., Tůma – Křípal, Vrána, 
Malec – Kampas J., Kampas M.
Po vánoční přestávce pokračova-
la krajská soutěž Kraje Vysočina 
12. kolem. V něm se utkala mo-
mentálně poslední dvě mužstva 
tabulky – béčka Velké Bíteše 
a  Velkého Meziříčí. Po  většinu 
zápasu byl lepší druhý tým HHK, 
ale k  plnému bodovému zisku 
mu scházel větší klid v koncovce 
a přebývalo vyloučených.
První gól vidělo celkem početné 

publikum až v  polovině utkání. 
Ve 33. minutě se trefil od modré 
domácí Michal Komínek. Hostům 
se podařilo vyrovnat pět minut 
po přestávce ve vlastním oslabení. 
Puk se po  ose Bulička – Šoukal 
dostal k  Michalu Barákovi, který 
zapomenut před Škodou neza-
váhal. Meziříčským se v  oslabení 
dařilo po  celý zápas. Ubránili se 
ve všech sedmi, z toho dvakrát 3:5. 
Na  konci utkání mohli dokonce 
z  několika šancí i  rozhodnout, 
ale ta koncovka! V samostatných 
nájezdech potvrdili svůj kvalitní 

výkon brankáři Miroslav Škoda 
a Jiří Štourač. Jediným úspěšným 
exekutorem se stal Jindřich Hubl 
a získal tím pro hosty bod navíc.
Po dvou měsících se béčko HHK 
představí domácím divákům. 
V sobotu 10. 1. 2015 přivítá sou-
peře ze Zastávky. Utkání začne 
v 17.45 hodin.
KSM
1. Telč 10 9 0 0 1 55:24 27
2. Brno 11 8 0 1 2 94:46 25
3. Vev. Bítýška 10 6 1 0 3 39:31 20
4. Zastávka 10 5 1 2 2 49:40 19
5. Náměšť n. O. 10 3 0 0 7 28:53 9
6. V. Meziříčí B 10 1 2 0 7 26:48 7
7. V. Bíteš B 11 0 0 1 10 17:68 1

Hokejové béčko porazilo Bíteš po nájezdech

-ht-

Provoz sjezdovky na Fajtově 
kopci byl zahájen 30. prosince 
2014.
Provozní doba velkého vleku:
Po–Čt 9.00–20.00; Pá 9.00–21.00; 
So 8.00–21.00; Ne 8.00–20.00.
Provozní doba dětského vleku: 
Po–Pá 14.00–18.00; So–Ne 9.00–
18.00.

Sjezdovka na Fajťáku je v provozu

-red-, foto: Petr Zezula
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veřeJnÉ BRUslení

HHK VM – HC Spartak Uher-
ský Brod B 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)
Branky a  asistence: 2. Štěpánek 
(Marek, Bula), 3. Burian (Stře-
cha F.), 16. Střecha F. (Krča), 19. 
Sobotka (Křenek), 21. Sobotka 
(Křenek, Střecha L.), 24. Krča 
(Šerý, Sobotka), 30. Křenek (So-
botka, Střecha L.), 45. Sobotka 
(Šerý, Krča), 57. Bula (Křenek, 
Krča) – 8. Hladiš. Sestava HHK 
VM: Wolf (od 21. minuty J. Juda) 
– L. Střecha, Šerý, Vlašín, Slá-
ma, Ambrož, Vondráček – Krča, 
Křenek, Sobotka, Pejchal, Marek, 
Bula, Štěpánek, V. Burian, F. Stře-
cha. Rozhodčí: Král – Komínek, 
Lainka. Vyloučení: 4:3 Využití: 

1:0, v  oslabení: 1:0. Střely: 39:21 
(14:3, 10:8, 15:10). Diváci: 190.
V  sobotu bylo na  programu 17. 
kolo krajské ligy JM a  ZL, které 
bylo zároveň prvním v  novém 
roce. Do  Velkého Meziříčí přijel 
B tým Uherského Brodu, který je 
složen převážně z  hráčů junior-
ského věku, doplněn o  pár zku-
šených. Soupeři aktuálně patří 
poslední příčka v  KL s  jediným 
bodem za prohru na samostatné 
nájezdy z minulého kola.
Od úvodního buly měli naši hrá-
či velkou převahu, kterou doká-
zali zužitkovat vstřelenými góly. 
Ve druhé minutě otevřel branko-
vou kanonádu Lukáš Štěpánek, 

kterého napodobil o  necelou 
půlminutu Viktor Burian. Rych-
lé dvoubrankové vedení vnes-
lo do  našich řad herní pohodu. 
Jednotlivé formace předváděly 
pohledný hokej s  celou řadou 
přesných přihrávek. Jediný gól 
zaznamenali hosté v končící osmé 
minutě, kdy se do  brejku dostal 
Hladiš. Ten kličkou do  backhan-
du a následnou střelou pod horní 
víko nedal Adamu Wolfovi žád-
nou šanci. V posledních pěti mi-
nutách první třetiny se naši hráči 
prosadili ještě dvakrát. V 16. mi-
nutě střelil gól Filip Střecha a o tři 
minuty později se poprvé v utkání 
prosadil Lukáš Sobotka. 

Od  druhé třetiny se do  bran-
ky našeho týmu postavil teprve 
šestnáctiletý odchovanec velko-
meziříčského hokeje Jarda Juda, 
který si úspěšně odbyl premi-
éru v  prvním mužstvu. V  úvo-
du druhé periody se podruhé 
v utkání prosadil Lukáš Sobotka. 
Na  vstřelení pátého gólu potře-
bovalo naše mužstvo pouhých 19 
vteřin z druhé části. Ve 24. minu-
tě se opět měnil stav na světelné 
tabuli. To se prosadila opět první 
útočná lajna. Autorem branky byl 
Michal Krča. V  polovině utkání 
zvýšil náskok našeho týmu Da-
vid Křenek. Do konce prostřední 
části již zůstal stav nezměněn.

Ve  třetí třetině viděli spokojení 
fanoušci ještě dva góly. Nejprve 
se potřetí v utkání prosadil Lukáš 
Sobotka, to běžela 45. minuta. 
Konečnou podobu jednoznačné-
mu výsledku dal na  začátku 57. 
minuty Honza Bula. Skandování 
fanoušků o vytouženou desítku 
již naši hráči nevyslyšeli, a  tak 
utkání skončilo jednoznačnou 
výhrou 9:1.
V  dalším kole zajíždí náš tým 
do  nedalekých Rosic, kde se 
v derby utká s místní Štikou. So-
botní utkání začíná v 17.00 na ro-
sickém ZS.
Ostatní výsledky sobotního se-
dmnáctého kola: HC Uherské 

Hradiště – HK Kroměříž 8:7, HC 
Spartak Uherský Brod A  – HC 
Štika Rosice 2:1, Hokej Uherský 
Ostroh – HC Uničov 11:3, SK 
Minerva Boskovice – HC Spartak 
Velká Bíteš 3:2SN, HC TJ Štern-
berk – Dynamiters Blansko HK 
4:3 SN.
Krajská liga j. Moravy a Zlínska
1. Uherský Ostroh 16 8 3 2 3 91:62 32
2. Kroměříž 16 9 1 0 6 99:63 29
3. Blansko 15 8 1 1 5 52:56 27
4. Uničov 15 7 2 1 5 85:69 26
5. Uherský Brod A 16 7 2 1 6 64:62 26
6. Boskovice 16 7 2 0 7 69:63 25
7. Rosice 15 8 0 1 6 47:54 25
8. Šumperk 15 6 3 0 6 73:58 24
9. Šternberk 16 6 2 2 6 66:65 24
10. Velká Bíteš 15 6 1 3 5 66:55 23
11. Vel. Meziříčí 16 5 0 6 5 62:60 21
12. Uh. Hradiště 15 5 2 1 7 67:71 20
13. Uherský Brod B 16 0 0 1 15 41:144 1

Muži HHK jednoznačně porazili rezervní tým Uherského Brodu

-hhk-

2. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
l. kolo: Sanborn VM – H. Heř-
manice 11:4, HC Lukáš – Tech. 
služby VM 6:4, SK Netín – Ome-
ga VB 3:5, Agromotor VM – HC 
Pikárec 5:5
Tech. služby VM – SK Netín 7:3
Heřman 2, Horký A. 3, Šmejkal, 
Láznička – Neubauer, Březina, 
Beran
Horní Heřmanice – SK Omega 
VB 2:3
Kutílek, Mejzlík – Dobrovolný 2, 
Sladký
HC Pikárec – HC Lukáš 2:5
Jaša, Chrást – Gis, Novák, Stude-
ný, Pour 2
Sanborn VM – Agromotor VM 
6:5

Bukáček 3, Sláma, Fiala, Novot-
ný – Sobotka 2, Mucha, Vávra, 
Šlapal
1. Sanborn VM 2 2 0 0 17:9 4
2. HC Lukáš 2 2 0 0 11:6 4
3. SK Omega VB 2 2 0 0 8:5 4
4. Tech. služby VM 2 1 0 1 11:9 2
5. Agromotor VM 2 0 1 1 10:11 1
6. HC Pikárec 2 0 1 1 7:10 1
7. SK Netín 2 0 0 2 6:12 0
8. Horní Heřmanice 2 0 0 2 6:14 0

O postup do extraligy
1. kolo: SK Mostiště – SK Vídeň 
4:1, NHÚ Balinka VM – HC Be-
netice 5:4, SPL Radostín nad Osl. 
– HCF Dráhy VM 4:1, Opel VM 
– HC Ořechov 5:1
HC Ořechov – NHÚ Balinka 
VM 4:3
Dvořák Petr, Dvořák Pavel, 
Musil, Kokojan – Uchytil, Navrá-
til, Necid

SK Afcon Kunšovec VM – SPL 
Radostín nad Osl. 0:8
Váša A. 3, Pešek, Hubený, Láznič-
ka, Požár, Váša D.
HFC Dráhy VM – Auto Dobro-
volný VM 4:6
Hlavnička 2, Šmída 2 – Novák 2, 
Říha, Šefčík, Vondráček, Nedoma
HC Benetice – SK Mostiště 1:6
Jakšík – Krejčí Vojta 2, Krejčí V. 
ml., Burian F., Kocourek, Vidlák 
1. SPL Radostín nad Osl. 2 2 0 0 12:1 4
2. SK Mostiště 2 2 0 0 10:2 4
3. Auto Dobrovolný VM 2 2 0 0 11:5 4
4. NHÚ Balinka VM 2 1 0 1 9:8 2
5. HC Ořechov 2 1 0 1 5:8 2
6. SK Vídeň 1 0 0 1 1:4 0
7. HCF Dráhy VM 2 0 0 2 5:10 0
8. HC Benetice 2 0 0 2 5:11 0
9. SK Afcon Kunšovec VM 1 0 0 1 0:8 0

O  konečné umístění v  1. lize 
(1.–8. místo)
1. kolo: River VM – Farma Měřín 

1:5, SK Lavičky – HC Tasov 7:1, 
Kabadesign VM – HC Bory 3:4, 
SK Str. Zhoř – HC Křižanov 4:3
SK Str. Zhoř – SK Lavičky 2:3
Bartušek, Urbánek – Skryja, Ne-
věčný, Chrást
HC Bory – HC Tasov 3:5
Zikmund, Pokorný, Chmeler – 
Broža 2, Švec, Chlubna, Havliš
Kabadesign VM – River VM 3:6
Wasserbauer, Štěpánek, Číhal – 
Koudela 2, Kejda, Brychta, Rous, 
Kozina
1. SK Lavičky 2 2 0 0 10:3 4
2. Farma Měřín 1 1 0 0 5:1 2
3. SK Stránecká Zhoř 2 1 0 1 6:6 2
4. HC Bory 2 1 0 1 7:8 2
5. River VM 2 1 0 1 7:8 2
6. HC Tasov 2 1 0 1 6:10 2
7. HCKřižanov 1 0 0 1 3:4 0
8. Kabadesign VM 2 0 0 2 6:10 0

-vid-

Probíhají boje o umístění v městské hokejové lize

Út   6. 1. 15.15–16.45
Čt   8. 1. 17.00–18.30
So 10. 1. 14.15–15.45

Ne 11. 1. 14.00–15.30
Út 13. 1. 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

V nominaci na kvalifikaci o MS volejbalistů 
juniorů jsou i dva hráči z Velkého Meziříčí

Dva hráči družstva juniorů vo-
lejbalové oddílu Spartaku Velké 
Meziříčí: Luboš Pospíchal (nar. 
1995) a Daniel Římal (1996) byli 
nominováni do  reprezentační-
ho celku juniorů (U21), který 
se nyní připravuje na  kvalifikaci 
o  mistrovství světa. Kvalifika-
ce se uskuteční ve  dnech 8.–11. 
ledna 2015 v  Dánsku. Soupeři 
našich juniorů budou domácí 
Dánové a  favoritem kvalifikace 
družstvo Itálie. Hlavním trené-
rem družstva je Jindřich Licek, 
asistentem je Jan Muroň z  Brna 
a  manažerem družstva je mana-
žer Volejbalu Brno Martin Gerža. 
Luboš Pospíchal hraje na  postu 
blokaře a Danek Římal na postu 

diagonálního hráče. A vzhledem 
k  tomu, že liberem týmu je dal-
ší meziříčský odchovanec Mirek 
Bláha hájící nyní barvy Zlína, je 
to na tak malý klub určitě výraz-
ný úspěch. Celá nominace je po-
tom tato: nahrávači Licek (Brno) 
Truong (Zlín), smečaři: Galabov 
(Liberec), Motyčka (Zlín), Janků 
(Karlovarsko), O. Žaba (Brno – 
jeho bratr dvojče Štěpán, hraje 
za Velké Meziříčí), blokaři: Tibi-
tanzl (České Budějovice), Pražák 
(Brno), Pospíchal (Velké Meziří-
čí), diagonální hráči: Rychecký 
(Brno – odchovanec Jihlavy), 
Římal (Velké Meziříčí) a  libero 
Bláha (Zlín – do  léta roku 2013 
Velké Meziříčí).

Luboš Pospíchal
Foto: archiv volejbalu

Daniel Římal
Foto: archiv volejbalu  -jud-

Vstup do  nového roku byl pro 
hokejistu Pavla Zachu (17) a jeho 
rodiče úžasný. Z  jeho půlnoční-
ho gólu vstřeleného Rusku v boji 
o  postup do  play-off mistrovství 
světa dvacítek měli všichni vel-
kou radost. „Byl to nádherný 
moment, který snad předzname-
nal přicházející rok a  současně 
smazal několik neveselých chvil 
prožitých předtím,“ ohodnotil 
synův výkon na  MS v  Kanadě 
otec Pavel Zacha. Ten přiznal, že 
nechtěl, aby syn na  tomto mis-
trovství startoval. Pavel byl ale 
od  počátku se svým agentem ji-

ného názoru, chtěl se o nominaci 
a účast v naprosto nerovné situaci 
poprat. Moc mu záleželo na tom 
hrát na  tomto mistrovství. Pod-
stoupil velice náročnou zkoušku 
– hlavně po  psychické stránce 
– a zdá se, že v ní celkově může 
uspět. 
Velkou radost hokejovým fanouš-
kům přinesl fakt, že se českým 
mladíkům podařilo porazit popr-
vé po osmnácti letech Rusko v zá-
kladní hrací době na  mistrovství 
světa dvacítek zcela jasně, a po vý-
konu, který musel vzbudit respekt 
a  uznání. „Tentokrát se i  někte-

ří útočníci orientovaní čistě jen 
na  bránu soupeře poctivě vraceli 
a tahali stejně dopředu jako doza-
du. Hráči neskutečně dřeli a brus-
lili, když jeden propadl, druhý jej 
okamžitě jistil,“ přemítá zpětně 
situace otec nadějného hokejisty, 
„pád do  střely nebo vypíchnutí 
puku rybičkou se jevilo jako na-
prostá přirozenost. Ale v  před-
chozích zápasech jsme to moc 
neviděli. První třetina byla z naše-
ho pohledu neskutečná jako den 
a  noc oproti laxním a  odevzda-
ným předchozím výkonům. Říkal 
jsem si, že takhle ‚válcovat‘ Rusá-

ky, to hráči nemohou vydržet celý 
zápas. Obával jsem se momentu, 
kdy přijde propad, ochabnutí, 
a Rusko nás začne svírat ve vlast-
ním pásmu. Ten tlak skutečně 

přišel, ale nebyl vůbec zdrcující. 
Kvalita naší hry sice od poloviny 
zápasu trochu opadla, ale nadšení 
a vůle vydržely až do konce.“
Bohužel další zápas se Slováky 

minulý pátek už pro české hoke-
jisty dobře nedopadl, a tak pro ně 
letošní mistrovství skončilo.
Další důležitý mezník v  životě 
Pavla Zachy juniora, který před 
výše zmiňovaným mistrovstvím 
trénoval tři dny i na velkomeziříč-
ském stadionu, kde kdysi začínal, 
čeká letos v červnu – a sice draft 
NHL na  Floridě. Mezi největší 
zájemce o  odchovance velkome-
ziříčského hokeje patří Los Ange-
les King, letošní vítězové Stanley 
cupu, a Chicago Blackhawks, loň-
ští vítězové prestižního poháru. 

Iva Horká, foto: archiv P. Zachy

Odchovanec zdejšího hokeje Pavel Zacha hrál na MS české reprezentace U20

Dne 3. 1. 2015 uspořádal náš 
oddíl stolního tenisu každoroční 
turnaj o přeborníka města Velké 
Meziříčí. Odehrály se soutěžní 
disciplíny čtyř kategorií: dvou-
hra bez omezení (hlavní soutěž), 
dvouhra do okresního přeboru 1. 
třídy, čtyřhra bez omezení a po-
slední dvouhra veteránů nad 45 
let. Této akce se tradičně účastní 
hráči z celé ČR. Byl k vidění ex-
traligový stolní tenis. Na  turnaj 
přijelo celkem 48 hráčů.
Dvouhra bez omezení (hlavní 
soutěž): 1. František Kanta (DTJ 
H. Králové); 2. Jaromír Svoboda 
(Brno); 3. Igor Smola (SK Jihlava)

Dvouhra do  okresního přeboru 
1. třídy: 1. Jan Kampas (ST V. 
Meziříčí); 2. Šimon Jadrný (SK 
Jihlava); 3. Martin Maštera (ST V. 
Meziříčí)
Čtyřhra bez omezení: 1. Franti-
šek Kanta a Aleš Řikovský (DTJ 
H. Králové a  ST V. Meziříčí); 2. 
Ondřej Ságl a  Igor Smola (MK 
Řeznovice a SK Jihlava); 3. Milo-
slav Mádr a  Šimon Jadrný (Stu-
dená a SK Jihlava)
Dvouhra veteránů nad 45 let: 1. 
Vladan Brom (SK Jihlava); 2. Igor 
Smola (SK Jihlava); 3. Aleš Ři-
kovský (ST V. Meziříčí) 

-pk-, foto: archiv stolního tenisu

Stolní tenisté hráli turnaj 
o přeborníka města


