
t
ý

d
e

n
ík

®

CHAT – čtvrtek 22. ledna od 15 hodin, 
dotazy je možné zasílat od středy 21. ledna.
DISKUZE – čtvrtek 5. února od 16 hodin,

setkání se starostou na malé scéně 
Jupiter clubu. Téma: regenerace zeleně.

Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na 

PLES MĚSTA,
který se koná v sobotu 

24. ledna 2015 
v Jupiter clubu.

Více na straně 6

AKCE NA VÍKEND

sobota 24. 1.

zabíjačka na Fajťáku od 
11.00 

loutkové představení
Začarovaný kašpárek 

od 15.00, malá scéna JC

Rodina Němcova z Netína podni-
ká v oblasti zemědělství už pěknou 
řádku let. Její výrobky znají jak 
místní, tak i  kupříkladu zákazní-
ci ve  vzdáleném hlavním městě. 
Zvýšení odbytu si ale žádá také 

rozšíření farmy. A právě to se stalo 
předmětem sporu a sepsání petice 
občanů Netína, kteří s tímto novým 
podnikatelským záměrem nesou-
hlasí. Obávají se zvýšeného hluku, 
nepořádku, ale především zápachu 

a negativního vlivu na tamní život-
ní prostředí. 
„Začalo se nám dařit, zvýšili jsme 
odbyt kuřat, ale třeba i  mléka, 
a proto jsme se rozhodli, že potře-
bujeme svoji farmu rozšířit,“ vy-

světlil důvody záměru majitel firmy 
František Němec ml. Jeho otec pak 
dodal, že právě lokalita Záhoří, 
která se nachází za obcí u rybníka 
Křenčák, je k výstavbě hal nejlepší. 
„Je tam neúrodná půda, plná ka-
mení,  pěstovat se na ní nic nedá.“ 
Původní Němcův záměr na  300 
kusů prasat, 134 krav, 96 kusů mla-
dého dobytka, 2500 kuřat, sklad 
slámy, sena, silážní žlaby a hnojník 
z  ledna loňského roku zastupitel-
stvo Netína schválilo v únoru 2014 
a obec přistoupila k podpisu veřej-
noprávní smlouvy. „Nebyl důvod 
ji nepodepsat, neboť s  původním 
plánem záměru areálu Záhoří za-
stupitelstvo souhlasilo,“ zdůraznila 
netínská starostka Pavla Krejzlo-
vá, „plán byl v  souladu s  platným 
územním plánem obce a  zastu-
pitelé si nechali předložit před 
podpisem veřejnoprávní smlouvy, 
která nahrazuje stavební povolení, 
souhlasy všech dotčených orgánů 
(Krajská veterinární správa, Kraj-
ská hygienická stanice, Povodí 
Moravy, odbor životního prostře-

dí) a dále souhlasy sousedů dotče-
ných pozemků. Zápis z  usnesení 
č. 7/2014 zněl: schváleno 300  ks 
prasat, 2500 kuřat, sklad slámy, 
sklad sena, silážní žlaby, hnojník,  
produkční hala pro 134 krav. Jatka 
se mají řešit ve II. etapě.“
Problém nastal poté, co za čtyři mě-
síce od  zmíněného schválení pů-
vodního záměru předložil Němec 
zastupitelstvu plán nový. Ten vznikl 
proto, že se podle slov F. Němce 
změnila situace na trhu a roli hrá-
ly také podmínky dotace, o kterou 
požádal. „I když jsem ji tehdy ne-
dostal, počítám, že uspěji v dalším 
období,“ dodal farmář.
Nový plán řeší navýšení původních 
– a již schválených – stavů. Namísto 
134 krav a 96 kusů mladého dobyt-
ka navýšil počty na 212 krav a 150 
kusů ml. dobytka, ze 300 kusů pra-
sat na 432 a z 2500 kuřat na 8030 
kusů. Závěr zjišťovacího řízení 
z července 2014 zněl, že tento nový 
záměr má významný vliv na životní 
prostředí.
Se zvýšenými počty kusů hospo-

dářských zvířat nesouhlasilo jak 
zastupitelstvo, tak část občanů, kte-
ří posléze sepsali petici se 76 pod-
pisy, a nakonec došlo i na veřejné 
projednávání minulý čtvrtek v kul-
turním domě za  účasti zástupců 
rodiny Němcovy, Kraje Vysočina, 
projektanta, oponentky a  dalších 
orgánů.
Starostka zdůraznila, že obecní za-
stupitelstvo nechce bránit v podni-
kání panu Němcovi a celé jeho ro-
diny si váží. „Zastupitelé obce jsou 
si vědomi, kolik práce investor udě-
lal, a též toho, že zaměstnává osm 
netínských obyvatel,“ připomněla 
Pavla Krejzlová. 
Obec tedy společně s  farmářem 
hodlá hledat řešení, které by uspo-
kojilo obě strany. Zástupci protes-
tujících občanů pak trvají na tom, 
aby Němcovi dodrželi podmínky, 
které jim budou uloženy, včetně vý-
sadby zeleně pod hnojníkem a dal-
šími stájemi. 
K posudku je možné zasílat připo-
mínky do 21. 1. 2015, čili záležitost 
je stále otevřená.

Koncem prosince 2014 se vstu-
pem strategického investora 
změnila vlastnická struktura 
velkomeziříčské společnos-
ti Dům zdraví spol. s r. o. 
Jediným společníkem se stal 
holding FutureLife  a. s. 

Ve vedení společnosti Dům zdraví 
spol. s r. o. nyní stojí dva jednatelé 
Jozef Kováč a Radek Kliment. Ře-
ditelem společnosti byl jmenován 
Radek Kliment.
FutureLife a. s. je investorem, spo-
lečníkem a  akcionářem v  řadě 
zdravotnických zařízení v  České 
republice, na  Slovensku i  Velké 
Británii. V  sektoru zdravotnictví 
subjekty holdingu působí zejména 

v  oblasti asistované reprodukce, 
genetiky, fetální medicíny, gyne-
kologie, urologie, chirurgie a  re-
levantních laboratorních služeb.  
Dům zdraví ve  Velkém Meziříčí 
je první poliklinické ambulantní 
zařízení, které se stalo členem této 
významné skupiny, jejíž význam 
ve  zdravotnictví stále roste. Dal-
šími členy holdingu jsou ISCARE 
I.V.F., GENNET, Reprofit Interna-
tinal, GynCentrum, Sanus, VIDIA 
– DIAGNOSTIKA, Imunoglukan 
a Pleuran. 
„Výhradním zájmem strategické-
ho investora je společnost Dům 
zdraví ve Velkém Meziříčí v oblasti 
ambulantní zdravotní péče pře-
devším dále rozvíjet,“ uvedl pro 

týdeník Velkomeziříčsko jeden 
z  nových jednatelů Domu zdraví 
Radek Kliment, „právě možnosti 
zařízení a  jeho rozvojový potenci-
ál byl ze strany skupiny důvodem 
této akvizice. Cílem je vybudovat 
z  Domu zdraví stabilní, moderní 
zdravotnické zařízení poskytující 
ambulantní zdravotní péči a  další 
spektrum souvisejících služeb jak 
občanům, tak hospodářským sub-
jektům regionu. Záměrem je zvý-
šit komfort zdravotní péče, zlepšit 
organizací objednávání a registrace 
pacientů, snížit časové ztráty spoje-
né s  návštěvou u  lékaře. Význam-
ným úkolem je také rozšíření 
zdravotnických pracovišť o  další 
odbornosti.“
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Tříkrálová sbírka byla štědrá

Velkomeziříčská radnice s nej-
větší pravděpodobností vydá 
vyhlášku, která omezí odpa-
lování zábavní pyrotechniky. 
Zároveň by se příští ohňostroj 
mohl konat na Nový rok 2016. 
Vyplynulo to z neformálních 
plánů městské rady. 

„Jsou to diskuze, které teď v rámci 
vedení města a městské rady vede-
me. Po omezení pyrotechniky vola-
jí poměrně masivně občané s  tím, 
že prosincové kanonády už přesa-
hují únosné meze. Bohužel, je to 
tak a říkám to nerad,“ řekl starosta 
Radovan Necid. 
Velkomeziříčská radnice a  měst-

ská policie dnes hledají inspiraci 
ve městech, kde podobné protipe-
tardové vyhlášky již nějaký čas fun-
gují. „Nechceme vydávat nějakou 
vyhlášku pro ni samotnou a  ani 
nechceme, aby se zvrhla v nějakou 
zbytečnou represi. Cílem je vrátit 
stav, kdy je pyrotechnika součástí 
zábavy a  oslav a  ne celoprosinco-
vým obtěžováním okolí,“ řekl sta-
rosta. 
V  této souvislosti rada také dis-
kutuje o  přesunutí termínu novo-
ročního ohňostroje na  podvečer 
prvního ledna. Tuto diskusi už ab-
solvovala rada v minulosti s tím, že 
argumenty pro přesun i proti němu 
nechala projít veřejnou anketou. Ta 

tehdy dopadla prakticky nerozhod-
ně, s mírnou převahou názoru po-
nechat ohňostroj na  silvestrovské 
půlnoci. „Nad průběhem silvest-
rovských oslav se sešla i  bezpeč-
nostní skupina složená ze zástupců 
složek IZS, strážníků a vedení měs-
ta. Konstatovali jsme mimo jiné, 
že silvestrovské oslavy na Náměstí 
mají trvale klesající návštěvnost 
a možná i proto  nastal čas umož-
nit sledování ohňostroje i menším 
dětem o  novoročním podvečeru,“ 
řekl Radovan Necid a dodal, „po-
kud bychom o přesunu ohňostroje 
nakonec opravdu rozhodli, bude to 
určitě na zkoušku a uvidíme, jak se 
toto rozhodnutí osvědčí.“ 

Dům zdraví změnil vlastníka

V letošním roce chodili 
tříkráloví koledníci v ulicích 
našich měst a obcí do středy 
14. ledna, kdy Tříkrálová 
sbírka skončila. 

Výtěžek koledování za  Velké 
Meziříčí počítali zástupci Cha-
rity ve čtvrtek 15. ledna na  vel-
komeziříčské radnici. Tříkrá-

lová sbírka vynesla v samotném  
městě Velké Meziříčí 176.371 a na 
Velkomeziříčsku celkem 519.334 
korun, opět více než vloni.
Koledníci na Velkobítešsku vybrali 
celkem 200.945 korun a ve farnosti 
Osová Bítýška se vykoledovalo cel-
kem 65.710 Kč. Na  Měřínsku lidé 
do kasiček třem králům podarovali 
celkem 120.764 Kč a  ve  farnosti 

Křižanov to bylo 109.131 korun. 
Krom toho mohou lidé posílat 
příspěvky na účet sbírky. Potřebné 
údaje jsou na webu Oblastní chari-
ty Žďár nad Sáz. www.zdar.charita.
cz.
Podrobné výsledky sbírky, které 
zaslali jednotliví asistenti, jsou 
uvedeny v dnešním vydání listu 
na straně tři.

Výtěžek tříkrálové sbírky ve Velkém Meziříčí a okolních obcí se počítal na místní 
radnici 15. ledna 2015. Foto: Iva Horká

Iva Horká

–kr, red–

Radní zvažují přesunutí ohňostroje

-ran-

Iva Horká

Dostavba stájí Němcovy farmy Záhoří rozdělila Netínské na dva tábory 

Veřejné projednávání navštívili Netínští i František 
Němec (vpravo ve výřezu). Foto: Iva Horká
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Už letos mohou pořadatelé kul-
turních akcí, spolky, zájmová 
sdružení i jednotlivci ve Vel-
kém Meziříčí získat od radnice 
dotaci na své akce. Město 
vypsalo první výzvu nového 
Grantového systému podpory 
kultury, který loni schválilo 
zastupitelstvo. 

„Kultura v našem městě je histo-
ricky chloubou nás všech. Právě 
proto jsme přistoupili k vytvoře-

ní koncepce rozvoje kultury až 
do  roku 2020. Součástí tohoto 
strategického dokumentu, vytvo-
řeného ve spolupráci s odborníky 
z  Univerzity Karlovy i  kulturní 
veřejností, je právě i  vytvoření 
grantového systému na podporu 
malých kulturních aktivit,“ vy-
světlil starosta Radovan Necid.
Grantový systém podpoří malé 
aktivity ve třech oblastech. První 
z  nich je samotné pořádání kul-
turních akcí, druhou oblastí jsou 

vzdělávací akce v oblasti kultury 
a  konečně třetí je vydávání lite-
rárních či audiovizuálních děl 
o kultuře a historii města.
„Záměrem města je podpořit ze-
jména ty aktivity, kterým může 
dotace pomoci k rozvoji na vyšší 
úroveň činnosti či aktivity, kte-
ré by bez dotace téměř nemohly 
vzniknout. Proto se o  podporu 
v tomto grantovém systému měs-
ta nemohou ucházet samotné 
městské kulturní organizace, po-

řadatelé kulturních akcí v  rámci 
Velkomeziříčského kulturního 
léta či organizace a  jednotlivci, 
které již městský rozpočet pod-
poruje jinak,“ popsal rámec 
grantu starosta Necid.
Zájemci najdou pravidla i samot-
nou výzvu na  městském webu. 
Žádosti sbírá radnice do konce 
února. „Zároveň jsou zde veš-
keré informace o tom, jak výzvu 
formulovat a podat,“ uzavřel sta-
rosta.

Novým grantem radnice podpoří kulturní 
aktivity

Veřejné zakázky radnice vypisuje na výbornou, 
Velké Meziříčí je transparentním zadavatelem

František Bradáč: Práci senátora se chci věnovat naplno
Pokračování z minulého čísla

Během návštěvy v Senátu jsme si s novým senátorem povídali 
u oběda v ‚táckárně‘ nad rybím filé se zeleninovým salátem a po-
ložili mu pár otázek mezi jednáním a dalším programem, který 
posléze měl. 
Právě proto, že času nebylo nazbyt, využili jsme polední pauzy. 
„Když budu ale povídat, tak se nenajím,“ vtipkoval senátor. 
Nakonec ale rozhovor přeci jenom v pohodě proběhl, v mluve-
ní jsme se tak trochu střídali.

Jaký pro vás byl návrat do politiky z pozice 
manažera v podniku Kablo?  
Pro mě nebylo jednoduché po šestnácti letech v komunální politice 
vrátit se zpět do  podniku, ale  kolegové mě mezi sebe velmi dobře 
přijali,  a to  mi to hodně pomohlo. 
Podívám-li se nyní zpět, jsem docela rád, že jsem ty čtyři roky absol-
voval, protože to byla zase jiná činnost. A nynější návrat zpět do po-
litiky? Vnímám jej jako určitou výzvu i další významnou životní zku-
šenost.   

Tehdy jste ale říkal, že už nepředpokládáte, 
že se na radnici vrátíte. A přesto jste loni 
kandidoval…
Kandidatura do městského zastupitelstva byla po dohodě uvnitř naší 
stranické kandidátky, já jsem  nabízel, že už kandidovat nebudu. Na-
konec to dopadlo jinak. Ale chci říct, že jsem kandidoval i do kraj-
ských voleb, sice jenom vzadu, ale dostal jsem se dopředu a byl zvolen, 
s čímž jsem nepočítal. Pak jsem kandidoval i do Parlamentních voleb, 
a  to taky až na 16. místě, ale hlasy voličů mě vynesly na konečné 4. 
místo. A tyto výsledky byly patrně impulzem, na základě něhož mne 
oslovili straničtí kolegové a nabídli mi kandidaturu do Senátu. 

Rozhodoval jste se, nebo to byla jasná 
volba?
Nabídku jsem zvažoval opravdu dlouho, a to z několika důvodů. Když 
zmíním třeba jeden – přece jenom senátní kampaň je něco jiného, 
kandidát jde do volebního boje sám za sebe, nemá nikoho za sebou 
a  je to poměrně náročné. Přiznám se, že ke konci volební kampaně 
už jsem byl hodně vyčerpaný, zejména po rozhlasových a televizních 
debatách. Ale potom ten výsledek byl skvělý.  Musím jen podotknout, 
že mne drželo obrovské zázemí a podpora v rodině a u známých, bez 
toho by to  bylo skutečně těžké. Překvapilo mne i to, kolik příznivců 
mi psalo gratulace, přišlo mi jich velké množství, což mě moc potěšilo. 
Takže ve finále jsem byl rád, že jsem se rozhodl nabídku přijmout. 

Jak to funguje v praxi. Co jste musel 
absolvovat po svém zvolení?
Mandát se získává dnem zvolení. Funkci ale lze vykonávat až po slože-
ní slibu na ustavujícím zasedání, což u mne bylo 18. 11. 2014. Po svém 
zvolení jsem nejprve dodělal některé zásadní věci ve  stávajícím za-
městnání, tedy  v nkt cables a následně jsem pracovní poměr ukončil. 
No a potom už jsem se začal zabývat novou prací. Zpočátku jsem měl 
trochu obavy, politika v Senátu je jiná než na komunální úrovni, řeší 
se tady celostátní problémy, takže je to poněkud náročnější. Proto ani 
nemám k této práci žádnou jinou, a to ani další funkce – tím nemyslím 
neuvolněné funkce zastupitele města či kraje jednou za čas. Chci se 
plně věnovat jenom působení v Senátu. 

Jednací sál ve Valdštejnském paláci. František Bradáč 
ve druhé lavici čtvrtý zprava. Foto: Iva Horká

Pokračování na straně 4

-ran-

Město Velké Meziříčí je z hlediska transparentnosti a otevře-
nosti výběrových řízení nadprůměrným zadavatelem veřejných 
zakázek. V kategorii měst do 20 tisíc obyvatel se umístilo 
na prvním místě v hodnocení takzvaného zIndexu, které pro-
vádí Centrum aplikované ekonomie a Institut ekonomických 
studií FSV UK. Podle starosty městu chybí už jen takzvaný 
klikací rozpočet. 

Hodnocení zIndexu zkoumá, zda konkrétní zadavatel postupoval 
transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala korupční rizika. 
Ve zkratce lze říci, že zIndex měří soulad s dobrou praxí tak, jak je 
popsána v doporučeních mezinárodních organizací, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR a neziskových organizací.
Velké Meziříčí je v porovnání se srovnatelnými městy našeho regi-
onu výrazným premiantem.
„O tom, že takové hodnocení probíhá, jsem neměl ani tušení. Naše 
zakázky vypisujeme tak, jak se má. Jsem opravdu spokojený s tím, 
že je takto kladně hodnoceno odborníky,“ řekl starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid.
Hodnotitelé se ve  Velkém Meziříčí zaměřili na  období let 2011–
2013 a zkontrolovali zakázky za bezmála 153 milionů korun. 
Zaměřili se nejen na to, kolik radnice oslovuje dodavatelů a zda to 
nejsou pořád stejné firmy, ale také na dostupné a včas podávané 
informace o  zakázce, využívání elektronických aukcí, počty na-

bídek a další kritéria, která umožňují přístup radnice k veřejným 
zakázkám hodnotit. 
„Otevřená radnice, tedy soubor opatření, které mají co nejvíce in-
formací zpřístupnit lidem, je můj osobní závazek a cíl, na kterém 
pracuji už několik let. Začal jsem s  tím ihned poté, co jsem se 
starostou v minulém volebním období stal, a zdá se, že tato práce 
se začíná úročit,“ zhodnotil úspěch starosta Necid s tím, že v další 
fází proběhnou některé úpravy webu, na  které město získalo ev-
ropské peníze. 
„Jedna z nejdůležitější a nejviditelnější úprav bude zavedení tak-
zvaného klikacího rozpočtu. Tedy aplikace, která umožní návštěv-
níkovi webu dohledat nejen výdaje města až k  fakturám, jež je 
možno zveřejnit, ale také aktuální stav městské kasy a  podobně. 
Plánujeme aplikaci, která bude propojená přímo s  účetnictvím 
města a  nebude vyžadovat další náklady na  obsluhu. Z  hlediska 
transparentnosti jde o  dobrý nástroj nejen pro obyvatele města, 
ale i pro samotné zastupitele a radní,“ uzavřel Necid. 

 
Více informací zde: http://zin-
dex.cz/core/submitter/7499/perio-
d/1/M%C4%9Bsto%20Velk%C3%A9%20Mezi-
%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD/2011-2013

Město Velké Meziříčí se i letos prezentovalo na 
Regiontouru v Brně. Foto: MěÚ Velké Meziříčí

Kdy bude otevřena 
restaurace Jupiter?
Dne 10. ledna jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované prostory Jupi-
ter clubu. Jediný prostor, který není v provozu, je prozatím restaurace, 
která nebyla součástí projektu rekonstrukce. Cateringové prostory, tj. 
kavárnu, restauraci a bar, pronajal Jupiter club, s. r. o., na základě vý-
běrového řízení společnosti s ručením omezeným WAINES – POOL, 
s. r. o., zastoupené panem Dušanem Tomšíkem až v průběhu prosin-
ce 2014. Vzhledem k záměru nájemce, který chce změnit charakter 
restaurace, a nedostatku času, zůstává restaurace prozatím uzavřena. 
V příštím čísle vás seznámíme blíže s podnikatelským záměrem pana 
Tomšíka. Pro návštěvníky je každý den otevřena kavárna v přízemí JC 
(bývalá šatna). Zde je v nabídce nejenom káva, alko i nealko nápoje, 
zákusky, ale je zde podávána i anglická snídaně i menu v průběhu ce-
lého dne. Při plesech budou mít hosté možnost výběru z nabídky čtyř 
jídel, které budou podávány nejen v kavárně, ale i v baru ve 3. NP.

Milan Dufek, jednatel

Objednané kompostéry 
jsou k vyzvednutí
Po splnění povinností vůči Fondu životního prostředí může město 
Velké Meziříčí začít rozdávat kompostéry lidem, kteří si je před 
více než rokem objednali.
Kompostéry o  objemu 900 litrů bude město rozdávat v  únoru – 
každé pondělí a úterý. V pondělí tak mohou učinit v čase od 8 
do  17 hodin a  v  úterý od  8 do  15 hodin, a  to na  ulici Karlov, 
v  administrativní budově pod areálem nového sběrného dvora 
Technických služeb VM, s. r. o. S  sebou je nutné mít občanský 
průkaz a číslo parcely zahrádky, na které bude kompostér umístěn. 
„Samozřejmě to musí být zahrada v katastrálním území města VM 
nebo v jeho místních částech,“ uvedla Zdislava Fialková z odboru 
životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí. 
Kompostéry budou pro všechny zdarma. Příjemce bude tedy po-
depisovat smlouvu s městem Velké Meziříčí o výpůjčce komposté-
ru a následném převodu do jeho vlastnických práv.

Zprac.: Iva Horká

-ran-
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Moravské klavírní trio a sólisté Miki Isochi a Pavel Katsiushyn. Foto: Martina 
Strnadová

Komorní sbor ZUŠ. Foto: Martina Strnadová. Více foto najdete také na našem webu 
www.velkomeziricsko.cz.

Novoroční koncert patřil Moravskému klavírnímu triu se sólisty

Novoroční koncert s přípitkem 
coby další z řady pro Kruh 
přátel hudby Velké Meziříčí 
proběhl minulou středu v kon-
certním sále Jupiter clubu. 

Jako každoročně se na  něm před-
stavilo Moravské klavírní trio – kla-
víristka Jana Ryšánková, violonce-

llista Miroslav Zicha a houslista Jiří 
Jahoda, jenž je se svojí agenturou 
Globart současně i  spolupořada-
telem celého koncertního cyklu. 
Jejich hosty byli operní sólisté – 
japonská mezzosopranistka Miki 
Isochi, která zdejším posluchačům 
také není neznámá, a běloruský ba-
rytonista Pavel Katsiushyn.

Předskokany jim byly členky Ko-
morního sboru základní umělecké 
školy vedené Zdeňkou Němcovou. 
Dívky zazpívaly Veni Domine, Ej 
lásko, lásko a Con te partiró. 
I hlavní program byl složen ze zná-
mých skladeb a  árií evropských 
klasiků, jejich výběr posluchače na-
dchl. Z díla W. A. Mozarta zazněly 

například árie Almavivy a  Che-
rubína z opery Figarova svatba, či 
Giovanniho z opery Don Giovanni. 
Druhá půle večera zahájila tempe-
ramentní hudbou G. Bizeta z opery 
Carmen, a to árií Carmen nebo du-
etem Carmen a Escamilla. 
Závěr patřil Šavlovému tanci 
Arama Chačaturjana. Pro pří-

davek umělci zvolili kus z  La 
traviaty od G. Verdiho.
Posluchači dostali příležitost 
vyhrát DVD Moravského klavír-
ního tria s  hostem Miki Isochi. 
Kdo neměl štěstí, mohl si je za-
koupit a  rovnou nechat pode-
psat. Program večera totiž uměl-
ci zakončili autogramiádou.

Další koncertní vystoupení 
Kruhu přátel hudby Velké Me-
ziříčí bude následovat v březnu 
– ve čtvrtek pátého od devate-
nácti hodin se opět v  koncert-
ním sále Jupiter clubu Velké 
Meziříčí představí dámské de-
chové trio Trifoglio.

Tříkrálová sbírka 2015

Farnost Velká Bíteš
Velká Bíteš 122.274
Nové Sady 8.680
Bezděkov 3.154
Přibyslavice 9.535
Košíkov 9.620
Celkem 153.263 Kč

Farnost Březí
Níhov 18.830
Borovník 4.950
Rozseč 3.813
Březské 5.710
Březí 7.158
Celkem Březí 40.461
Jindřichov 7.221
Celkem Bítešsko 200.945 Kč

Farnost Křižanov: 
Dobrá Voda 15.947
Horní Libochová 7.888
Jívoví 14.041
Kadolec 5.770
Kozlov 6.143
Křižanov 37.552
Kundratice 16.935
Sviny 4.855
Celkem 109.131 Kč

Farnost Osová Bítýška
Osová Bítýška 23.865
Záblatí 6.530
Vlkov 10.125
Jáchymov 2.740
Osová 1.355
Ořechov 8.524
Ronov 2.950
Skřinářov 9.621
Celkem 65.710 Kč

 2013  2014 2015
Novosady, Rozkoš, Haltýř, Podloubí, Mlýnská, U Vody 2723 2575 3140
Náměstí, Radnická, Komenského, Moráňská, Hřbitovní 835 1042 521
Sokolovská, Františkov, Karlov – pravá strana 8086 9244 6571
Karlov – levá strana, Křižní, Slepá, K Buči, Příční, Nová 11638 11246 12329
Ve Vilách, Kunšovec, Nad Svatým Josefem, G. Jaroše, K. Pánka 7235 16688 17295
Nad Gymnáziem, Na Výsluní, Kolmá, Krškova 7462 9858 12798
Čechova + věžáky 6116 7412 8271
Družstevní, Nádražní, Nad Tratí, Nad Plovárnou 20015 17557 18950
Hornoměstská, Zámecká, Skřivanova 10220 11152 8548
Třebíčská, V Jirchářích, Malá stránka, U Zlatého křížku 3460 3740 4626
Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kašt., Ke Třem křížům, Krátká, Pod Sýpkami 12568 11901 11715
Obůrka, U Světlé, Záviškova, Sportovní, Zahradníčk., Luční, K Novému světu 10523 9119 9450
Uhřínovská, Zahradní, Strmá, N. říše, Na Pískách, Polní, Fr. Strán., staré Hliniště 14273 13867 12257
Oslavická, Jižní 5060 7302 5350
Mírová (paneláky) 8395 6205 3376
Vrchovecká, Příkopy, Podhradí, V Potokách 4419 4306 4304
Bezděkov, Poštovní – věžáky 6941 4218 9935
Nové Hliniště 4846 4369 4067
Bezručova 5976 4803 6149
Čermákova, Demlova, Pionýrská, Markova, Z. Vorlové, E. Zachardové  9297 11175
Mírová domky + činžáky   2567
Nábřeží, Ostrůvek, Zelený kout   2977
Velké Meziříčí celkem 169 456 170 964 176371

Martina Strnadová

Plesy v bílém byly těmi prvními v novém sále Jupiter clubu
Vůbec první plesy v novém 
sále velkomeziříčského Jupiter 
clubu byly v bílém a patřily 
účastníkům kurzů tanečních 
a jejich rodinám. Proběhly 
v pátek a v sobotu pod vedením 
Vlasty Buryanové z Taneční 
školy Starlet a za hudebního 
doprovodu skupiny M.E.Š.

Mladí tanečníci prověřili nový 
parket, když předvedli, co se 
dosud naučili. Zahájili tradičně 
polonézou, při níž dívky dostaly 
od svého partnera růžičku, násle-
dovaly mazurka, waltz, cha-cha, 
jive, tango, slowrock, samozřej-

mě valčík a polka, nechyběla ani 
makarena, ptačí tanec a  další. 
Dokonce se naučili jeden nový, 
a  to čardáš. Prostor dostali také 
jejich rodiče. Na  programu byly 
i  soutěže o  nejoblíbenějšího ta-
nečníka a tanečnici s rozdáváním 
mašliček a náhrdelníků.
Kurzy tanečních začaly loni v lu-
teránském gymnáziu a  o  něco 
později, než obvykle. To proto, 
aby prodloužené mohly proběh-
nout již v  novém sále JC, který 
byl otevřen 10. 1. Nyní zbývá ješ-
tě několik lekcí a na závěr barev-
ná prodloužená 20. února. 

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Farnost Měřín 
Měřín + Pustina 56.925
Blízkov 14.390 
Pavlínov 13.243 
Černá + Kyjov + Milíkov 10.852
Chlumek 7.696 
Jersín 7.261, Dědkov 1.950
Meziříčko 6.607 
Geršov + Nová Zhoř 1.840 
Celkem 120.764 Kč

Obec 2013 2014 2015
Baliny 4.590 5.750 5.530
Bory + Cyrilov 18.596 19.575 21.260
Březejc 4.242 5.630 6.175
Březka 2.378 2.452 2.552
Čikov 5.580 6.116 6.070
Dolní Heřmanice 2.592 11.648 14.383
Dolní Radslavice 8.340 8.320 8.800
Holubí Zhoř 4.105 4.605 4.580
Horní Heřmanice 3.850 3.870 4.048
Horní Radslavice 5.155 4.800 5.400
Hrbov + Svařenov 10.025 10.555 10.750
Jabloňov 11.900 11.010 12.647
Kochánov 7.390 7.660 7.007
Kúsky 2.550 2.690 3.457
Lavičky + Závist 17.364 18.255 20.848
Lhotka 2.450 2.530 1.898
Lhotky 2.543 1.824 4.080
Martinice 16.541 16.892 19.305
Mostiště 16.620 19.112 18.759
Netín + Záseka 10.690 10.821 11.480
Olší nad Oslavou 8.990 9.653 10.240
Oslava 2.020 1.550 1.850
Oslavice + Osové 19.983 21.044 21.145
Otín + Pohořílky 16.020 15.818 13.740
Petráveč 4.834 4.740 4.201
Radenice 6.367 5.620 5.590
Ruda 11.370 12.370 12.861
Sklené nad Oslavou 2.467 4.448 nesbíralo se
Stránecká Zhoř 12.357 11.625 12.008
Šeborov + Frankův Zhořec 5.560 5.310 4.250
Tasov 21.897 20.406 22.696
Uhřínov 13.372 13.321 12.435
Vaneč 3.527 2.744 2.685
Velké Meziříčí 169.456 170.964 176.371
Vídeň 17.381 17.944 19.693
Zadní Zhořec 10.160 10.630 10.540
Celkem 483.262 502.302 519.334
Rousměrov dar 5.000

Děkuji všem tříkrálovým kolední-
kům, kteří každoročně vycházejí 
do ulic a navštěvují naše domovy, 
aby nám popřáli do nového roku 
hodně štěstí a zdraví, přinesli všem 
onu radostnou zvěst a přitom vy-
koledovali dary, které pomohou 
potřebným nejen v našem regionu. 
   Ing. Jana Zelená, ředitelka Charity

Foto: Simona Fňukalová a Martina Strnadová
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fotogalerie - ples v bílém v rámci tanečních v JUpiter clUbU ve velkém meziříčí - leden 2015

Ples v bílém v pátek 16. 1. 2015 patřil studentům Hotelové školy Světlá a Střední 
školy řemesel Velké Meziříčí a dalších škol z okolí. Foto: Simona Fňukalová

K tanci a poslechu hrála kapela M.E.Š. Foto: Simona Fňukalová. Více foto najdete také 
na našem webu www.velkomeziricsko.cz.

Čím byste chtěl prospět svému obvodu?
Nejdříve musím uvést, že Senát neprojednává státní rozpočet a nerozho-
duje o penězích. Těžiště práce Senátu je v oblasti legislativy. Řada norem 
má potom přímý dopad na samosprávy obcí, měst a krajů. Tady také 
vidím svoji hlavní oblast působení, kde chci využít své dlouholeté zkuše-
nosti i známosti s mnoha komunálními politiky a lidmi z oblasti veřejné 
správy pro konzultace, poznatky, podněty apod. 

Jaký je váš harmonogram? A co bylo potřeba 
zařídit, abyste mohl v Praze fungovat? 
Pondělky máme vyhrazeny pro regiony, kde nás nebo naše asistenty mo-
hou lidé navštívit v našich regionálních kancelářích. Já mám regionální 
kancelář ve Žďáru nad Sázavou, Komenského 1. Každé pondělí tam jsem 
buď já, nebo některý z mých asistentů. Případné osobní setkání je ovšem 

potřeba domluvit dopředu, protože tento den využívám také ke schůz-
kám a jednáním na různých místech volebního obvodu. Další dny máme 
práci v Senátu. Aby mohli v Praze fungovat i mimopražští senátoři, mají 
možnost využít senátního bydlení. Pro ně jsou k dispozici  byty v senátní 
ubytovně v Jinonicích, který také využívám. Jeho určitá nevýhoda je, že je 
z něj do Senátu poměrně daleko, ale není to nijak dramatické.
Každý senátor dostává po zvolení „Osvědčení o zvolení“ a senátorský prů-
kaz. Dále je třeba vyřídit karty ke vstupům jak pro sebe, tak pro asistenty, 
parkovací kartu, která nám umožňuje pakovat vozidlo v areálu Valdštejn-
ského paláce, smlouvy na pronájem kanceláře, vybavení a další záležitosti.

Překvapilo vás něco nemile?
Prozatím ne. Prvotní pocity mám jen ty nejlepší. Řekl bych, že 
vzájemné vztahy či domlouvání je v Senátu lepší a kultivovanější, než 
třeba v Poslanecké sněmovně. Pak musím také pochválit asistentský 

servis, lidé jsou ochotní a milí. Opravdu si nemohu na nic stěžovat.

A ve volném čase jste se byl někde podívat?
Pozvánek na různá společenská setkání a kulturní akce je hodně. Samo-
zřejmě, že se nedá stihnout všechno. Zatím jsem navštívil seminář svého 
kolegy, který byl věnován výročí Karla staršího ze Žerotína, významného 
moravského šlechtice, politika, spisovatele a představitele moravského 
zemského patriotismu.

Navštívil vás tady už někdo z rodiny, třeba 
vaše žena?
Ano, navštívil mě už starší syn i nejmladší dcera, manželka zatím ne, ale 
slíbila, že také přijede  (úsměv).  

Hlavní sál ve Valdštejnském paláci, kde se konají nejrůznější společenské a kulturní 
akce. Foto: Iva Horká

František Bradáč: Práci senátora se chci věnovat naplno
Pokračování ze strany 2

Na plese v bílém v sobotu 17. 1. 2015 tančili studenti velkomeziříčského gymnázia 
a dalších škol z okolí. Foto: Martina Strnadová

K tanečním patří také mazurka. Foto: Martina Strnadová. Více foto najdete též na 
našem webu www.velkomeziricsko.cz.

Iva Horká

Schodiště ve Valdštejnském paláci, jež zdobí zarámované fotografie bývalých 
předsedů Senátu. Zcela vpravo fotografie Milana Štěcha. Foto: Iva Horká

Ing. František Bradáč, senátor - kontakty: e-mail: bradacf@senat.cz, tel.:  +420 725 647 215.  
Asistent Josef Herbrych: tel.: +420 725 434 463, asistent Mgr. Radek Pátek: tel.: + 420 725 434 473.
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Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí na rok 2015
Záv. uk. Druh výdaje               Kč 
§ 1014 Ozdravování hospodář.zvířat  307 000,00
 Útulek pro psy – OON  27 000,00
 Útulek pro psy – nákup mater., drobné opravy 30 000,00
 Útulek pro psy – nájemné za pozemek 15 000,00 
 Útulek pro psy – krmení, veter. lékař 165 000,00 
 Deratizace města (40 město, 20 míst. části) 60 000,00 
 Ochrana zvířat proti týrání  10 000,00
§ 1031 Pěstební činnost – lesy  10 000,00 
 Nákup služeb j. n.  10 000,00
§ 1036 Správa v lesním hospodářství  32 000,00 
 Výkon funkce OLH  32 000,00
§ 1037  Celospolečen. funkce lesů  10 000,00 
 Zvelebování myslivosti  10 000,00
§ 2141 Vnitř. obchod – IC  1 181 000,00
 Platy zaměstnanců  580 000,00 
 Dohody IC  30 000,00 
 Pojistné na SZ  147 000,00 
 Pojistné na ZP  54 000,00 
 Propagač. materiály města  350 000,00 
 Zpracování textů k tur. cílům po městě  20 000,00
§ 214 Cestovní ruch  80 000,00 
 Oprava map po městě  50 000,00 
 Naučná stezka Nesměř, Bal.údolí  30 000,00
§ 2212 Silnice  3 619 300,00
 Silnice–práce TS  3 618 000,00
 Nájem pozemku pod komunik.Olší–Závist 1 300,00
§ 2221 Provoz veřejné silnič. dopravy  1 395 000,00
 Dotace na dopravní obslužnost  495 000,00 
 Dotace na provoz MHD  900 000,00
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu  90 000,00
 BESIP  90 000,00
§ 2229 Ostatní záležitosti v SD  263 700,00 
 Dopravní značení  243 700,00 
 Odtah vraků  20 000,00
§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě  5 000,00
 vratky pokut z minulých let  5 000,00
§ 2310 Pitná voda  1 205 000,00
 Příspěvek Svazu VaK  (členský)  1 200 000,00
 Rezerva na členský příspěvek SVaK 0  
 Studna v zám.parku – el. energie 5 000,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod  1 200 000,00
 Úroky z úvěru Dyje II.  (ČOV+kanalizace) 1 200 000,00
§ 2322 Prevence znečišťování vody  20 000,00
 Monitoring znečišť.povrch. vod 20 000,00
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků  100 000,00
 Protipovod. opatření – digit. povodňový plán 100 000,00
§ 3111 Předškolní zařízení  4 540 000,00 
 MŠ Velké Meziříčí – příspěvek na provoz 4 090 000,00
 MŠ Sokolovská, schodiště, dlažba 150 000,00 
 MŠ Sokolovská, výměna PVC ve 2 třídách 190 000,00 
 MŠ Sportovní, projekt oprav  60 000,00 
 MŠ Čechova – výměna PVC na schodišti 50 000,00
§ 3113 Základní školy  13 556 000,00
 ZŠ Sokolovská, příspěvek na provoz  3 295 000,00 
 ZŠ Sokolovská, úpravy  500 000,00 
 ZŠ Sokolovská,  oprava kanalizace 75 000,00 
 ZŠ Sokolovská, odměny vycházejícím žákům 9 000,00 
 ZŠ Oslavická, příspěvek na provoz  3 200 000,00 
 ZŠ Oslavická, oprava kanalizace 70 000,00 
 ZŠ Oslavická, oprava podlahy ve školní jídelně 150 000,00 
 ZŠ Oslavická, oprava nákladního výtahu 530 000,00 
 ZŠ Oslavická, oprava vodovodních rozvodů 205 000,00 
 ZŠ Školní, příspěvek na provoz  2 700 000,00 
 ZŠ Školní, server včetně SW a instalace 185 000,00 
 ZŠ Školní, opravy keramických říms, část 600 000,00 
 ZŠ Školní, odměny vycházejícím žákům 6 000,00 
 ZŠ Mostiště, příspěvek na provoz 1 480 000,00
 ZŠ Lhotky, příspěvek na provoz 531 000,00 
 Olympiáda základních škol  20 000,00
§ 3141 Školní stravování  50 000,00 
 ŠJ Poštovní, škrabka brambor  50 000,00
§ 3231 Základní umělecké školy  0
 ZUŠ, příspěvek na provoz  0
§ 3314 Činnosti knihovnické  2 989 000,00
 Knihovna, příspěvek na provoz  2 964 000,00 
 Knihovna, dary    10 000,00 
 Knihovna, nájem   15 000,00
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií  3 455 000,00
 Muzeum, příspěvek na provoz  3 455 000,00
§ 3316 Vydavatelská činnost  80 000,00 
 Kniha Velkomeziříčská tragédie 80 000,00
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury  329 000,00 
 Vedení kroniky  40 000,00 
 Concentus Moraviae, příspěvek 40 000,00 
 NAKI výzkum v roce 2015  30 000,00 
 Novoroční ohňostroj  50 000,00 
 Čarodějnice  40 000,00 
 Věž kostela, věcné výdaje na otevření věže 50 000,00 
 Věž kostela, dohody  58 000,00 
 Věž kostela, SP  15 000,00 
 Věž kostela, ZP  6 000,00
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek 1 000 000,00 
 Podíl města k dotaci na památky 1 000 000,00 
 

§ 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 
 Veřejné rozhlasy (poplatky) 70 000,00 
 Opravy a údržba 30 000,00
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře 7 387 000,00 
 Rekonstrukce Jupiter clubu, úrok 1 200 000,00 
 Jupiter club (JC), dotace na činnost JC 5 322 000,00 
 JC mimoř. dotace na dovybavení JC, zahaj. koncert, ples 
   415 000,00 
 Kulturní dům Lhotky 40 000,00 
 Kulturní dům Olší nad Oslavou 50 000,00 
 Kulturní dům Hrbov 30 000,00 
 Kulturní dům Mostiště 30 000,00 
 Velkomeziříčské kulturní léto 300 000,00
§ 3399 Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků 770 000,00 
 Občanská komise (SPOZ) 400 000,00 
 Evropský festival filosofie 300 000,00 
 Ples města 70 000,00
§ 3900 Činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 300 000,00 
 Grantový systém podpory kultury 300 000,00
§ 3412 Péče o sportovní zařízení 1 215 000,00 
 Zim. stad., fotb. areál, areál Sportovní ul., Školní, ost. hřiště,  
 práce TS 1 210 000,00
 Spotřeba vody – hřiště 5 000,00
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 555 000,00
 FC Velké Meziříčí – dotace dospělí 84 000,00 
 Handicap Sport Club VM, dotace dospělí 2 200,00 
 HHK Velké Meziříčí, dotace dospělí 51 900,00 
 SKI klub Velké Meziříčí – dotace dospělí 4 900,00 
 Sokol Velké Meziříčí – dotace dospělí  23 000,00 
 Spartak Velké Meziříčí – dotace dospělí 6 900,00 
 Stolní tenis Velké Meziříčí – dotace dospělí 1 200,00 
 Malá kopaná – dotace dospělí 5 000,00 
 Agility – dotace dospělí 5 000,00 
 BK Velké Meziříčí – dotace mládež 512 000,00 
 FC Velké Meziříčí – dotace mládež 1 152 400,00 
 Handicap Sport Club VM, dotace mládež 37 900,00 
 HHK Velké Meziříčí – dotace mládež 827 900,00 
 SKI klub Velké Meziříčí – dotace mládež 345 500,00 
 Sokol Velké Meziříčí – dotace mládež 780 300,00 
 Spartak Velké Meziříčí – dotace mládež 369 400,00 
 Stolní tenis Velké Meziříčí – dotace mládež 77 900,00 
 SSK Velké Meziříčí – dotace mládež 17 400,00 
 Malá kopaná, dotace mládež 5 000,00 
 Agility, dotace mládež 5 000,00 
 Anketa Sportovec roku, rezerva 240 200,00 
§ 3421 Využití volného času dětí a ml. 600 000,00 
 Dům dětí a mládeže – příspěvek na provoz 600 000,00
§ 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 303 000,00 
 Provoz letního koupaliště – práce TS 303 000,00
§ 3549 Ostatní spec. zdravot. programy 70 000,00 
 Grantový program Zdravé město 70 000,00
§ 3631 Veřejné osvětlení 3 726 000,00
 Spotřeba elektrické energie 3 000 000,00
 Opravy, údržba VO, věž. hodin, rozhl., práce TS 726 000,00
§ 3632 Pohřebnictví 1 422 000,00 
 Údržba hřbitovů – práce TS 1 331 000,00 
 Náklady na pohřby zajišťované městem 40 000,00 
 Odm. za ved. agendy pronájmu hrob. míst 51 000,00
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 6 387 000,00
 Provoz a údržba kašny, dešť. vpustí, studní, 
 veř. WC, práce TS 354 000,00
 Spotřeba vody – veřejné WC 45 000,00 
 Spotřeba el.energie – veřejné WC 15 000,00 
 Spotřeba vody – kašna, fontána 10 000,00 
 Práce energetika 80 000,00 
 Metropolitní síť 300 000,00 
 Výkupy pozemků 1 000 000,00 
 Pronájmy pozemků  47 000,00 
 Geometrické plány 350 000,00 
 Znalecké posudky 100 000,00 
 Kolky 100 000,00 
 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 
 Opravy a úpravy pozemků a majetku – rezerva 100 000,00 
 Příspěvky různým svazům vč. mikroregionu 370 000,00 
 Odpisy TS – převod do fondu odpisů 3 216 000,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  6 717 000,00 
 Nájemné za pozemky (skládka TKO) 240 000,00 
 Svoz PDO vč. ukl. odp. na skl.TKO –  práce TS 6 477 000,00
§ 3725 Využ. a zneškodňov. komun. odpadů 300 000,00 
 Rozšíření sběru využitelných složek odpadu 
 nádoby 100 000,00 
 Rozšíření sběru využitelných složek odpadu
 – úprava stanovišť 200 000,00
§ 3727 Prevence vzniku odpadů 3 625 000,00
 Separovaný sběr, nebezp. odpady, bioodpady 
 – práce TS 3 625 000,00
§ 3728 Monitoring nakládání s odpady 50 000,00 
 Plán odpadového hospodářství 50 000,00
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 190 000,00 
 Likvidace nepovolených skládek 30 000,00 
 Vedení předepsané evidence KO 160 000,00
§ 3733 Monitoring půdy a podz. vody 10 000,00 
 Chemické analýzy 10 000,00

(Pokračování na straně 6)

Středa 21. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 Ekumenická bohoslužba. Čtvrtek 22. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 23. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B. Sobota 24. 1.: 7.00 mše 
sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Neděle 25. 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.
Bory mše sv.: 23. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 25. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 16.30 příprava na 1. sv. přijímání, 18.00 ekume-
nická bohoslužba. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 
14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání. Sobota 19.30 – 3. příprava na svátost manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti a děkujeme za všechny dary.
Českobratrská církev evangelická: Bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě. Apoštolská církev: Shromáždění každou neděli od  9.00 
v areálu bývalých lisoven.

řádky na neděli

Bohoslužby

Každý z nás se řídí určitými životními zásadami. Mnohé z nich jsme 
vědomě či nevědomě přejali od svých rodičů, ze svého bezprostřed-
ního okolí, z kulturního a společenského kontextu, ve kterém žijeme. 
Patří ke zralému lidství se čas od času na tyto zásady podívat a kriticky 
se nad nimi zamyslet. Jak mám jednat, abych darovaný zázrak života 
nepromarnil? Podle čeho se dá v životě dobře orientovat? Jaké je moje 
pomyslné desatero? Shoduje se s tím biblickým nebo je v něčem jiné? 
Může mne, pokud se za křesťana nepovažuji, něčím inspirovat? Pokud 
se ke křesťanství hlásím, daří se mi jednotlivá přikázání naplňovat? Je 
těch deset prastarých biblických doporučení k dobrému životu stále 
aktuálních? Není už život někde úplně jinde?
Jeden současný myslitel se pokusil oněch deset dávných imperativů 
přejmenovat podle současného většinového mínění. Zněly by podle 
něj následovně. Místo: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. – Jen 
kolem tebe se bude všechno točit. Místo: Neuděláš si modlu. – Utvoříš 
si Boha ke svému obrazu. Místo: Nevyslovíš jméno Boží nadarmo. – 
Použiješ jméno Boží ke svým záměrům. Místo: Pamatuj na den od-
počinku. – Pamatuj, že výkon a zisk jsou svaté. Místo: Cti svého otce 
a matku. – Nebudeš brát vážně svět svých rodičů. Místo: Nezabiješ. 
– Odepíšeš ty, kteří se ti nehodí. Místo: Nesesmilníš. – Neznásilníš své 
city věrností. Místo: Nepokradeš. – Nepromarníš příležitost morali-
zováním. Místo: Nebudeš křivě svědčit. – Informace použiješ ve svůj 
prospěch. Místo: Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří. – Půjdeš vždy 
za hlasem své touhy.
Nevím, jak vy, ale já mám určitě o čem přemýšlet, za co se kát a o co 
usilovat.                                                                                     Pavel Janošík

Jaké desatero?

Zápis do prvního ročníku ZŠ a PŠ Velké Meziříčí na školní rok 2015/2016 
proběhne dne 13. února 2014 v budově školy na ulici Poštovní 1663/3 
v době od 9 do 12 hodin. V případě, že se nemůžete dostavit, kontaktujte 
prosím ředitelství školy pro stanovení náhradního termínu.
K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského 
zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumen-
tace), rozhodnutí o  odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno 
na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Budete-li žádat o odklad 
povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení školského pora-
denského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdě-
lávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského za-
řízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: info@zsspecialnivm.cz, 
www.zsspecialnivm.cz
Škola poskytuje základní a střední stupeň vzdělávání žákům se speci-
álními vzdělávacími potřebami, mimo jiné i žákům s autismem. Při 
výuce plně respektujeme fyzické a psychické možnosti a předpoklady 
dětí. Žákům nabízíme tyto vzdělávací programy: Škola harmonie – 
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Mozaika – školní 
vzdělávací program pro základní školu speciální; Spektrum – školní 
vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá
Vzdělávání žáků zajišťuje aprobovaný pedagogický sbor s mnohaletý-
mi zkušenostmi s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Žáci využívají kmenové učebny s interaktivními tabulemi, PC s připo-
jením k internetu a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počí-
tačová učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, knihovna). Škola je zapo-
jena do projektů „ICT nás baví“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0015) a „Moderní 
škola“ (CZ.1.07/1.4.00/21.3814). Za prostředky z těchto projektů byly 
zakoupeny dotykové notebooky a tablety, které nabízejí učitelům i žá-
kům nové možnosti zkvalitnění vzdělávání. K relaxaci a poskytování 
speciálních terapií slouží žákům psychorelaxační místnost snoezelen. 
Škola je vybavena speciálními výukovými, kompenzačními, rehabili-
tačními a relaxačními pomůckami, dále pomůckami pro nácvik prak-
tických dovedností. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuální 
prohlídce umístěné na  webových stránkách školy. Po  předchozí do-
mluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce školy. Žáky vzdělá-
váme také na pracovišti v Křižanově.                    Ředitelství ZŠ a PŠ VM

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí
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Rozpočet příjmů města Vel. Meziříčí r. 2015
§ 3742 Chráněné části přírody 5 000,00 
 Ochrana význ. ekosystémů a lokalit 5 000,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 10 776 000,00 
 Čištění města a veřejná zeleň – práce TS 5 796 000,00 
 Nákup mobiliáře – práce TS 60 000,00 
 Údržba zeleně, péče o nové výsadby, zalévání 200 000,00 
 Regenerace městské zeleně 4 000 000,00 
 Regenerace zeleně v m. č. Olší n. Oslavou 600 000,00 
 Veřejné prostranství Mostiště 30 000,00 
 Veřej. prostran. Lhotky, Kúsky, Dol. Radslavice 30 000,00 
 Veřejné prostranství Hrbov, Svařenov 30 000,00 
 Veřejné prostranství Olší nad Oslavou 30 000,00
§ 3792 Ekologická výchova a osvěta 20 000,00 
§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti 10 000,00 
§ 4312 Odborné sociální poradenství 40 000,00 
 Občanská poradna Žďár nad Sáz. – dotace 40 000,00
§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. 365 000,00 
 Výchovně rekreační tábory 15 000,00 
 Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina, dotace 250 000,00 
 Obl. charita, progr. primární prevence,dotace  100 000,00
§ 4333 Domovy pro matky s dětmi 30 000,00 
 Domov pro rodiče Ječmínek, Žďár n. Sáz. 30 000,00
§ 4344 Sociální rehabilitace 50 000,00 
 Sociální rehabilitace, dotace 50 000,00
§ 4351  Os. asistence, peč. služba, samost. bydlení 6 192 000,00 
 Osobní asistence (při Denním stacion. NESA) 410 000,00 
 Sociální služby VM, příspěvek na provoz 5 782 000,00
§ 4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 750 000,00 
 Stacionář NESA  750 000,00
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče 100 000,00 
 Domácí hospicová péče, dotace 50 000,00 
 Domácí hospic Vysočina, o. p. s. N. M. n. Mor. 50 000,00
§ 4375 Azylové domy, nízkoprah. centra a noclehárny 346 000,00 
 Welmez NZDM, Obl. charita Žďár n. S. 200 000,00 
 Záloha na energie 2015 20 000,00 
 Nízkoprahové centrum, nájemné 126 000,00
§ 4399 Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan. 25 000,00 
 Obecně prosp. práce – smlouva s TS VM 15 000,00 
 Záležitosti soc. věcí blíže nespecifikované 10 000,00
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 65 000,00 
 Krizový štáb – vybavení, rezerva 50 000,00 
 Služby radiokomunikací 15 000,00
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 778 000,00 
 Platy zaměstnanců 2 333 000,00 
 Pojistné na SP 591 000,00 
 Pojistné na ZP 214 000,00 
 Prádlo, oděv a obuv 70 000,00 
 Knihy, učeb.pomůcky, tisk 3 000,00 
 DHM  40 000,00 
 Nákup materiálu j. n. 15 000,00 
 Pohonné hmoty 80 000,00 
 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 
 Služby peněžních ústavů  10 000,00 
 Konzult., poraden. a právní služby 5 000,00 
 Školení a vzdělávání  15 000,00 
 Zpracování dat a služby souvis. s IT 12 000,00 
 Nákup ostatních služeb 40 000,00 
 Opravy a udržování 20 000,00 
 Cestovné 5 000,00 
 Kolky 5 000,00 
 Rozšíření MKDS (program MVČR) 300 000,00 
§ 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku 300 000,00 
 Prevence kriminality – projekt dle výzvy 300 000,00
§ 5512 Požární ochrana 2 010 000,00 
 OON (topiči, uklízečka, odm. SDH) 108 000,00 
 Pojistné na SP 13 000,00 
 Pojistné na ZP 5 000,00 
 Prádlo, oděv a obuv 45 000,00 
 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 1 000,00 
 DHM  65 000,00 
 Nákup materiálu j. n. 40 000,00 
 Voda 60 000,00 
 Plyn 370 000,00 
 Elektrická energie 240 000,00 
 Pohonné hmoty 130 000,00 
 Služby telekomunikací 6 000,00 
 Nájemné (cvičiště) 8 000,00 
 Školení a vzdělávání 10 000,00 
 Nákup ostatních služeb 50 000,00 
 Opravy a udržování 80 000,00 
 Cestovné 10 000,00 
 Věcné dary – memoriál J. Vaňka, Extraliga 4 000,00 
 SDH Velké Meziříčí – dotace sport, dospělí 15 900,00 
 SDH Velké Meziříčí – dotace sport, mládež 129 100,00 
 Grantová žádost – oprava tatry T–32 CAS, 
 krajský grant 500 000,00 
 Požární sbor Lhotky – zásahová jednotka 30 000,00 
 Požární sbor Mostiště – zásahová jednotka 30 000,00 
 Požární sbor Hrbov – zásahová jednotka 30 000,00 
 Požární sbor Olší n. Osl. – zásah. jednotka 30 000,00
§ 6112 Zastupitelstva obcí 2 476 000,00 
 Refundace čl. rady 140 000,00 
 OON – dohody (odměny pro členy komisí míst. částí)
   40 000,00 
 Uvolnění členové MZ 1 190 000,00 

 Odměny členům rady 170 000,00 
 Odměny členům zastupitelstva 210 000,00 
 Pojistné na SP (uvolnění členové MZ) 300 000,00 
 Pojistné na ZP  (uvolnění členové MZ) 133 000,00 
 Předsedové komisí pro míst. správu 144 000,00 
 Pojistné na SP (pro předsedy komisí pro míst.správu) 
   36 000,00 
 Pojistné na ZP (pro předsedy komisí pro míst. správu) 
   13 000,00 
 Vansbro, Tisno (družební města) – partnerské aktivity
   100 000,00
§ 6171 Činnost místní správy 53 603 000,00 
 Platy zaměstnanců,aparát (bez HOČ) 29 194 000,00
 Platy zaměstnanců,man. pracovníci (bez HOČ) 923 000,00 
 Platy absolventská praxe, VPP 50 000,00 
 Platy – výběrčí popl. za vjezd 399 000,00 
 OON – dohody město 230 000,00 
 OON – dohody obřadní síň 38 000,00 
 Pojistné na SZ – aparát (bez HOČ) 7 364 000,00 
 Pojistné na SZ – man. pracovníci (bez HOČ) 234 000,00 
 Pojistné na SZ – absolventi, VPP 13 000,00 
 Pojistné na SZ – výběrčí popl. za vjezd 102 000,00 
 Pojistné na SZ – dohody město (ze 130 tis.) 34 000,00 
 Pojistné na ZP – aparát (bez HOČ) 2 652 000,00 
 Pojistné na ZP – man. pracovníci (bez HOČ) 85 000,00 
 Pojistné na ZP – absolventi, VPP 5 000,00 
 Pojistné na ZP – výběrčí popl. za vjezd 38 000,00 
 Pojistné na ZP – dohody město (ze 130 tis.) 12 000,00 
 Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb. 151 000,00 
 Potraviny (voda) 40 000,00
 Ochranné pomůcky 75 000,00 
 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 150 000,00 
 DHM 475 000,00 
 Nákup materiálu j. n. 900 000,00 
 Voda 150 000,00 
 Plyn 610 000,00 
 Elektrická energie 995 000,00 
 Pohonné hmoty 260 000,00 
 Služby pošt 700 000,00 
 Služby telekomunikací 600 000,00 
 Nájemné IS 450 000,00 
 Konzultační, porad. a právní služby 350 000,00 
 Školení a vzdělávání 500 000,00 
 Nákup ostatních služeb 1 626 000,00 
 Nákup ostatních služeb – stravenky 920 000,00 
 Opravy a udržování 460 000,00 
 Výběrčí – opravy 15 000,00 
 Programové vybavení 250 000,00 
 Cestovné 90 000,00 
 Pohoštění 100 000,00 
 Ostatní nákupy 50 000,00 
 Věcné dary 50 000,00 
 Nákup kolků 25 000,00 
 Platby daní a poplatků  30 000,00 
 Občanský výbor Hrbov 15 000,00 
 Občanský výbor Lhotky 10 000,00 
 Občanský výbor Mostiště 20 000,00 
 Občanský výbor Olší n. Oslavou 10 000,00 
 Obřadní síň – služby 15 000,00 
 – opravy 15 000,00 
 – ostatní 5 000,00 
 Základní příděl do sociálního fondu 1 123 000,00 
 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 
 Osobní automobil 350 000,00 
 Naplňování propagace principů MA 21
 – projekt dle výzvy 135 000,00 
 Fond Česko–Švýcarské spolupráce 150 000,00 
 Projekt sociálně-právní ochrana dětí 250 000,00 
 Projekt OP LZZ – výzva č. 77  40 000,00
§ 6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 100 000,00 
 Služby peněžních ústavů 100 000,00
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1 000 000,00 
 Pojištění majetku města a odpovědnosti 1 000 000,00
§ 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000,00 
 Platba DPH 2 000 000,00
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazané 11 499 600,00 
 Rezerva neúčelová  6 024 600,00 
 Rezerva na dotace a dary 100 000,00 
 Rezerva  pro nezisk. organizace 250 000,00 
 Rezerva míst. části Hrbov 1 100 000,00 
 Rezerva místní části Lhotky 1 370 000,00 
 Rezerva místní části Mostiště 1 870 000,00 
 Rezerva místní části Olší n. Osl. 740 000,00 
 Nevyjasněné platby 45 000,00
 Výdaje celkem                                                        168 784 600,00 
  
pol. Financování:  
8123 Čerpání úvěru 0  
8124 Splátky jistin úvěrů –15 760 000,00
 Splátka jistiny úvěru 
 – Jupiter club víceúčelový sál –10 000 000,00 
 Splátka jistiny úvěru – Dyje II. (ČOV+kanalizace)
  –5 760 000,00
 Celkem financování –15 760 000,00

(zdroj: -měú-)

Záv. uk. Druh příjmů                 Kč
 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 25 000 000,00
 Daň z příjmů právnických osob 27 000 000,00 
 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 
 Daň z přidané hodnoty 55 000 000,00 
 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 2 000 000,00 
 Daň z přijmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 
  3 500 000,00 
 Daň z příjmů práv. osob. za obce (byt. hosp.) 1 400 000,00 
 Mezisoučet 123 900 000,00 
 Správní poplatky 8 000 000,00 
 Poplatek ze psů 240 000,00 
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 000,00 
 Poplatek z ubytovacích kapacit 50 000,00 
 Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000,00 
 Odvody z VHP a loterií 2 000 000,00 
 Poplatek za svoz PDO 5 600 000,00 
třída 1 Daňové příjmy celkem 142 200 000,00 
 Neinvestiční přijaté dotace ze SR:    
 – na výkon státní správy 22 619 600,00 
 Převod zisku z hospodář. činnosti r. 2014 5 800 000,00 
třída 4 Dotace a převody celkem  28 419 600,00 
 Příjmy z pronájmu majetku TSVM – dle uložených tun 
  948 000,00 
 Příjmy z pronájmu majetku TSVM – odpisy 2 268 000,00 
 Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků  836 000,00 
 Pronájem mostu nad dálnicí, sloupů VO 258 000,00 
 Pronájem plakátovací plochy 1 000,00 
 Lesní hospodářství – prodej dřeva 25 000,00 
 Lesní hospodářství – pronájem lesů 1 000,00 
 Pronájem Charita 126 000,00 
 Pronájem České spořitelny 380 000,00 
 Nájemné v KD Mostiště 5 000,00 
  Nájemné v KD Lhotky (pohostin. 6 tis., SK Sokol 2 tis.) 
  8 000,00 
 – nebyt. prostory MŠ Lhotky 1 000,00 
 – náj. prostor Zdravotní záchranná služba 140 000,00 
 – náj. prostor  Hasičský záchranný sbor 145 000,00 
 – náj. prostor Domácí hospic Vysočina 50 000,00 
 Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic  153 000,00 
 Připojení do Metrop. sítě+geog. inf. systému 190 000,00 
 Pronájem hasičské zbrojnice  123 000,00 
 Pronájem kanceláří 7 000,00 
 Pronájem Kulbu důchodců 5 000,00 
 Smlouva o daru Energoklastr 550 000,00 
 Pronájem nebyt. prostor v areálu TS –Agados, Hochtief
  31 000,00 
 Příjmy z úroků 300 000,00 
 Umístění nápojového automatu BD Stavmont  3 000,00 
 Odměna za umístění kontejnerů – Revenge, Pha (oděvy) 
  10 000,00 
 Odměna obci za třídění odpadu (EKO – KOM) 1 769 000,00 
 Odměna za zajišťování zpětného odběru elektrického 
 zařízení  92 000,00 
třída 2 Nedaňové příjmy celkem 8 425 000,00 
 Příjmy z prodeje pozemků a budov a movitého majetku 
  5 500 000,00 
třída 3 Kapitálové příjmy celkem 5 500 000,00 
 Příjmy celkem 184 544 600,00

Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí na rok 2015   (Pokračování ze strany 5)

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na 

PLES MĚSTA
v sobotu 24. ledna 2015 v Jupiter clubu.

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.

www.kzmtt.cz
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Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů)

středy 14—17 hodin 
nová budova MěÚ 

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. Různé

Seznámení

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 

Daruji

inzerce:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

■ Starožitná ložnice (leštěný 
ořech) z  50let v  dobrém stavu. 
Ložnice obsahuje manželskou 
postel, 2× noční stolek, toaletku 
se zrcadly, dvoudílnou a  trojdíl-
nou šatní skříň. Dále nabízím 
kovovou (trubkovou) válendu. 
Cena dohodou, Křižanov. Tel.: 
603 204 450.
■ Dřevo – břízu, modřín, 
švestku. Dále prodám šicí stoj 
Lada a  psací stoj Consul. Tel.: 
732 221 288.
■ Brambory salátové a příloho-
vé. Tel.: 566 521 884.
■ Ječmen 360 Kč/q. Tel.: 
777 882 467.
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tisíc km, 
stříbrná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100 km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 54.000 Kč. Tel.: 602 501 676.
■ Crossové kolo Sprinter Pro RS, 
cena 7.000 Kč. Tel.: 773 040 170.
■ Prase, váha 170 kg, 40 Kč 
za 1 kg. Tel.: 776 136 836.
■ 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.
■ Brambory konzumní na usklad-
nění, Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, po 17. hodině.

■ Auto i  bez STK. Tel.: 
608 029 036.
■ Tesařskou sadu. Kdo daruje 
nebo prodá tesařskou sadu? Tel.: 
773 040 170.
■ Na  divadelní účely sháníme 
látky – nejlépe molino – ale bu-
deme rádi za  cokoliv. Nejlépe 
za  odvoz. Kontakt: 605  939  687, 
Aneta.Vrbkova@seznam.cz.
■ Auto v jakémkoliv stavu, i bez 
STK. Do  20.000 Kč nebo doho-
dou. Tel.: 720 565 756, i SMS.
■ 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 (případně prona-
jmu) garáž ve  Velkém Mezi-
říčí, nejlépe v  lokalitě pod že-
lezniční tratí směrem na  Fajtův 
kopec a  v  okolí (případně i  jin-
de ve  VM). Tel.: 776  041  060.

■ Prodám dům ve  Velkém Me-
ziříčí se 2 byty a  velkou zahra-
dou, vhodný pro větší rodinu 
nebo jako sídlo firmy. Cena 
3.550.000 Kč. Tel.: 777 617 675.
■ Prodám pozemek na  stavbu, 
asi 800 m2 v  Nových Sadech 
u  Velké Bíteše. Inženýrské sítě 

v  místě. Cena dohodou. Tel.: 
566 531 589, 605 760 946.

■ Pronajmu 1+kk ve  Velkém 
Meziříčí, 55 m2, volný ihned. 
Slušným lidem. Tel.: 776 122 474.
■ Pronajmu garáž ve  Velkém 
Meziříčí. Cena dohodou. Tel.: 
732 871 390.
■ Pronajmu byt 2+1 u  Velké-
ho Meziříčí, se zahrádkou. Tel.:
777 617 675.
■  Byt 3+1 k  pronájmu ve  Vel-
kém  Meziříčí, v  klidné části 
poblíž centra města. Byt je v RD, 
zařízený, samostatné odpočt. 
hodiny, možnost využití dalších 
prostor v rámci domu, parkování 
v ulici. Zajímavá cena i podmín-
ky pronájmu. Bližší informace 
na tel.: 774 160 467.

■ Hledám jakoukoliv práci 
v  domácnosti – úklid, obědy 
atd. Auto mám, dojedu... Po-
mozte. Dopoledne od  8 do  12 
hodin. Spěchá. Tel.: 736 155 250.

■ Apple Macintosh 14" monitor 
a 2 tiskárny. Tel.: 773 040 170.

■ Svobodná maminka (41 let) 
dvouletého chlapečka hledá hod-
ného přítele a pro syna kamaráda 
z  Velkého Meziříčí a  okolí. Na-
bídky zanechejte v redakci.
■ Hledáme přítele, kamaráda, 
prostě obyčejného chlapíka, který 
nehledá jen krásu, ale porozumě-
ní, lásku pro obyčejný život. Je mi 
46 let, rozvedená. Velké Meziříčí 
a okolí. Tel.: 736 155 250.

Prodám

dOUčím anGličtinU
tel.: 608 662 781

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.

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

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

konstrukce@eurowagon.cz
tel.: 734 312 442.

KONSTRUKTÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
SŠ/VŠ technického směru,
základní znalost AJ
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK – LIŠKA
hledá do výroby TRUHLÁŘE

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí
 tel.: 736 760 188, 

nebo zasílat životopis 
na e-mail: 

firma@zahradninabytek-liska.cz 

přijme

strOJníka 
s platnÝm prŮkazem 
na kOlOvá, případně 

pásOvá rypadla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

3. SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Téma:   Léčitelství v nás

Vysílali úspěšný pořad Záhadář na Hitrádiu Vysočina...
S prvním i druhým dílem vyprodali Happy sport club.

Jirka Doležal – moderátor věřící jen v to, co vidí
Taisha Tauma – šamanka tělem i duší
Nenechte si ujít jedinečnou talk show, ve které bude řeč 
o nemocích léčitelů a jak uzdravují. Vyzkoušíte si, zda jste 
léčitelskou energií obdařeni konkrétně i vy, a nejen to!
Předprodej vstupenek: 
Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, VM
Buffalo, Radnická 6, Velké Meziříčí, 
Studio Taisha, U Viaduktu 9, Jihlava.
Vstupné 80 Kč.
20. února 2015 v 19.00
kavárna Happy sport clubu Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 21 www.samanizmus.cz

Mediální partner: 

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH CENTER

PBS Turbo s. r. o. 
strojírenská společnost z koncernu MAN, výrobce 

turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrová řízení na následující volné pozice:

Požadavky:
•	 SOU		nebo	SPŠ		technického	směru
•	 Praxe	vítána
•	 Pečlivost,	samostatnost,	flexibilita
•	 Nástup		dle	dohody

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo, s. r. o., Ivona Lundová, Vlkovská 279, 

595 01 Velká Bíteš, e-mail:  ivona.lundova@pbsturbo.eu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Nabízíme:
•	 Perspektivu	nadnárodní	společnosti
•	 Odpovídající	finanční	ohodnocení
•	 Výkonnostní		odměny	2x	ročně
•	 Příspěvek	na závodní	stravování
•	 Příspěvek	na penzijní/životní	pojištění
•	 Interní	jazykové	vzdělávání
•	 24	dnů	dovolené

HLAVNÍ ÚČETNÍ

KONSTRUKTÉR

Požadavky:
•	 SŠ/VŠ	ekonomického	směru
•	 Znalost	daňové	a účetní	problematiky
•	 Velmi	dobrá	znalost	MS	Office	s důrazem	na Excel
•	 Nutná	aktivní		znalost	NJ	nebo	AJ	
•	 Samostatnost,	pečlivost,	odolnost	vůči	stresu
•	 Praxe		v oboru		podmínkou
•	 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
•	 Komplexní	odpovědnost	za účetní,	finanční	a daňovou	oblast
•	 Vedení	účetnictví	podle	lokáních	předpisů	a IFRS,	
	 řízení	firemních	nákladů	
•	 Komunikace	s mateřskou	společností	v Německu
•	 Jednání	s auditory,	bankami	a orgány	státní	správy

Požadavky:
•	 VŠ	nebo	SŠ	vzdělání	technického	směru;	
	 výhodou	je	zaměření	na tepelné	stroje	nebo	spalovací	motory
•	 Aktivní	komunikace	v AJ podmínkou,		NJ	vítána
•	 Práce	v ProEngineeru podmínkou
•	 Orientace	v technických	normách	a legislativě
•	 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
•		 Práce	v CAD	(modely,	výkresy),	příprava	výrobní	dokumentace

EURODECK, s.  r.  o.
Závist	21,	Velké	Meziříčí

Přijme	pracovníky		na pozici
TRUHLÁŘ, LAKÝRNÍK

Požadujeme:	vyučení	v oboru,	
zodpovědný	přístup,	
kladný vztah k práci.
Nástup	možný	ihned.

Kontakt:		Zeman	Pavel	–	
–	tel.:	739 094 615,	

e-mail: zeman@eurodeck.cz

Mgr. Milan Daněk – TI, KTEŘÍ UTÍKAJÍ PĚŠKY
čtvrtek 22. 1. 2015 v 17.00 hodin
Zasedací místnost OÚ v Borech

 S cestovatelem Milanem Daňkem se vydáme do Mexika za kme-
nem Tarahumarů, který proslavily unikátní běžecké schopnosti. 

Cestovatel Milan Daněk z Blanska si na indiány hrál už od mládí. 
Protože je vášnivý běžec, dostal se i jemu do rukou bestseller Born 

tu run – Zrozeni k běhu. Ten pojednává velkolepě o mexickém 
kmeni Tarahumarů, jehož příslušníci dokážou uběhnout i 320 

kilometrů. Některé informace se ale Milanu Daňkovi zdály až moc 
neuvěřitelné. A tak se rozhodl, že si je pojede ověřit na vlastní kůži. 
Díky tomu vznikla česká odpověď na běžeckou bibli s názvem Ti, 
kteří utíkají pěšky. Jde o kroniku závodu, kterého se Milan (Dany) 

se svoji partnerkou Alenou Žákovskou a svými kamarády zúčastnil. 
A zároveň i krásný popis mexické přírody, která je turistům běžně 
nedostupná. //www.facebook.com/pages/ Ti-kteří-utíkají-pěšky/
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Blahopřání

Vzpomínky

spOlečenská rUbrika

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

27. 1. O genealogii a rodopisech            Jana Bojanovská

  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.

Jupiter club 
Velké Meziříčí 

v 18.00
velký sál

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

Prodej vstupenek
na programovém 

oddělení Jupiter clubu,
Náměstí 17,

Velké Meziříčí. 

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu dopravních pře-
stupků (projednávání přestupků a správních 
deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rám-
ci bodového hodnocení řidiče, atd.).

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhonnou  
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pra-
 vomocně odsouzena pro trestný čin spácha- 
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný  
 z nedbalosti za jednání související s výko- 
 nem veřejné správy, pokud se podle zákona  
 na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsou- 
 zena),
• znalost českého jazyka, 
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání,
• znalost přestupkové agendy výhodou,
• práce ve veřejné správě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při
 přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti 
 a plynulosti silničního provozu na úseku 
 dopravy a silničního hospodářství a správ-
 ních řízení souvisejících výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, 
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, samostatnost, flexibilita. 
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,

• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 28. 1. 2015 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 12. 1. 2015
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy 
a silničního hospodářství –

agendy dopravních přestupků
na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

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

Předpokládaná doba nástupu: duben 2015

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

UPOZORNĚNÍ  
KINA  JUPITER:

Z technických důvodů 
kino nepromítá. 

Provozu zahájíme 
23. ledna 2015.

Provádí se oprava zvuku, 
topení, výmalba vestibulu 
kina, deinstaluje se provi-
zorně postavené podium.   

-hs- 

Zubní pohotovost: 
Sobota 24. a neděle 25. 1. 
MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, Žďár n. Sázavou, tel.: 
566 642 545 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost:
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

Dne 12. ledna 2015 uplynulo 20 let od úmrtí pana 

Stanislava Chevaliera 
a 14 let od úmrtí paní 

Marty Chevalierové 
z Mostišť.                                         

Za vzpomínku děkují děti s rodinami.

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

Dne 20. ledna uplynulo 5 let, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jaroslav Večeřa z Laviček.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami. 

Dnes, 21. ledna si připomínáme 
20. výročí úmrtí pana 

Stanislava Svobody, 
rodáka z Dolních Radslavic.

Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

❧ V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Čas rány hojí, 
ale zapomenout se nedá.❧

Dne 24. ledna 2015 vzpomene-
me 10. výročí od  úmrtí našeho 
tatínka, manžela a dědečka, pana

Antonína Ryšavého.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí 
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016, který 
proběhne v pátek 13. února 2015 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Obor vzdělání:
Základní škola speciální 
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým 
mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým   
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit 
doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborné-
ho lékaře nebo klinického psychologa.
Dále nabízíme (přihlášky do 15. 3. 2015):
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Textilní a  oděvní výroba (učeb. obor) – školní vzdělávací program 
Tkalcovské práce.
Ubytování přes týden je možné pro žáky všech věkových kategorií 
v Centru Kociánka, pracoviště Březejc.
Nabízíme také služby školského poradenského zařízení na  odlouče-
ném pracovišti ve Velkém Meziříčí:
Speciálně pedagogické centrum (SPC), U Tržiště 2191/3, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 773 245 732, e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 378 610, 777 732 045
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Bližší informace, kontakty: Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 
13, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516 mobil: 774 449 319,  
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz                                           -bk-

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do  1. tříd ve  Velkém Meziříčí 
pro školní rok 2015/2016 se bude konat v základních školách ve městě 
v pátek 13. února 2015 v době od 14 do 18 hodin.
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zá-
pisu 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 dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli. 

Zápis v Mostištích a ve Lhotkách
Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se bude 
konat  ve středu  28. ledna 2015 v době od 13 do 17 hodin.

Zápis v Lavičkách
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016 v Základní škole 
Lavičky proběhne 23. ledna 2015 od 12 do 16 hodin v budově školy. 

Zápis dětí ZŠ a SŠ Březejc

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v Základní škole a Střední škole Březejc 
a v Centru Kociánka, pracoviště Březejc 

se uskuteční 28. 1. 2015 od 9 do 16 hodin.   

Dne 21. 1. 2015 oslaví životní jubileum – 70. narozeniny, 
naše maminka, babička, paní

Marie Davidová.
Milá maminko, přejeme Ti do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, 
Boží požehnání a osobní pohodu.
Jsme pyšní, že máme tak skvělou mámu.

Synové Martin a Jiří s rodinami
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DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj 
Dechové trio Trifoglio neboli Trojlístek je komorní soubor, jehož 
členky jsou vítězkami národních i  mezinárodních soutěží. Nejsou 
však pouze sólovými a  komorními hráčkami. Každá z  nich příle-
žitostně hostuje v  některém z  českých nebo zahraničních orches-
trů (orchestrální akademie v  Pražské komorní filharmonii, Or-
chestr mladých Evropské unie (EUYO), Moravská filharmonie, 
Berg). Repertoár tria obsahuje jak klasické kusy (W. A. Mozart, 
L. van Beethoven), hudbu 20. století (E. Schulhoff, H. Tomasi), tak 
skladby českých skladatelů (F. X. Dušek, F. V. Kramář, B. Marti-
nů, K. Slavický) a  různé transkripce moderní a  populární hudby. 
Vstupné: 150/120 Kč
Nad rámec programu krátce vystoupují před koncerty talentovaní 
žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty 
špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho 
hudebního školství. Koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                             -prog-

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 úterý 12. 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 míst na programovém oddělení, tel.: 566 782 004, 001. 
Cena permanentky 1.000 Kč, jednotné vstupné 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.                                                                     -prog-

kph – sezOna 2015

Kašpárek zve děti 
na pohádku

sobota 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.

HÁZENKÁŘSKÝ 
PLES

sobota 7. února 2015 
od 20 hodin

Hasičská zbrojnice
hraje Maraton

SDH NETÍN
srdečně zve na
TRADIČNÍ 

HASIČSKÝ PLES
24. 1. 2015 od 20.00 
Hudba: Beat Band

SDH Velké Meziříčí 
pořádá HASIČSKÝ PLES

28. 2. 2015 od 20.00
sál hasičské zbrojnice
hudba: MARATON. 

Předprodej: po 23. 2., st 25. 
2. a pá 27. 2. 13–15 hodin 

v hasičské zbrojnici. 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci 
s DDM VM pořádá DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 

22. 2. 2015 od 14.00 v sále hasičské zbrojnice.

SDH Pavlínov pořádá
TRADIČNÍ 

HASIČSKÝ PLES
24. 1. 2015 ve 20.00 

v KD Pavlínov
Hudba: Trnová růže 

TANEČNÍ VEČER 
S LIKE BUSTERS
Pátek 23. 1. od 20.00

Restaurace PANORAMA
Hraje místní kapela 
mladých muzikantů

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:

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 a hostem Vendula Příhodová

Vstupné 100 Kč
Rezervace tel.: 777 819 707, volat po 19.00

Mediální partner týdeník

XX. Tradiční hasičský ples v Osové Bítýšce
14. 2. 2015 ve 20.00

Centrum kultury, sportu a zájmové činnosti
hudba Tata Band, cimbálová muzika Grajcar

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ PLES
21. 2. 2015 v Osové Bítýšce, hudba M. E. Š.

TJ Efekt Křižanov zve
na 14. BABSKÝ BÁL,

6. února 2015
Katolický dům od 20.00

Průvod masek 21.00
PŮLNOČNÍ 

PŘEKVAPENÍ!
Hraje skupina M. E. Š.

plesOvá  sezOna  2015

ve 14.00  a v 18.00
velký sál Jupiter clubu
Info tel.: 566 782 001 (004)

Taneční zábava
STREET69

Uhřínov 
pátek 23. 1. od 20.00

pořádají 
hasiči Lhotky Sport

Divadelní spolek Tastyjátr při TJ Sokol Tasov
Vás srdečně zve na divadelní představení:

Budeme se na Vás těšit
12. 2 . 2015 v 18.58 hod.
v novém sále JC Velké Meziříčí

Předprodej  vstupenek na programovém oddělení JC a hospůdce  U Dalasa 
od 19. 1. 2015, cena vstupenky 80,- Kč.

ˇ
Dějiny a historie nás míjí tak rychle,

že si to ani neuvědomujeme.
Užíváte si dostatečně současnost?

Aeroklub Křižanov pořádá LETECKÝ BÁL
14. 2. 2015 ve 20.00 v Katolickém domě Křižanov

hudba Drink

Pamětní medaile 
z vánočního koncertu 

Tóny vévodkyně 
Eleonory, 

které jsou vyrobeny 
z dančího paroží, 

jsou ještě v prodeji
 na OÚ v Netíně 

za 350 Kč. 
Kontakt: 721 423 232.

20. VÍDEŇSKÝ 
SOUSEDSKÝ BÁL

7. 2. 2015 
KD Vídeň

20.30 předtančení
Hudba: F-Box
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Již popáté se uskutečnil meziná-
rodní fotbalový turnaj ve  Žďáře 
n. S. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 14 týmů v kategorii U 15 r. 
2000. Turnaje se zúčastnily týmy 
z Čech z Moravy dále tým se Slo-
venska a tým z Ukrajiny. Mužstva 
byla rozdělena do  dvou skupin, 
kde se utkal každý s každý. V ne-
děli se hrálo o konečné umístění.
Utkání ve skupině:
1. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – FC 
MAS Táborsko 1:3
Branky: 4. Malata Mirek
2. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Bukovina Černovcy UK 7:2
Branky: 5. Maleta, 7. Koudela, 7. 
Křivánek, 10. Křivánek, 12. Mala-
ta Mirek, 12. Loup, 13. Brabenec
3. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Ždár n. S. 4:2
Branky: 1. a  7. Maleta, 9. Loup, 
14. Koudela
4. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 1. 
FC Slovácko 3:2
Branky: 1. a 2. Křivánek, 8. Ma-
leta
5. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – FK 
Ústí n. L. 3:3
Branky: 5. Koudela, 12. Malata 
Mirek, 14. Maleta, Křivánek
6. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Tempo Praha 7:0 
Branky: 3. a 13. Malata Mirek, 10. 
a 13. Malata Marek, 12. Křivánek, 
14. Koudela, 15. Maleta
Utkání o umístění: 
1. čtvrtfinále FC MAS Táborsko 
– MSK Břeclav 4:2 
2. čtvrtfinále FC Vysočina Jihla-
va – 1. FC Slovácko 2:4

3. čtvrtfinále FC V. Meziříčí/FŠ 
Třebíč – 1. SC Znojmo 1:1 (PK 
3:2)
Branky: 14. Loup – PK proměnili 
Maleta, Křivánek a Koudela
4. čtvrtfinále FK Ústí n. L. – Bo-
hemians Praha 4:4 (PK 7:6)
1. semifinále Ústí n. L. – FC 
MAS Táborsko 3:0
2. semifinále FC V. Meziříčí/FŠ 
Třebíč – 1. FC Slovácko 5:2 
Branky: 1. Kučernák, 2. Loup, 
4. Jeřábek, 9. Dobeš, 14. Malata 
Marek 
O 3. místo FC MAS Táborsko – 
1. FC Slovácko 2:0 
Finále FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč 
– FK Ústí n. L. 5:1 
Branky: 1., 5. a 14. Maleta, 9. a 15. 
Křivánek 
Za vítězný tým nastoupili: bran-
káři – Tomáš Požár, Michal Šlouf; 
obránci – Pavel Brabenec, Ondřej 
Jeřábek, Marek Malata, Vít Ku-
černák, Pavel Pártl, Jan Štveráček; 
útočníci – Matyáš Dobeš, Mirek 
Malata, Volodimir Maleta, Radek 
Křivánek, Miloš Koudela, Patrik 
Loup; trenéři – Libor Deket, Zde-
něk Menoušek 

Trenér Libor Deket 
hodnotí turnaj
Pane Dekete, jaké jsou vaše prv-
ní dojmy po finále?
Dle mého názoru se zde sešla 
výborná mužstva, nabídl mnoho 
výborných výkonů jednotlivců, 
krásných kombinací i výborných 
utkání. Tento turnaj byl na  dva 

dny. Sobota byla o  tom vybojo-
vat si co nejlepší výchozí pozici 
do  nedělních vyřazovacích bojů 
o  umístění. Náš cíl byl převádět 
kombinační fotbal a  probojovat 
se do nedělního čtvrtfinále. 
Byl tým, který jste si do čtvrtfi-
nále nepřál?
Samozřejmě FC Vysočina Jih-
lava, a  to ze dvou důvodů. Jeli-
kož se mezi sebou dobře známe, 
víme jaký kdo hraje styl, a dru-
há věc je, že se osobně známe 
s  trenéry. S  panem Tvarůžkem 
jsem vedl výběry KFS Vysočina 
ročníků 1999 a  2000 na  Kouba 
cupu. Je to trenér, kterého si vel-

mi vážím a  vím, že tým dokáže 
připravit na utkání se vším všu-
dy, také znám Ivana Čermáka, je 
těžké něco na  tento dobrý tým 
vymyslet a porazit je.
Ve  čtvrtfinále jste se nakonec 
utkali se Znojmem. 
To je tým, který nám na velkém 
hřišti nevyhovuje. My se snaží-
me hrát kombinačně a oni o ná-
kopy za obranu, ale v hale to je 
něco jiného. V utkání jsme měli 
více ze hry, nakonec došlo až 
na pokutové kopy. Tři jsme pro-
měnili, soupeř jen dva. Byli jsme 
šťastnější a postoupili do semifi-
nále. 

Další překážkou v cestě do finále 
byl tým Slovácka. S  jakými am-
bicemi jste šli do tohoto utkání?
Už utkání v  základní skupině 
ukázalo, že je to velmi kvalitní 
tým, který se opírá o  výbornou 
kombinační hru celého mužstva, 
a  velice se do  útočné fáze tlačí 
i  brankář. Nabádali jsme hráče 
k vysokému presinku, a to se nám 
vyplatilo.
Finále v takovém turnaji – to je 
krásný pocit, nemyslíte?
Je, ale ještě nejste na konci toho 
turnaje, který pro tým může 
být úspěchem. V  minulých le-
tech tento turnaj vyhrály týmy 

jako FC Vysočina Jihlava, FK 
Pardubice nebo 1. FC Zbrojov-
ka Brno, bylo by krásné zařadit 
se vedle takových týmů. Svým 
svěřencům jsem před finálem 
říkal, že by bylo kruté se nedo-
stat na  vrchol. My i  Ústí jsme 
za  celý turnaj prohráli před 
tímto utkáním jen jednou, a  to 
oba s  Táborskem ve  skupině, 
naše vzájemné první utkání 
v základní skupině skončilo 3:3. 
Věděli jsme o přednostech sou-
peře a  snažili se je eliminovat. 
Utkání bylo nakonec v naší režii 
a  zaslouženě jsme toto utkání 
vyhráli i celý turnaj. 
Jak hodnotíte projev vašeho 
mužstva, myslím za  oba dny 
na  turnaji – jsou hráči, které 
byste chtěl vyzvednout?
Co se týče útočné fáze, byla 
na velmi dobré úrovni. V obran-
né fázi jsme se nevyvarovali 
některých chyb, které bychom 
chtěli odstranit. Jsou to věci, kte-
ré by se nám nemusely vyplatit 
na velkém hřišti. Chtěl bych po-
děkovat všem hráčům za  před-
vedené výkony, udělali nám ra-
dost, bylo se na  co dívat. Jsem 
trenér, který nerad vyzdvihuje 
jednotlivce, ale dnes udělám vý-
jimku. Dát ve  finále tři branky, 
to se nepodaří každý den, proto 
bych vyzdvihl výkon Volodimira 
Malety, který se po  celou pod-
zimní sezonu potýkal se zdra-
votními problémy a  téměř dva 
měsíce naplno netrénoval.

-dek-, foto: archiv FC VM

Složený tým žáků FC Velké Meziříčí a FŠ Třebíč vyhrál mezinárodní turnaj

1. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – FC 
Vysočina Jihlava 6:4
Branky: 4., 7. a 8. Koudela, 16. Je-
řábek, 20. Loup, 21. Křivánek
2. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Frýdek Místek 4:2
Branky: 2. a 21. Křivánek, 7. Kou-
dela, 10. Jeřábek
3. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Baník Ostrava 2:3
Branky: 9. a 21. Loup
4. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 
Bohemians Praha 3:4
Branky: 4. a  5. Jeřábek, 9. Kou-
dela 
5. FC V. Meziříčí/FŠ Třebíč – 1. 
FC Slovácko 4:3
Branky: 7. Jeřábek, 11. Koudela, 
12. Loup, 14. Křivánek 
Za vítězný tým nastoupili: bran-
káři – Adam Dubec, Michal 
Lancman; obránci – Ondřej Je-
řábek (5 branek), Pavel Pártl, 
Jan Štveráček; útočníci – Matyáš 
Dobeš, Radek Křivánek (4), Mi-
loš Koudela (6), Patrik Loup (4); 
trenéři – Libor Deket, Zdeněk 
Menoušek

Hodnocení trenéra Libora De-
keta: Po minulé sobotě, kdy jsme 
vyhráli turnaj ve  Žďáře n. Sáza-
vou, nás čekal v  Třebíči velmi 
kvalitně obsazený turnaj. Naši 
hráči předvedli výborné výkony 

ve všech utkáních. Přehráli jsme 
Jihlavu, Frýdek Místek a Slovác-
ko. V  utkání s  Baníkem Ostrava 
jsme měli mnoho vyložených 
šancí, které jsme nevyužili, a sou-
peř nás trestal z rychlých protiú-

toků. V zápase s Bohemkou jsme 
v  desáté minutě vedli 3:0, ale 
nakonec prohráli 3:4. Naše vy-
stoupení v turnaji hodnotím jako 
výborné, ve všech utkáních jsme 
předváděli kvalitní výkony. Divá-
kům jsme nabídli k vidění skvě-
lé kombinace a  stříleli nádherné 
branky. Před našimi kluky sme-
kám, co na  tomto turnaji před-
váděli v  sedmi hráčích v  poli. 
Od utkání s Bohemkou dokonce 
v šesti dokázali turnaj zvládnout 
na vysoké úrovni. Je vidět, že náš 
tým má vysokou kvalitu a  může 
porazit kohokoli a  tento velice 
kvalitní turnaj vyhrát. Zároveň 
musím poděkovat trenérům FC 
Vysočiny Jihlava, panu Tvarůž-
kovi a  panu Čermákovi, kteří 
nám pomohli na pozici brankáře 
při nemoci našich gólmanů.
V  posledním halovém turnaji 
se dne 24. 1. 2015 představíme 
v domácí hale ve Velkém Meziříčí 
za účasti mužstev z Čech, Moravy 
a jednoho týmu ze Slovenska. 

-dek-, foto: archiv FC VM

Mladí fotbalisté úspěšně zvládli turnaj v Třebíči

Kateřina Dobrovolná z Velkého Meziříčí získala na turnaji v mariáši 
v Říčanech v konkurenci 110 hráčů krásné 3. místo. 

-jd-, foto: archiv autora

Velkomeziříčská hráčka 
uspěla na turnaji v mariáši

HHK VM – HK Kroměříž 0:7 
(0:2, 0:1, 0:4)
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Karásek, Kampas F., Přine-
sdomů – Hedbávný, Nevěčný, 
Pavelka – Kameník, Dundálek, 
Kapusta O. Rozhodčí: Fiksa – 
Berger, Lisa. Vyloučení: 3:4. vy-
užití: 0:0, v  oslabení: 0:0. Střely 
na  branku: 34:32 (15:8, 11:14, 
8:10). Diváci: 30. 
Ostatní výsledky osmnáctého 
kola: VSK Technika Brno – HC 
Spartak Uherský Brod 10:1, HC 

Bobři Valašské Meziříčí – SHK 
Hodonín 6:4, HC Orlová – HC 
Brumov-Bylnice 7:2
1. Orlová 17 15 0 2 110:30 30

2. Brno 18 13 2 3 89:37 30

3. Val. Meziříčí 16 11 1 4 99:46 23

4. Hodonín B 19 9 1 9 75:94 19

5. Brumov-Bylnice 19 6 3 10 66:83 15

6. Kroměříž 17 6 1 10 59:70 13

7. Vel. Meziříčí 21 3 2 16 53:120 8

8. Uherský Brod 17 3 0 14 35:106 6

Starší žáci 
jednoznačně 
prohráli v Ledči n. S.
HC Ledeč n. S. – HHK VM 19:4 
(2:1, 6:2, 11:1)

Branky a  asistence HHK: 18. 
Sobotka (Kapusta L.), 22. Ha-
vliš, 34. Třeštík (Havliš), 58. 
Třeštík (Havliš). Sestava HHK: 
1., 48. Honiš (30. Pestr) – Šan-
dera, Bezák, Kratochvíl, Křapa 
– Sobotka, Havliš, Třeštík – 
Bartošek, Kapusta L., Procház-
ka. Rozhodčí: Brýdl – Kocman, 
Lepeška. Vyloučení: 2:4, vyu-
žití: 2:1, v  oslabení: 1:1. Střely 
na  branku: 58:21 (19:6, 15:9, 
24:6). Diváci: 30.
Další výsledek třetího kola nad-
stavby: HC Pelhřimov – SK HS 
Třebíč 1:5
Tabulka krajské ligy starších 

žáků po třetím kole nadst. části

HC Ledeč n. S. – HHK VM 1:16 
(1:4, 0:5, 0:7)
Branky a asistence HHK: 4. Vil-
domec 11. Kuřátko, 16. Nesvadba 
V. (Švejda), 20. Švejda, 26. Švejda 
(Kuřátko), 32. Švejda (Zdvihal), 
36. Švejda (Zdvihal), 39. Zdvi-

hal (Křikava Vít), 39. Švejda 
(Hejduk), 42. Švejda (Nesvadba 
J.), 44. Křikava Vít (Švejda), 45. 
Hejduk (Kuřátko), 47. Strádal 
(Zdvihal), 51. Švejda. Sestava 
HHK: Juda P. – Broža, Nesvadba 
J., Broža, Hejduk – Švejda, Ne-
svadba V., Kuřátko – Strádal T., 
Zdvihal, Křikava Vít. Rozhodčí: 
Kocián, Brýdl. Vyloučení: 2:0, 
využití: 0:2, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 18:39 (6:9, 6:18, 6:12). 
Diváci: 35.
Další výsledek třetího kola nad-
stavby: HC Pelhřimov – SK HS 
Třebíč 5:2
Tabulka krajské ligy mladších 

žáků po třetím kole nadst. části
1. Pelhřimov 3 3 0 0 16:5 6

2. Vel. Meziříčí 3 1 0 2 20:9 2

3. Třebíč 2 1 0 1 5:7 2

4. Ledeč nad Sázavou 2 0 0 2 2:22 0

Program mládeže:
Sobota 24. 1. HHK mladší žáci 
– SK HS Třebíč, začátek utkání 
v  9.30 hodin, (zimní stadion – 
Velké Meziříčí), 24. 1. HHK star-
ší žáci – SK HS Třebíč, začátek 
utkání v 11.30 hodin (zimní sta-
dion – Velké Meziříčí), 24. 1. HC 
Spartak Uherský Brod – HHK 
dorost, začátek utkání v  10.15 
hodin (zimní stadion – Uherský 
Brod)

1. Ledeč nad Sázavou 2 2 0 0 27:5 4

2. Třebíč 2 2 0 0 12:3 4

3. Vel. Meziříčí 3 1 0 2 9:27 2

4. Pelhřimov 3 0 0 3 3:16 0

Mladší žáci 
nastříleli Ledči 
šestnáct gólů

-hhk-

Z hokejové mládeže se vedlo jen mladším žákům, porazili Ledeč nad Sázavou
Dorost prohrál 
s Kroměříží
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Extraliga juniorů ve volejbale: 4 
vítězství, skóre 12:1
ŠSK Beskydy – Spartak VM 0:3 
(–19, –20, –16), 0:3 (–20, –23, –19)
Spartak VM – Slavia Hradec 
Králové 3:0 (15, 18, 11), 3:1 (16, 
17, –21, 22)
Po více jak dvou měsících (hrála 
se kvalifikace o ME kadetů a kva-
lifikace o  MS juniorů, kde jsme 
měli dva naše hráče Pospíchala 
a Římala) pokračovala opět juni-
orská extraliga. My měli za  sou-
peře dva celky, které jsou v tabul-
ce pod námi. 
I  když naše ambice jsou letos 
mnohem větší než pouhá zá-
chrana soutěže, přesto tyto zá-
pasy měly rozhodnout o  defini-
tivní záchraně a  také o  postupu 
do  play-off. Obojí se vydařilo. 
Ovšem způsobem, v  jaký jsme 
sice v  skrytu duše doufali, ale 
možná si nedovedli představit, že 
to dokážeme. I když hráči mě stá-
le přesvědčovali o opaku. 
První dvojzápas ve  Frýdku-Míst-
ku s  místním ŠSK Beskydy začal 
lehce nepřesně. Chvilku jsme se 
hledali, ale potom jsme rozehrá-
li partii, jak bychom chtěli hrát 
pořád. Razantní podání, klidné 
bloky, nebezpečný útok střídající 
razantní smeče s  chytrými ulív-
kami. Jen příjem podání trochu 
haproval, ale to nás nerozhodilo. 
„Občas náš orchestr chytnul faleš-
ný tón, ale rychle jsme opět nala-
dili na  stejnou notu.“ Výsledkem 
byl týmový výkon a vítězství 3:0. 
Druhý zápas v prvním setu probí-
hal v podobném duchu. Cílevědo-

mě jsme šli za  svým, výkon jsme 
ještě vylepšili a výsledkem byl jasně 
získaný první set. Druhé sety bývají 
vždy nejhorší. Nás trochu přepadla 
nervozita. Začali jsme hrát trochu 
na to, abychom jenom nekazili. Vý-
sledkem bylo až do koncovky těsné 
vedení. V době, kdy jsme nasazo-
vali k  trháku, se zranil soupeřův 
nahrávač. Beskydy musely změnit 
rytmus, nahrával jim vždy střední 
blokař. Samozřejmě nepřesně. Nás 
to v obraně trochu rozhodilo. Zce-
la pochopitelně. Chytali jsme tvrdé 
smeče a nyní k nám létaly míče ne-
pravidelné rotace i  razance, podle 
toho, jak to útočníci Beskyd trefili. 
Vyhráli jsme o dva body. Třetí set 
již opět patřil pod naši režii. Nepra-
videlný a nevyzpytatelný útok sou-
peře po  nepřesných nahrávkách 
měl samozřejmě své meze, které 
nešly překročit. Výsledkem bylo 
i druhé vítězství 3:0. 
V neděli nás doma čekal Hradec 
Králové. Přes přestávku posílil, 
neboť získal na hostování Micha-
ela Hadravu z ČZU Praha. Navíc 
Hradec letos hraje opět o záchra-
nu a  na  poslední Beskydy má 
jen 4bodový náskok. Proto přijel 
s úmyslem nějaký ten bod uhrát. 
Nepodařilo se. My 5 setů (všech-
ny 3 v prvním zápase a další dva 
v druhém zápase) sehráli napros-
to excelentně bez větší chyby. Byli 
jsme naprosto koncentrovaní, 
výborně jsme podávali, příjem 
se také vylepšil. Nejvíc jsme však 
dominovali na  síti. Jak útok, tak 
i blok byla naše brilantní disciplí-
na. Navenek to vypadalo, že Hra-

dec nic nehraje a neklade odpor. 
Opak byl pravdou. Vyhráli jsme 
11 setů v řadě (to se nám nestalo 
v  extralize již dlouho), dvanáctý 
jsme nevyhráli. Jen jsme trochu 
polevili, soupeř toho využil. My 

nehráli špatně, ale nevytvořili 
jsme si ten tlak jako v  předchá-
zejících setech. Proto byla vý-
sledkem porážka 21:25. Čtvrtý 
set byl kdo s  koho. Hradec ožil 
a prakticky stále vedl. V koncov-

ce jsme urvali po  strašném boji 
tříbodový náskok, a  ten jsme již 
nepustili. Tak jsme i čtvrtý zápas 
dotáhli do tříbodového vítězství. 
Tím jsme si vylepšili naši bilanci 
na 9 vítězství a jen 3 prohry a po-
skočili jsme na 2. místo v  tabul-
ce. Podali jsme v  letošní sezoně 
asi nejlepší výkon. Nestřídali 
jsme, vše odehrála základní se-
stava. Nahrával Marek Slavík. 
Konečně začal hrát více středem 
a více z doskoku ze zóny VI (pi-
pem), navíc přidal i výborný blok 
a  pole. Dirigentem hry a  ten, 
který hrál rozhodující míče, byl 
Danek Římal. Jednoznačně po-
tvrdil oprávněnost své repre-
zentační nominace. Druhým 
reprezentantem je blokař Luboš 
Pospíchal. Ani ten nezůstal re-
prezentačnímu dresu nic dlužen. 
Jasně vyčníval nad všemi blokaři 
obou soupeřů. Ke svému výkonu 
na síti přidali dělový servis ope-
přený mnohými „esy“. Oba sme-
čaři Eda Heřmánek i Štěpán Žaba 
také odvedli velice dobré výko-
ny. Eda hlavně na útoku, podání 
a  proti Hradci přidal i  výtečné 
pole. Štěpán byl nenápadný, ale 
strašně dřel. Na  útoku nebyl tak 
razantní, ale nahradil to chytrý-
mi technickými míči i  ulívkami. 
Druhý blokař Vítek Jakubec roste 
zápas od  zápasu (nejenom výš-
kou, ale i výkonem). Naposled si 
nechávám libero. My jsme nikdy 
neměli libero, které řídí obranu, 
všechny staví do  správného po-
stavení a  dělá vše, co by libero 
dělat mělo. Až nyní je to Michal 

Kacafírek. Ohromně dospěl. Je 
jistý na  příjmu podání a  i  vý-
borně vybírá a přihrává míče za-
darmo. Co je u něho však vůbec 
nejcennější, je to, že stále mluví, 
všechny povzbuzuje a  stará se 
o to, aby byla maximální koncen-
trace. To žádné libero ve Velkém 
Meziříčí ještě nedělalo. Jediným, 
kdo z náhradníků ještě hrál, byl 
Patrik Indra. Nastoupil v  dru-
hém zápase ve Frýdku místo Edy 
Heřmánka, který musel odjet. 
Levák na smeči to má vždy tro-
chu těžké. Patrik to zvládnul veli-
ce zkušeně. Jeho extraligová pre-
miéra, kdy odehrál celý zápas, se 
naprosto vydařila (na  jedničku 
s hvězdičkou).
Tabulka po 12 kolech:
1. Zlín 12 10 2 30:12 29
2. Velké Meziříčí 12 9 3 29:14 27
3. Ostrava 12 8 4 26:12 23
4. Brno 12 7 5 24:18 22
5. Hradec Králové 12 2 10 11:33 5
6. ŠSK Beskydy 12 0 12 5:36 1

Žáci 
nekompromisně vše 
vyhrávají
Pátým kolem pokračoval krajský 
přebor starších žáků. Opět v režii 
Velkomeziříčských. Vše vyhráli 
2:0 (postupně se Žďárem, Jihla-
vou a H. Brodem) a svůj náskok 
v čele tabulky neustále zvyšují.
Sestava: Juda, Procházka, Try-
buček, Novák, Pokorný, Šťastný, 
trenéři: P. Vašíček, J. Kracl
1. Velké Meziříčí 18 0 36:3 51
2. Jihlava 8  10 19:20 27
3. Havlíčkův Brod 6 12 15:26 19
4. Žďár n. S. 4 14 9:30 11

-jud-

S č. 15 juniorský reprezentant Pospíchal. Na bloku 
Jakubec a Římal, také reprezentant ČR. Foto: archiv 
volejbalu

Volejbalisté Spartaku postoupili do play-off extraligy juniorů

O víkendu 10.–11. ledna 2015 se 
konal ve sportovní hale již desátý  
ročník Memoriálu Eduarda Kla-
pala. 
Tohoto házenkářského turna-
je mladších žákyň se zúčastnil 
rekordní počet deseti družstev 
z  Čech a  Moravy. Během dvou 
dní se odehrálo 45 utkání, ve kte-
rých se nejlépe dařilo týmu HC 
Zlín. Našemu družstvu se poda-
řilo uhrát pouze remízu s TJ So-
kol Kobylisy II B. 
Většina děvčat, hrajících za naše 
barvy, patří ještě do  minižákyň, 
takže se v budoucnu můžeme tě-
šit na medailová umístění.
Hrály: Boháčová Lucie (3), Slá-
mová Karolína (2), Trojanová 
Aneta, Puzrlová Vendula, Kou-

delová Natálie (4), Kuřátková 
Klára, Pospíšilová Markéta (12), 
Sedláčková Eliška, Borkovcová 
Tereza (1), Kratochvílová Nela, 
Holíková Lenka (1)
Pořadí: 1. HC Zlín, 2. TJ Sokol 
Kobylisy II A, 3. SHK Kunovice, 
4. DHK Slavoj Žirovnice, 5. TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod, 6. TJ So-
kol Újezd u  Brna, 7. TJ Tatran 
Bohunice Brno, 8. TJ Sokol Ko-
bylisy II B, 9. Astra Praha, 10. TJ 
Sokol Velké Meziříčí
Chtěly bychom touto cestou po-
děkovat rodině pana Klapala 
za  upečení dortů a  dalších slad-
kých dobrot pro všechny hráč-
ky, ředitelství HŠ Světlá a  SOŠŘ  
Velké Meziříčí za  poskytnutí 
ubytovacích prostor, Františku 

Vidlákovi za ochotu a pomoc při 
ubytovávání družstev. Velký dík 
patří rodičům a  všem těm, kteří 
svými finančními, věcnými dary 
nebo výpomocí při organizaci 
přispěli ke  zdárnému průběhu 
turnaje. Poděkování patří také 
trenérům všech zúčastněných 
družstev, kteří celý turnaj hod-
notili velmi kladně. Mediálním 
partnerem házené je týdeník Vel-
komeziříčsko.
Věříme tedy, že následující, již XI. 
ročník, jenž se uskuteční v  příš-
tím roce, bude probíhat ve stejně 
příjemné atmosféře a přátelském 
duchu jako ten letošní.

Organizátorky Radka Jelínková, 
Ilona Závišková, 

foto: archiv házené

Proběhl již desátý ročník házenkářského Memoriálu Eduarda Klapala

4. kolo nadstavbová část
O vítěze městské hokejové ligy
1. HC Lukáš 4 4 0 0 19:11 8

2. Tech. služby VM 4 3 0 1 28:16 6

3. Sanborn VM 4 3 0 1 27:16 6

4. SK Omega VB 4 3 0 1 20:17 6

5. Agromotor VM 4 1 1 2 17:16 3

6. SK Netín 4 1 0 3 17:24 2

7. HC Pikárec 4 0 1 3 15:25 1

8. Horní Heřmanice 4 0 0 4 9:27 0

HC Pikárec – SK Omega VB 
4:8
Jaša, Vařejka, Broža M., Broža J. 
– Dobrovolný 2, Budín 2, Dvořák 
2, Loup, Karmazín
Agromotor VM – HC Lukáš 3:5
Netík, Musil 2 – Jakoubek 3, Be-
ránek, Pour
Horní Heřmanice – Tech. služ-
by VM 3:9
Horký, Mejzlík, Trojan – Horký 
A. 2, Heřman 2, Chatrný 2, Láz-
nička, Kožený, Dvořák

Sanborn VM – SK Netín 8:4
Hanus 3, Srnský 3, Sláma, Pu-
ffer – Plhák T., Černý, Beran, 
Dvořák
O postup do extraligy
1. SK Mostiště 4 4 0 0 24:10 8

2. SPL Radostín nad Osl. 3 3 0 0 17:4 6

3. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 17:13 5

4. NHÚ Balinka VM 4 2 0 2 18:18 4

5. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 1 1 10:15 3

6. HC Benetice 3 1 0 2 12:16 2

7. SK Vídeň 3 1 0 2 10:14 2

8. HC Ořechov 4 1 0 3 13:20 2

9. HCF Dráhy VM 4 0 0 4 11:22 0

HCF Dráhy VM – SK Mostiště 
3:6
Šmída 2, Slavík – Krejčí Vojta 2, 
Burian 2, Strnad 2
SPL Radostín nad Oslavou – 
Auto Dobrovolný VM 5:3
Pešek 2, Váša, Vítek, Křesťan – 
Dohnal, Láznička, Novák

SK Afcon Kunšovec VM – NHÚ 
Balinka VM 7:4
Jankovský 3, Florian, Pavlí-
ček, Pospíšil, Duchtík – Hlaváč, 
Uchytil, Komínek, Veselý
HC Ořechov – SK Vídeň 3:4
Zeman, Burian, Kokojan – Uhlíř 
2, Bojanovský, Vyhlídal
O konečné umístění v 1. lize 
(1.–8. místo)
1. SK Lavičky 3 3 0 0 12:3 6

2. Farma Měřín 3 2 0 1 9:6 4

3. River VM 3 2 0 1 15:13 4

4. HC Bory 4 2 0 2 16:17 4

5. HC Tasov 3 2 0 1 11:12 4

6. Kabadesign VM 3 1 0 2 12:13 2

7. SK Stránecká Zhoř 4 1 0 3 9:15 2

8. HC Křižanov 3 0 0 3 9:14 0

HC Bory – SK Stránecká Zhoř 
4:1
Váša 2, Kovář 2 – Kopřiva 

HC Lukáš je stále v čele, Technické 
služby poskočily na druhou příčku

-vid-

Šestý ročník turnaje v  mariáši, 
který proběhl minulou sobotu 
v  sále hasičské zbrojnice ve  Vel-
kém Meziříčí vybojoval místní 
hráč Luboš Polášek. Na  druhém 
místě skončil Josef Sedláček 
z Medlova a třetí se umístil Miro-
slav Hloušek ze Znojma. 
Turnaj měl i  zahraniční zastou-
pení. Tři hráči přijeli ze Slo-
venska, po  jednom z  Německa 
a z Rakouska. Celkem si do sálu 
hasičské zbrojnice přišlo zahrát 
111 hráčů. Dle ohlasu byl letošní 
ročník opět velice zdařilý.
Pořadí nejlepších hráčů z  Vel-
kého Meziříčí: 
1. Lubomír Polášek, 2. Rudolf 
Krejska, 3. František Rojka, 4. 
Milan Kříž, 5. Michal Číhal, 
6. Stanislav Hybášek, 7. Pavel 
Dvořák, 8. Tomáš Klíma, 9. Ka-
teřina Dobrovolná, 10. Zdeněk 
Žďárský 

Mariášový titul zůstal ve Vel. Meziříčí

Šampion Lubomír Polášek přebírá putovní pohár 
od loňského vítěze Josefa Střechy. Foto: Josef Dvořák-dvo-
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Muži HHK porazili Uničov a posunuli se na čtvrté místo v tabulce

Čt 22. 1. 17.00–18.30
So 24. 1. 14.15–15.45
Ne 25. 1. 14.00–15.30
Út 27. 1. 15.15–16.45
Čt 29. 1. 17.00–18.30
Pá 30. 1. 10.00–11.30
So 31. 1. 13.30–15.00
Ne   1. 2. 13.30–15.00

Na hokej na zimní stadion VM 
v  sobotu 24. ledna v  9.30 HHK 
ml. žáci – SK HS Třebíč; v 11.30 
HHK starší žáci – SK HS Třebíč
na  zimní stadion V. Bíteš v  so-
botu 24. ledna v 17. 00 HC Spar-
tak Velká Bíteš – HHK VM
Na  stolní tenis do  tělocvičny 
na  Hornoměstské v  sobotu 24. 
ledna v 11.30 ST VM – H. Brod 
a v 15.00 ST VM – Chotěboř

HHK VM – HC Uničov 6:2 (0:0, 
4:0, 2:2)
Branky a  asistence: 32. Krča 
(Křenek, Střecha L.), 39. Sobotka 
(Křenek), 39. Štěpánek (Nekva-
sil, Šerý), 40. Sobotka (Křenek, 
Krča), 44. Nekvasil (Sláma), 53. 
Nekvasil (Sláma, Bula) – 43. Ze-
lený (Navrátil), 56. Frieb (Spě-
vák, Peč). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Štourač (Šeba) – Stře-
cha L., Šerý, Burian, Sláma, Am-
brož, Vondráček – Krča, Křenek, 
Sobotka – Pejchal, Marek, Bula 
– Štěpánek, Nekvasil, Kudláček 
– Střecha F. Rozhodčí: Skopal – 
Ludvík, Nechvátal. Vyloučení: 
9:7, navíc v  čase 11:32 nařízeno 
trestné střílení ve  prospěch do-
mácího týmu – neproměněno. 
Využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly: 44:25 (19:10, 13:6, 12:7). Divá-
ci: 235.
V  sobotu se odehrálo na  našem 
zimním stadionu další kolo kraj-

ské ligy JM a ZL. V novém roce si 
náš tým připsal už dvě vítězství, 
a  tak chtěl tuto sérii prodloužit 
i  proti Uničovu. V  prvním vzá-
jemném utkání byli úspěšnější 
domácí, kteří vyhráli na  samo-
statné nájezdy.
Před utkáním se řešil post gól-
manské jedničky. Při pátečním 
tréninku se zranil Adam Wolf, 
a  tak branku HHK střežil Jirka 
Štourač. Záda mu kryl gólman 
z B mužstva Vašek Šeba. Jirka se 
své role jedničky v utkání zhostil 
na  výbornou a  měl velký podíl 
na  konečném vítězství našeho 
mužstva. 
Zatímco trenéři Vondráček 
a  Horký řešili pouze gólmanský 
post, soupeř dorazil na Vysočinu 
pouze s 12 hráči do pole. Základ-
ní sestava uničovského týmu se 
téměř rozpadla. Důvodem jsou 
četná zranění – posteskl si mana-
žer týmu Vojtěch Gerhát.

První třetina se hrála ve  vyso-
kém tempu. Hostující hráči měli 
několik velmi slušných šancí, 
které zlikvidoval pozorný Jirka 
Štourač. S přibývajícími minuta-
mi se naši hráči dostávali častěji 
před branku hostí, v  té ale čaro-
val gólman Axman. V  polovině 
12. minuty se do  samostatného 
nájezdu dostal Jirka Kudláček, 
kterého v  poslední chvíli faulo-
val uničovský obránce Provaz. 
Nařízené trestné střílení náš tým 
nevyužil. Další parádní akce při-
šla v  polovině 17. minuty, kdy 
z obranného pásma přihrál Pavel 
Ambrož najíždějícímu Davidovi 
Křenkovi. Ten se parádně uvol-
nil a  přes obránce orazítkoval 
tyč hostující branky. V  prvním 
dějství se početná divácká kulisa 
gólu nedočkala.
Druhá třetina se opět nesla 
ve  znamení rychlého, kombi-
načního hokeje. V  polovině 

utkání byl vyloučen hostující 
hráč. Nabídnutá přesilová hra 
přinesla první gól. Po přihrávce 
Libora Střechy a  střele Davida 
Křenka změnil dráhu letu ko-
touče Michal Krča. Na  tuto teč 
již gólman hostí nedokázal za-
reagovat. Náš tým se ujal vede-
ní. Hostující tým nadále dobře 
bránil, přesto se naši útočníci 
stále častěji dostávali do útoč-
ného pásma. Rozhodující úder 
si náš tým nechal na  poslední 
dvě minuty druhé periody. Nej-
prve v  čase 38:05 min. se pro-
sadil Lukáš Sobotka, kterému 
nahrával David Křenek. O  42 
vteřin později po přihrávce Ka-
mila Šerého a  Karla Nekvasila 
zvýšil na  3:0 Lukáš Štěpánek. 
Dílo zkázy dokonal za 21 vteřin 
Lukáš Sobotka. Ten blafákem 
překonal gólmana hostí a zvýšil 
na 4:0. Asistenci si připsali Mi-
chal Krča a David Křenek.

Třetí třetina byla gólově stejně 
bohatá jako ta druhá. Nejprve 
se ve 43. minutě prosadili hosté. 
Ještě v  téže minutě odskočil náš 
tým na  rozdíl čtyř gólů. Po  při-
hrávce Lukáše Slámy prostřelil 
gólmana hostí Karel Nekvasil. 
V  50. minutě musel na  trestnou 
lavici za zdržování hry Karel Ne-
kvasil. Oslabení náš tým přečkal 
bez úhony. Naopak po  návratu 
z  trestné lavice čekal na  Karla 
Nekvasila přesný pas od  Lukáše 
Slámy. Samostatný nájezd Karel 
proměnil přesnou střelou k  levé 
tyčce. Druhou asistenci si připsal 
Honza Bula. Konečnou podobu 
výsledku dal v 56. minutě hostu-
jící Frieb. Náš tým tak zvládl vel-
mi důležité utkání se soupeřem 
z  naší konference a  posunul se 
na čtvrté místo tabulky JM. 
Další utkání odehraje naše 
A mužstvo v sobotu od 17 hodin 
v nedaleké Velké Bíteši, kde vyzve 

v okresním derby hokejisty bíteš-
ského Spartaku. 
Ostatní výsledky devatenáctého 
kola: HC Spartak Velká Bíteš – 
HC Spartak Uherský Brod A 1:3, 
HC Uherské Hradiště – Štika Ro-
sice 2:3, SK Minerva Boskovice – 
HC TJ Šternberk 7:5, HK Hokej 
Šumperk – HC Spartak Uherský 
Brod B 9:1, Hokej Uherský Ost-
roh – Dynamiters Blansko 5:4, 
HK Kroměříž – volno.
Kraj. liga jižní Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Boskovice 17 8 2 0 7 76:68 28
2. Rosice 17 9 0 1 7 52:59 28
3. Šumperk 17 7 3 0 7 84:63 27
4. Velké Meziříčí 18 7 0 6 5 71:64 27
5. Blansko 16 8 1 1 6 56:61 27
6. Uničov 17 7 2 1 7 87:80 26
7. Šternberk 17 6 2 2 7 71:72 24
8. Velká Bíteš 17 6 1 3 7 70:63 23

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 18 10 3 2 3 100:69 38
2. Kroměříž 17 10 1 0 6 103:65 32
3. Uherský Brod A 18 9 2 1 6 73:63 32
4. Uherské Hradiště 16 5 2 1 8 69:74 20
5. Uherský Brod B 17 0 0 1 16 42:153 1

-hhk-

kUželky

Krajský přebor Vysočiny
Nové Město na  Moravě B – 
Spartak VM A 2608:2517 * 6:2
Hlisnikovský 451:452 Baloun
Šikula 431:410 Lavický Ji.
Kořistka 400:434 Lavický B.
Faldík 447:436 Kováč
Šebek 420:380 Mátl
Stloukal 459:405 Starý
Náš tým podal výrazně lepší 
výkon než v  minulém kole, ale 
na  body to nestačilo. Domácí 
zahráli svoje sezonní maximum 
a zaslouženě brali body.
Krajská soutěž Vysočiny B
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1467:1417 * 4:2
Kolářová 357:360 Badalík
Oujezdská 353:296 Bača
Svoboda 387:371 Weiss
Ježková 370:390 Krejska
Na  slabý výkon Třebíčských náš 
tým odpověděl ještě slabším 
a prohrál o padesát dřev. -sta-

VM B – TJ Žďár nad Sázavou E 
14:4
Body: Maštera Martin 4/0, Kam-
pas Jan 4/0, Zelený David 2/2, 
Klíma Tomáš 2/2. Čtyřhry: Klí-
ma, Zelený; Maštera, Kampas
KST Borovnice – ST VM C 9:9
ST VM D – TJ Sokol Malá Lo-
senice 12:6
Body: Klíma Tomáš 4/0, Buk 
Radek 3/1, Zelený Tomáš 2/2, 
Dvořák František 2/2. Čtyřhra: 
Klíma, Buk
TJ Sokol Malá Losenice B – ST 
VM E 3:15
Body: Hrůza Vlastimil 4/0, Holík 
Vratislav 3/1, Kališ Petr 3/1, Při-
kryl Radek 3/1. Čtyřhry: Holík, 
Kališ; Hrůza, Přikryl
Nedělními koly pokračovaly 
okresní přebory. Krom druž-
stva C naplno bodovaly všechny 
týmy. Béčko si hravě poradilo 
se Žďárem. Maštera a  Kampas, 
hlavní pilíře rezervy, hráli zase 
bez prohry. Céčko srovnalo síly 
v  Borovnici a  remízovalo 9:9. 

Déčko zvítězilo doma proti Malé 
Losenici a  obsazuje prozatím 
střed tabulky. Dvojice Klíma 
a Buk uhrála celkem 8 bodů. Po-
slední náš mančaft nejmladších 
odcestoval k losenickému béčku, 
kde vysoko zvítězil 15:3. Všichni 
hráči si zaslouží pochvalu, nejví-
ce však uhrál mladík Hrůza.
Dne 24. 1. 2015 čeká domácí dvo-
jutkání A  družstvo v  tělocvičně 
na Hornoměstské SOŠŘ. Začátky 
jsou v 11.30 VM – TJ Jiskra Ha-
vlíčkův Brod a v 15.00 hodin VM 
– TJ ChS Chotěboř.
Krajský přebor I. třídy
1. V. Meziříčí A 13 11 2 0 0 128:60 48

2. Chmelná A 13 11 0 2 0 125:68 46

3. Jihlava B 13 10 1 2 0 116:80 44

4. Jemnice A 13 7 2 4 0 114:86 36

5. Havl. Brod B 13 7 1 5 0 109:101 35

6. Polná A 13 6 0 7 0 101:110 31

7. Nížkov A 13 5 2 6 0 105:102 30

8. Třešť A 13 5 1 7 0 102:105 29

9. Humpolec A 13 3 2 8 0 78:117 24

10. Rouchovany A 13 2 2 9 0 77:120 21

11. M. Budějovice B 13 1 3 9 0 75:123 19

12. Chotěboř B 13 1 2 10 0 68:126 18
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HHK VM B – TJ Náměšť nad 
Oslavou 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Diváků: 65. Rozhodčí: Fiksa – 
Berger, Lisa. Branky: 12. Kudlá-
ček, 25. Křípal (Malec, Vrána), 
36. Vrána (Křípal), 45. Tůma 
(Chlubna), 58. Peterka (Vrána, 
Hladík), 58. Frühauf (Kudláček, 
Šoukal) – 7. Doležal (Pálka). 
Vyloučení: 6:7, navíc Ošmera 
(Náměšť) 10 minut za  zákrok 
do  oblasti hlavy a  krku. Využití: 
1:0. Oslabení: 1:0. Střely na bran-
ku: 40:41. Sestava HHK B: Hladík 
(Šeba) – Peterka, Bradáč – Kud-
láček M., Pokorný – Invald, Válek 
– Martinec – Hubl, Frühauf, Šou-
kal – Kampas J., Chlubna, Tůma 
– Křípal, Vrána, Malec – Musil Š.
V  první třetině byli lepší hos-
tující hráči. Od  začátku utkání 
lépe bruslili a  jednoduchý-
mi kombinacemi se dostávali 

na  dostřel Hladíkovy brány. 
V sedmé minutě jim to vyneslo 
vedoucí gól, když se od  modré 
krásně trefil Doležal. Domácí 
hokejisté se, jako už tradičně, 
v  úvodní části pomalu rozjíž-
děli a jejich hra postrádala leh-
kost a přesnost. Vyrovnat se jim 
podařilo o  pět minut později 
díky hrubce náměšťské obrany. 
Martin Kudláček jí vypíchl puk 
a svůj výpad zakončil mezi Bed-
nářovy betony.
V  prostřední třetině už se hra 
vyrovnala a  obě mužstva před-
váděla pohledný hokej, kdy se 
šance střídaly průběžně na obou 
stranách. Do  vedení se dostali 
Meziříčští ve 25. minutě při pře-
silové hře. Po  pěkné kombinaci 
třetího útoku zakončoval sám 
před bránou Křípal. Stejný útok 
se o deset minut později postaral 

i  o  třetí zásah domácích. Vrána 
s  Křípalem dotáhli svoji kombi-
naci do úspěšného konce a prvně 
jmenovaný skóroval. Náměšť sice 
nezůstávala za  svým soupeřem 
v ničem pozadu, ale všechny její 
pokusy končily na  výborně chy-
tajícím Hladíkovi v bráně HHK.
První gól poslední třetiny padl 
opět po pěti minutách od úvod-
ního buly. Klid na hokejky domá-
cích hráčů přinesl Tůma, který 
úspěšně tečoval Chlubnovo na-
hození. Na hokejistech z Náměště 
se pak čím dál víc začal projevo-
vat menší počet hráčů. Jejich po-
hyb po ledě už neměl takovou jis-
kru a do tlaku se dostávali jenom 
díky svým přesilovkám. Žádnou 
z  nich jim však domácí obrana 
nedovolila proměnit. Navíc v  té 
poslední, dvě minuty před kon-
cem, jim ujeli Vrána s  Peterkou, 

jenž prostřelil Bednáře a  defini-
tivně rozhodl o  rozdělení bodů. 
Konečnou podobu výsledku dal 
Aleš Frühauf vzápětí po skončení 
oslabení.
Ostatní výsledky: V. Bítýška – 
Telč 4:1; Zastávka – V. Bíteš B 5:4 
po SN; Loko Brno – volno
B – tým HHK tak skončil pátý 
po základní části a o stejné umís-
tění bude ještě hrát dvoukolově 
s  Náměští a  bítešským béčkem. 
Podle daného rozlosování má 
příští víkend volno. V neděli 1. 2. 
2015 přivítá od 15.45 znovu hrá-
če Náměště. 
Neúplná tabulka KSM-V 
po skončení základní části
1. Brno 12 9 0 1   2 101:47 28
2. Telč 11 9 0 0   2   56:28 27
3. V. Bítýška 12 7 1 0   4   44:39 23
4. Zastávka 12 5 2 2   3   60:51 21
5. V. Meziříčí B 12 3 2 0   7   39:55 13
6. Náměšť n. O. 11 3 0 0   8   29:59   9
7. V. Bíteš B 12 0 0 2 10   21:73   2
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Rezervní tým HHK doma přehrál Náměšť nad 
Oslavou a po základní části soutěže je na páté příčce

Stolní tenisté bodovali 
až na výjimky naplno

Uprostřed probíhající zimní atletické přípravy si udělali krátké volno 
dva mladí atleti Sokola Velké Meziříčí. Zuzana Rašovská a Petr Vo-
koun se 14. ledna vypravili do Prahy na slavnostní vyhlášení 11. roč-
níku Poháru pražských běžeckých nadějí. Organizátorům se podařilo 
pro letošní rok získat velmi důstojné prostory, vyhlášení probíhalo 
v kongresovém sále České národní banky. Slavnostní atmosféru přišli 
podpořit i vzácní hosté. Olympionička a medailistka z halového mist-
rovství Evropy Lenka Masná a mistr světa v juniorském desetiboji Jiří 
Sýkora. Celé vyhlášení moderoval atletický komentátor Jacek Přibáň. 
Výsledky už byly několik týdnů známé, a tak se mladí sportovci těšili 
na svých 5 minut slávy a na setkání se svými atletickými vzory.
Zuzka Rašovská, přestože se na podzim potýkala se zdravotními pro-
blémy, dosáhla na čtvrté místo v celkovém pořadí kategorie přípravka 
dívky.
Petr Vokoun si po  loňském stříbru o  stupínek polepšil a  nad hlavu 
mohl tentokrát zdvihnout zlatý pohár. Na pódium však vystoupil ještě 
jednou, když přebíral cenu pro nejlepšího závodníka celého poháru. 
Petr zvítězil v osmi z devíti závodů a získal tak ze všech chlapců nejvíce 
bodů. Toto vyhlášení bylo krásnou tečkou za  jeho velmi vydařenou 
běžeckou sezonou, neboť kromě tohoto prvenství obsadil čtvrté místo 
ve finále Čokoládové tretry v Ostravě, vybojoval stříbro na Evropských 
dětských atletických hrách v Brně a stal se vítězem několika přespol-
ních běhů. Zaslouženě tak obsadil přední příčky celorepublikových 
atletických tabulek, přičemž v běhu na 800 m mu patří druhá pozice.
Krásné výsledky jsou jistě odměnou a motivací avšak i závazkem pro 
další sezonu, na kterou se oba dva poctivě pod vedením svých trenérek 
připravují.

Atlet Petr Vokoun získal zlatý Pohár pražských 
běžeckých nadějí

Text a foto: -vok-


