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Založeno roku 1919

Rekonstrukce objektu bývalé 
Obnovy na Hornoměstské ulici ve 
Velkém Meziříčí pro potřeby níz-
koprahového centra bude zahájena 
co nejdříve. Dnes má být vybrán 
zhotovitel prací. Město nechce 
ztrácet ani den, protože času na 
realizaci úprav není mnoho, jen 
dva měsíce.

Prvního března 2011 by mělo být 
hotovo. Nízkoprahový klub zahájí 
činnost nejspíš již o měsíc dřív, od 
1. února, prozatím formou terénní 
služby.

„Rozsah rekonstrukce objektu 
je naplánován v maximální možné 
míře podle požadavků na takový 
druh nízkoprahového zařízení,“ 
sdělil vedoucí stavebního odboru 
městského úřadu Antonín Kozina. 
V městském rozpočtu je na akci 
připraven jeden milion a tři sta tisíc 
korun. Částka však vzešla jen z vel-
mi hrubého odhadu projektanta, 
kdy ještě nebyl připraven projekt. 
„Je pravděpodobné, že finanční 
náklady akce budou v reálu vyšší 
a bude nutné některé úpravy ome-
zit,“ dodal Kozina.

Stavební úpravy objektu o roz-
loze asi 220 metrů čtverečních 

vyžadují pro zahájení provozu 
nízkoprahového klubu v prvé řadě 
prostorové řešení pomocí příček 
a zazdění otvorů, dále nové topení, 
kanalizaci, vodovod, elektroinsta-
laci, osvětlení a sociální zařízení 
a v neposlední řadě i výměnu oken. 
Po dokončení úprav by klub měl 
mít k dispozici dvě společenské 
místnosti, jednu místnost pro ře-
šení osobních problémů, sociální 
zařízení a kancelář.

Nízkoprahový klub v našem měs-
tě nabídne opravené prostory dětem 
a mládeži ve věku od dvanácti do 
dvaceti let, kteří se zde budou moci 
scházet nejen za účelem zábavy, 
ale třeba i rady a odborné pomoci. 
Účelem takových zařízení je hlav-
ně vedení mladých lidí v rizikové 
věkové skupině ke smysluplnému 
využití volného času. Rozhodně 
nepůjde o žádný klub, kde by mlá-
dež mohla hledat zdroj alkoholu, 
cigaret či drog. Pravidla klubu je 
totiž striktně zakazují.

Nízkoprahové centrum bude 
provozovat žďárská charita. Během 
prvních tří let bude jeho činnost 
fi nancována krajem Vysočina.

Martina Strnadová

Rozsáhlou preventivní akci s názvem Auto není tre-
zor ani výkladní skříň spustili před Vánocemi policisté 
z dálničního oddělení ve Velkém Beranově. S nimi se 
na ní podílelo také preventivně informační oddělení 
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Jejím cílem byli především zahraniční řidiči osob-
ních i nákladních vozidel, kteří projíždějí po dálnici 
D1 a k relaxaci využívají některého z odpočívadel 
u dálnice. Zmíněná preventivní 
akce se bude podle vyjádření 
policie v průběhu letošního roku 
pravidelně opakovat.

„V poslední době se nám začí-
nají množit případy krádeží věcí 
ze zaparkovaných vozidel. Terčem 
této trestné činnosti jsou ve většině 
případů právě cizinci. Nejčastěji 
dochází k případům této majetkové 
trestné činnosti na odpočívadlech 
na 139. kilometru dálnice D1 v obou 
směrech,“ řekl k bezpečnostní situ-
aci u nejfrekventovanější dopravní 
tepny kraje plk. Mgr. Tomáš Mar-
tinec, náměstek ředitele pro Službu 
kriminální policie a vyšetřování 
Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina. Právě proto se první ze 
série preventivních akcí, při které 
policisté kontrolovali zaparkovaná 
vozidla a upozorňovali řidiče na 
možná rizika krádeží, uskutečnila 

Velkomezi ř íčšt í zastupitelé 
a radní budou brát za svoji práci 
odměnu ve stejné výši, jako dosud. 
Pro volební období 2010–2014 část-
ky schválilo městské zastupitelstvo 
na svém prosincovém jednání. Od 
1. ledna 2011 tedy každý z třiadva-
ceti neuvolněných zastupitelů Vel-
kého Meziříčí dostane za svůj vý-
kon v samosprávě města 400 korun 
měsíčně. Odměna za výkon funkce 
neuvolněného člena Rady města 
je 1.200 korun a za výkon funkce 
předsedy výboru nebo komise pak 
300 korun měsíčně.

Neuvolnění zastupitelé Velké 
Bíteše si za svoji práci na zajištění 
chodu města přijdou také na 400 ko-
run měsíčně. Bítešští radní jsou na 
tom o stokorunu líp, když měsíčně 
dostanou 1.300 korun. Předseda 
výboru Zastupitelstva města nebo 
komise Rady města dostane do-
konce čtyřikrát víc než ve Velkém 
Meziříčí. Za výkon jeho funkce mu 
totiž náleží 1.200 korun měsíčně, 
přičemž v tomto případě je výplata 
odměny podmíněna minimálně 
jedním zasedáním za měsíc.

Zatímco ve Velkém Meziříčí se 
členovi zastupitelstva, který vyko-
nává více funkcí, odměny sčítají, ve 
Velké Bíteši nikoliv. Její zastupitel 
dostane při souběhu několika funkcí 
odměnu jen za tu, za niž je nejvyšší.

Pro zajímavost ještě srovnání 
s dalšími městy našeho okresu. 
Žďárský radní například za vý-
kon své funkce obdrží měsíčně 
2.100 korun, zastupitel pak 490 ko-
run. V Novém Městě na Moravě 
radní dostane 1.600 korun a zastu-
pitel 300 korun měsíčně.

Maximální výše odměny za 
výkon funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva města je stano-
vena zákonem. Radní podle něj 
mohou dostávat odměnu až do 
výše 2.350 korun za měsíc, před-
seda výboru nebo komise rady 
až 2.010 korun, člen výboru nebo 
komise až 1.660 korun a zastupitel 
až 820 korun.       Martina Strnadová

Vážení spoluobčané, 
určitě byste nechtěli, 

abych si tady hrál na něco, 
co nejsem, popisoval vám 
stav našeho města a mé 
úžasné vize toho, jak Velké 
Meziříčí a naše společnost 
vzkvétá, a tak podobně.

Nebojte se, vůbec to 
nemám v úmyslu. Chci 
vám jen říct pár slov o tom, 
jak podle mého názoru má 
takové středně velké město 
fungovat.

Nejprve je třeba si vy-
světlit, co znamenají slova 
„město nepatří radnici“. 
Několikrát jsem je již ve-
řejně řekl a občas se mne 
lidé ptají, co tím myslím.

Lidé v českých a morav-
ských městech mají často 
pocit, že je radnice nějaká 
instituce, která stojí proti 
nim. Projevuje se to třeba 
jejich odporem k vybírání 
poplatků za úplně všechno, 
postojem k nesmyslným 
měřením rychlosti místní-
mi strážníky, k množství 
úředníků a nezbytnosti vše 
s nimi vyřizovat a dalšími 
podle nich malými všedno-
denními šikanami.

Já chci, aby se to změni-
lo. Obec, tedy obecenství, 
má přeci stejný význam 
jako spolužití. Jsme lidé, 
kteří spolu žijí na jednom 
místě. O to místo musíme 
pečovat, aby se nám tady 
žilo dobře. Protože máme 
své starosti, vybereme me-
zi sebou ty, kteří o to naše 
místo budou pečovat jako-
by za nás. To neznamená, 
že nám budou vládnout, to 
znamená, že za nás udělají 
prospěšnou práci – péči o naše společné místo a všechny instituce budou 
pracovat pro lidi.

S tímhle pocitem, který se těžko vysvětluje, ale všichni asi tušíme, 
o co jde, jsem se ucházel o vaši důvěru ve volbách. A právě pro ten pocit 
jsem jako jednu z prvních věcí poté, kdy jsem se stal starostou, zavedl 
například veřejné diskuze. A zavedu další. Chci, aby každý obyvatel 
Velkého Meziříčí mohl říci, co potřebuje a co jej tíží. A chci to tak moc, 
že s těmi debatami nepřestanu, i kdyby na ně nikdo nechodil (ale zatím 
to tak tedy rozhodně nevypadá).

Právě pro ten pocit trvám na tom, aby naše městská policie byla v ulicích 
večer i o víkendech a starala se o bezpečí a ne o botičky. Právě pro ten svůj 
pocit chci, aby každá věc, která změní tvář našeho města, prošla veřejnou 
debatou. Aby každý park, každá velká stavba byla známá dostatečně pře-

Novoroční projev dem nám všem. Chci také, 
aby každá větší zakázka, 
kterou město bude zadávat, 
byla zveřejněná. Chci, aby 
městský rozpočet byl veřej-
nou záležitostí – aby každý 
mohl kdykoliv vědět, za co 
radnice utrácí jeho peníze. 
Je to o komunikaci a tu 
budu podporovat.

Je to jen pár vybraných 
věcí z mého plánu. Ale už 
teď se setkávám s odpo-
rem. Je jasné, že se takové 
věci nebudou každému lí-
bit. Někteří byli léta zvyklí 
na své pohodlí a klid, na 
kancelář, do které lidé 
moc nechodili. Nemusí se 
to líbit těm, kdo nechtějí 
průhledné a otevřené hos-
podaření města. Další lidé 
o mně rozhlašují, že jsem 
příliš velký idealista, že to 
dlouho nevydržím, že ani 
nevím, o co na radnici jde 
a podobné nepěknosti.

Jenže je to jinak. Ve 
skutečnosti jsem nikdy 
moc netoužil stát se politi-
kem. Chtěl jsem jen přispět 
k tomu, aby se v mém 
městě něco změnilo, aby se 
nám tu žilo lépe. Politikem 
jsem se stal spíše proto, že 
to je jediná možnost, jak 
do věcí vážně zasáhnout. 
Nijak mne neohromuje 
starostovský řetěz, nejsem 
nijak vázaný penězi z rad-
nice (a to neříkám proto, že 
bych si myslel, že starosta 
má pracovat zadarmo) a ni-
komu nic nedlužím za to, 
že jsem se starostou stal.

Mohu si tedy snadno 
dovolit být idealistou a vy-
žadovat perfektní práci 

i po svém okolí. Mohu si tedy dovolit veřejně říkat a dělat věci, za které 
politiky „jiného“ typu může stihnout mediální poprava.

A mohu tedy snadno na začátku roku 2011 říci:

Vážení spoluobčané,
Velké Meziříčí nepatří radnici. Velké Meziříčí je nás všech, kteří zde 

žijeme, pracujeme a vychováváme své děti. Pojďme se tedy společně 
zasadit o to, abychom je za čtyři roky našim nástupcům předali hezčí 
a bezpečnější, než je nyní. Pojďme se společně zasadit o to, aby rok 2011 
byl prvním rokem z těch, o kterých historie napíše jako o nové, otevřené 
éře našeho města. Já osobně k tomu přispěji hlavně prací a vám všem přeji 
hodně zdraví a spokojenosti.             Ing. Radovan Necid, starosta města

Rozbíhá se oprava objektu 
pro nízkoprahový klub

Odpočívadla u dálnice D1 jsou častým terčem zlodějů
Policisté se proto zaměřili na prevenci

na odpočívadlech na 139. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Brno. Policisté při ní rozdávali řidičům 
jednoduché letáčky s varováním v českém jazyce, 
němčině, angličtině a maďarštině. Kromě toho je také 
postupně vylepili na čerpacích stanicích a restaurač-
ních zařízeních i bistrech kolem dálnice D1, jak uvedla 
policejní tisková mluvčí Dana Čírtková.

(Pokračování na straně 2.)

Zastupitelé 
si schválili 

odměny

Ing. Radovan Necid, starosta města.                                                      Foto: archiv MěÚ

Policisté nabádali řidiče k opatrnosti také na dálnici nad Velkým Meziří-
čím. Preventivní akce, jak se vyhnout zlodějům na odpočívadlech, budou 
pokračovat i letošním roce.                                        Foto: archiv policie

Město Velké Meziříčí
vás srdečně zve na

Ples
města
v sobotu
15. ledna 2011
v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hrají 
hudební skupina M.E.Š. – 
velký sál
a moderátor Hitrádia Vyso-
čina Emanuel Míšek – kon-
certní sál
Zahájení plesu ve 20 hodin.
Vstupenky s místenkou je mož-
no zakoupit v informačním 

centru na městském
úřadu 

ve Velkém
Meziříčí 

v pracovní dny 
v době od 8 

do 15 hodin.

Setkání se 
starostou města 

Radovanem 
Necidem

Ve čtvrtek 6. ledna na malé 
scéně Jupiter clubu v 16 ho-
din.

Plesová sezona 
začíná

Plesovou sezonu v Jupiter clu-
bu zahájí v pátek 7. ledna ples 
Hotelové školy a Obchodní 
akademie. Po něm bude ná-
sledovat v sobotu 15. ledna 
ples města. 
Více na straně 8

Taneční kurz
pro pokročilé 

v Jupiter
      clubu
Uzávěrka
přihlášek
již 7. ledna.
Více na straně 8

Tradiční 
zabijačka 

na Fajťáku

Pravou vesnickou zabijačku 
pořádá v sobotu 15. ledna 
odpoledne Ski klub Velké 
Meziříčí.

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká
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Starosta města
ke slučování středních škol

Kraj Vysočina připravuje návrh opatření k řešení dopadu demografi c-
kého vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Jednou z možností by 
mohlo být i slučování některých středních škol, a to i v našem městě.

Velkomeziříčský starosta Radovan Necid k zamýšleným záměrům kraje 
Vysočina zaujal stanovisko, které si můžete přečíst níže v jeho otevřeném 
dopise hejtmanovi kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi a radní pro oblast 
školství Marii Kružíkové.                                                                 -mrs-

 MUDr. Jiří Běhounek
 RNDr. Marie Kružíková
 Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava

Vážený pane hejtmane, vážená paní radní,
s rostoucím znepokojením sleduji nejen já, ale i celá samospráva města 

a obyvatelé Velkého Meziříčí kusé a postupně uvolňované zprávy o za-
mýšleném slučování (neboli rušení) středních škol ve Velkém Meziříčí.

Naše obavy mají dvě hlavní příčiny. Zaprvé, už jednou kraj podobný 
proces v našem městě uskutečnil a jeho výsledkem bylo nenávratné zru-
šení našeho učiliště (založeného již ve dvacátých letech minulého století 
jako Masarykova škola práce), což vedlo jen k tomu, že naši zaměstna-
vatelé nemají kvalifi kované mladé zaměstnance v potřebných počtech. 
Pro dokreslení tehdejšího neuváženého kroku kraje ještě musím dodat, 
že zrušené obory z našeho města plynule přešly do měst okolních, kde 
po takto atraktivních oborech rádi sáhli. Je nabíledni, že takový postup 
dodnes vzbuzuje v obyvatelích našeho města do jisté míry oprávněný 
pocit trpkosti a nedůvěry v další kroky kraje.

Druhou příčinou je nedostatečná informovanost škol, rodičovské veřej-
nosti i samosprávy města z vaší strany. Dodnes jsme se dozvěděli pouze 
to, že záměrem kraje je zrušit víceleté gymnázium, nějakým způsobem 
omezit Hotelovou školu Světlá a zrušit Střední školu řemesel a služeb. Tyto 
zprávy nejsou ale nijak potvrzené, pouze se tu a tam objevují jako kusé 
zprávy v regionálních médiích bez jasného stanoviska z vaší strany.

Vážený pane hejtmane, vážená paní radní,
není mým cílem vyvolávat zbytečně konfrontační atmosféru mezi městem 

a krajem. Naopak chci, abychom postupovali společně a koordinovaně. Do 
jisté míry i rozumím těžkostem rozpočtu kraje, který řídíte, rozumím i de-
mografi ckým parametrům, které vás k úvaze o rušení škol ve městech vedou.

Právě proto, abychom si mohli navzájem pomoci, vás prosím o jasné 
odpovědi na tyto jednoduché otázky:
1. Jaká opatření v síti středních škol chystáte pro Velké Meziříčí?
2. Jaké důvody vás k těmto opatřením ve Velkém Meziříčí vedou?
3. Jaký je časový harmonogram těchto opatření?

Vážený pane hejtmane, vážená paní radní,
zároveň vás zdvořile žádám o schůzku, na níž bych vás chtěl seznámit 

se specifi ky jednotlivých středních škol, zprostředkovat kontakt s je-
jich představiteli i rodičovskou veřejností. Takový postup by jistě vedl 
k uklidnění situace a ke zdárnému vyřešení problému, který vzniká jen 
a jen nedostatečnou komunikací.

Tento dopis poskytuji obvyklou cestou i veřejnosti. Domnívám se totiž, 
že pokud veřejnost zná kusé zprávy z kraje, má právo znát i stanovisko 
samosprávy Velkého Meziříčí.

V úctě
Ing. Radovan Necid

starosta

Rozpočet je základním řídícím 
nástrojem fi nancování potřeb měs-
ta a zabezpečením rozvoje města 
na základě rozvojových koncepcí 
(např. strategického plánu rozvoje) 
schválených Zastupitelstvem měs-
ta. Řídí se zákonem č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Při zpraco-
vání ročního rozpočtu se vychází 
z rozpočtového výhledu. Při jeho 
schvalování je přihlíženo k progra-
movému prohlášení zastupitelstva, 
pokud je zpracováno.

Návrh rozpočtu na běžný kalen-
dářní rok, který je současně rozpoč-
tovým rokem, se sestavuje v termínu 
od 1. 9. do 31. 12. předchozího roku. 
Pokud není rozpočet schválen do 
31. 12. předchozího roku, postupuje 
se v souladu s rozpočtovým pro-
vizoriem. Pravidla pro rozpočtové 
provizorium mohou být velmi jed-
noduchá, lze např. určit, že rozpoč-
tový výhled na určitý rok je zároveň 
rozpočtovým provizoriem nebo jako 
provizorium schválit rozpočet před-
chozího roku v provozních výdajích 
a ve vyjmenovaných kapitálových 
výdajích. Rozpočtové provizorium 
musí být schváleno vždy, když se 
rozpočet schvaluje až po 1. 1. běž-
ného roku. Rozpočtové provizorium 
je stanoveno ve výši 1/12 čerpání 
rozpočtu minulého roku v oblasti 
provozních nákladů za každý měsíc 
do doby schválení rozpočtu. Výdaje 
na investice mohou být pořízeny 
v případech pokračování v započaté 
akci, na jejichž úhradu jsou zajištěny 
zdroje dotační, příp. nedočerpáním 
zdrojů minulých let včetně fondů. 

Návrh rozpočtu předkládají vedou-
cí odborů, ředitelé příspěvkových 
organizací a organizací založených 
městem.

Schvalování základního rozpočtu 
je proces, který zabere min. 2–3 
měsíce od počátku projednávání 
v rozpočtových radách, fi nančním 
výboru, semináři zastupitelstva až 
po jeho konečné schválení v zastu-
pitelstvu na jeho posledním zasedání 
na konci roku, které se schází obvyk-
le v polovině prosince. Před schvále-
ním musí být dle zákona č. 250/2000 
Sb. zveřejněn po dobu 15 dnů na 
úřední desce. Na základě výše uve-
deného popisu rozpočtového proce-
su docházíme k jednomu prostému 
důvodu, proč se město na začátku 
roku 2011 bude řídit rozpočtovým 
provizoriem – a to z nedostatku času 
k jeho sestavení nově jmenovaným 
zastupitelstvem, které vzešlo z voleb 
9. 11. 2010. Celý rozpočtový proces 
by město nestihlo zrealizovat do 
konce roku 2010. Bude zahájen na 
počátku ledna a návrh rozpočtu 
bude předložen ke schválení zastu-
pitelstvu dne 1. 3. 2011. Důvod pro 
rozpočtové provizorium je pouze 
technická záležitost, neskrývá se 
za ním např. politická nestabilita, 
jak se někteří domnívají. Výhodou 
schvalování základního rozpočtu 
až v roce 2011 bude již známý vý-
sledek hospodaření, jehož případný 
přebytek budeme moci zahrnout 
do příjmů a určit jeho rozdělení. 

Pavla Pólová,
vedoucí fi nančního odboru

Podrobný rozpis rozpočtového pro-
vizoria najdete na straně 5.

Proč město zahajuje rok 2011 
s rozpočtovým provizoriem?

Parkoviště u Kotvy na Novosa-
dech ve Velkém Meziříčí bude 
uzavřeno až do 18. února 2011. Dů-
vodem je rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v úseku od křižovatky 
ulic Kostelní a Rozkoš až po No-
vosady. „Došlo k havárii kanali-
zace, která se zbortila a dochází 
tam už i k průsakům do podloží,“ 
vysvětluje starosta Radovan Necid 
a dodává, že situaci nelze řešit jinak 
než komplexní opravou. Kanali-
zace v centru města je celkově ve 
špatném stavu a v místě současné 
rekonstrukce je rozpadlá.

Parkoviště bude uzavřené celé, 
protože jeho zbývající část bude 
sloužit jako stavební dvůr. Po něja-
kou dobu bude neprůjezdný i vjezd 
na Rozkoš, protože v křižovatce 
bude vykopána šachta. Půjde však 
jen o několik dnů. Městský úřad po 
dohodě s fi rmou Gremis, která bude 
práce provádět, vyšel vstříc všem 
fi rmám a obyvatelům ulice. „Po 
dlouhých debatách jsme nakonec 
udělali variantu, že křižovatka 
bude rozkopaná maximálně tři 
pracovní dny plus o víkendu, aby 
bylo možné se na Rozkoš dostat,“ 
vysvětluje místostarosta města 
Josef Komínek. Termín fi rma Gre-
mis oznámí dotčeným obyvatelům 
a fi rmám v ulici Rozkoš minimálně 
dva dny před zahájením výkopo-
vých prací.

Kvůli havárii opravují kanalizaci u Kotvičky
Parkoviště má být zavřené až do poloviny února

Současně bude probíhat i oprava 
kanalizace naproti přes silnici, 
v úseku od ulice Hřbitovní po vete-
rinární ambulanci – před Domusem. 
Chodník však kvůli tomu nebude 
rozkopán a práce budou probíhat 

Město Velké Meziříčí vydalo nové jízdní řády, a to jak autobusové, 
tak vlakové. Zakoupit si je můžete v Turistickém informačním centru 
Velké Meziříčí v Radnické ulici. „V brožurkách knížečkového typu jsou 
uvedeny informace o spojích, kde vždy vyjmeme některé směry přes Velké 
Meziříčí. U autobusů jde o směry do Brna, Jihlavy, Nového Města na 
Moravě, Prahy, Třebíče, Žďáru nad Sázavou a zpět,“ uvedla Květoslava 
Hladíková ze zdejšího informačního centra. U vlaků jsou to pak podle 
jejích slov směry na Studenec a Křižanov s návazností na další spojení. 
Cena autobusového řádu je 15 korun za větší formát, za menší deset. 
Vlakový jízdní řád stojí deset korun.

Kalendáře jsou vyprodány
Zatímco oblíbené jízdní řády „do kabelky“ jsou stále v informačním 

centru ke koupi, zdařilé stolní kalendáře na letošní rok, které stály sto 
korun, jsou už podle sdělení Lenky Peškové z IC bohužel vyprodány. 
A není divu. Kalendář obsahuje výběr z pohlednicové tvorby první po-

loviny dvacátého století, zobrazující Velké Meziříčí. Byly zapůjčeny ze 
sbírky ing. Antonína Dvořáka, který se na vzniku kalendáře spolupodílel. 
Hned v lednu se můžete pokochat například pohledem na zasněžené město 
s hlavními dominantami jako je kostel svatého Mikuláše či zámek. Na této 
fotografi i z roku 1910 pochopitelně nenajdete dálniční most (viz snímek 
vlevo). O sto let později, tedy v roce 2010, už mezi novodobé dominanty 
našeho města neodmyslitelně patří dálniční most Vysočina (viz snímek 
vpravo). Na těchto fotkách příliš rozdílů nenajdete, avšak jiná místa 
Velkého Meziříčí se změnila k nepoznání. Třeba Hornoměstská ulice či 
horní strana náměstí se sochou svatého Jana Nepomuckého na žulovém 
sloupu nebo nynější Novosady, dříve Dalimilova ulice, která tvořila 
původně ‚židovské náměstí‘ s kašnou uprostřed. Zajímavá je i koláž, 
zachycující císařské manévry v roce 1909, které se konaly ve Velkém 
Meziříčí a vzpomnělo se na ně i po sto letech, v roce 2009 velkolepou 
oslavou. Výčet záběrů zdaleka není úplný. Komplet lze nalézt pouze 
v uvedeném díle.

Iva Horká

Město vydalo tradiční jízdní řády

Pohled na centrum Velkého Meziříčí v roce 1910.
Reprofoto z kalendáře Velké Meziříčí 2011.

Odpočívadla u dálnice D1 jsou častým terčem zlodějů
Policisté se proto zaměřili na prevenci

(Pokračování ze strany 1.)
Podle jejího sdělení se o bez-

pečnost a pořádek na vysočin-
ském úseku dálnice D1 v délce 
92,5 kilometru od 1. ledna loňského 
roku starají policisté z dálničního 
oddělení Policie ČR ve Velkém 
Beranově. K vysočinskému úseku 
dálnice přiléhá také deset čerpacích 
stanic a šest ploch s motoresty. 
Současný tým dálničního oddě-
lení tvoří policisté, kteří sledují 
v rámci výkonu služby dálniční 
provoz, vyšetřují dopravní nehody, 
dohlížejí na bezpečnost a veřejný 
pořádek a vyšetřují také trestnou 
činnost, včetně násilných trestných 

činů i majetkového charakteru.
Nikdy nenechávejte 

nezamčené auto 
bez dozoru

Od začátku až do 17. prosince 
loňského roku zdokumentovali po-
licisté z Velkého Beranova celkem 
137 trestných činů, z toho je 114 
majetkového charakteru. V prosto-
ru v okolí Velkého Meziříčí, tedy 
na parkovištích v kilometrech 139 
směr Brno i Praha, 137 směr Praha 
a 145 směr Praha došlo k 49 majet-
kovým trestným činům.

Zloději si vybírají většinou za-
hraniční řidiče a využívají jejich 

důvěřivosti. Vykrádají jejich za-
parkovaná vozidla v době, kdy se 
posádka nachází uvnitř čerpací 
stanice nebo restaurace. „Ter-
čem zlodějů bývají velice často 
řidiči kamionů, kteří přespávají 
v kabinách svých vozidel na dál-
ničních odpočívadlech. Zatímco 
řidič relaxuje, zloději mu odcizí 
přepravovaný náklad. Časté jsou 
také případy, kdy zloději vniknou 
do kabiny vozidla a okradou spící 
řidiče. V poslední době narůstá 
i počet krádeží různých osobních 
věcí ze zaparkovaných osobních 
vozidel. V oblasti přestupků se 
množí kapesní krádeže, ale také to, 

že pachatelé ujedou od čerpacích 
stanic bez zaplacení,“ sdělil pro 
média David Jirák, zástupce ve-
doucího dálničního oddělení PČR 
Velký Beranov. Dobře organizova-
né skupiny pachatelů také okrádají 
řidiče, kterým předtím na parkoviš-
ti nepozorovaně sami poškodí pne-
umatiku, a pak využijí momentu, 
kdy šoféři defekt opravují. Policisté 
proto radí řidičům, aby při opravě 
závady nikdy nenechávali neuza-
mčené vozidlo bez dozoru. Pokud si 
v blízkosti svého vozidla všimnou 
pohybu podezřelých osob, měli by 
to nahlásit na linku 158.

Zprac.: Iva Horká

Pohled z přibližně stejného místa, ale o sto let později – tedy v roce 2010.
Foto: Antonín Havlát

Parkoviště u Kotvy je od 3. ledna uzavřeno kvůli rekonstrukci kanalizace.          Foto: Martina Strnadová

pod povrchem v zemi. Pouze na dvou 
místech bude nutné otevřít šachtu.

Finanční náklady celé akce jsou 
vyčísleny na 4,3 milionu korun 
bez daně. Hlavní podíl připadne 
na Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, který v případě oprav 
hradí sedmdesát procent nákladů, 
město pouze třicet procent. Velké 
Meziříčí tak z vlastního rozpočtu 
zaplatí 1 milion 260 tisíc korun.

Martina Strnadová
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Slovo hejtmana
Začátkem každého nového roku rekapitulujeme ten minulý a hlavně se 

zamýšlíme nad tím, co nás čeká. Je toho hodně, co mě napadá a nezastí-
rám, že ani tento rok 2011 nebude jednoduchý. Při všech těch starostech 
a v médiích dostatečně rozebíraných hrozbách doufám, že si u nás na 
Vysočině dokážeme najít a prožívat ty příjemné a pozitivní stránky našich 
všedních i svátečních dnů. I proto se chci dnes podělit o své dojmy z jedné 
oblasti, která mne docela těší.

Mezi prioritami, na něž se soustřeďujeme, je i propagace Vysočiny, 
jejích krás i výsledků práce našich lidí. Přitom se snažíme spolupracovat 
s městy i s podnikatelskými subjekty. Jedním z výsledků je zavedení znač-
ky regionální produkt. Provedený průzkum nám ukázal, že propagační, 
prodejní a výstavní akce s nabídkou regionálních produktů se zapisují do 
povědomí občanů. Jestliže před rokem slyšel nebo věděl, že kraj Vysočina 
má pro regionální výrobky a produkty svoji značku, každý třetí obyvatel, 
letos na podzim to byl již každý druhý. A přibývá těch, kteří při nákupech 
upřednostňují produkty ze svého kraje.

Jedním z konkrétních projevů jejich propagace bylo, jak se spolupráce 
naší krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism s podnikateli 
projevila při přípravě významné akce, na níž se náš kraj podílel jako 
jediný za Českou republiku. První adventní neděli loňského roku se 
v pražském hotelu Hilton konal už pátý Mezinárodní vánoční bazar. Cílem 
tradičního projektu, který je podporován mezinárodními organizacemi 
i diplomatickými komunitami z celého světa, je fi nanční podpora českých 
charitativních organizací. Na bazar se sjelo na několik tisíc návštěvníků. 
Tuto výjimečnou charitativní akci pořádá Asociace manželek diplomatů 
s patronkou Livií Klausovou. Prodejního veletrhu se širokým sortimentem 
nabízeného zboží se zúčastnilo celkem 47 zemí z celého světa. Své viditelné 
místo tu měl i stánek kraje Vysočina, ve kterém si mohli návštěvníci vybrat 
z celé škály tradičních produktů z Vysočiny. Do tohoto bazaru své výrobky 
věnovaly zdarma fi rmy Království loutek ze Žďáru nad Sázavou, Ateliér 
KVAK Koněšín, Huť Anna Bělá, Jaroměřická mlékárna, Dalešické cuk-
rářství nebo Kostelecké uzeniny. Přispěly tak k propagaci své fi rmy i celé 
Vysočiny. Výtěžek této akce byl věnován na charitativní účely a potěšilo 
mne, že i sama první dáma Livie Klausová si v naší expozici zakoupila 
keramický květináč z Nové Říše a salám Křemešník z Kostelce. A přitom 
s upřímným nadšením zavzpomínala na své návštěvy Vysočiny.

Vůbec si myslím, že se naše krajská příspěvková organizace Vysočina 
Tourism vydala správnou cestou, když se místo nákladných účastí na mezi-
národních veletrzích soustředila na spolupráci s našimi městy a podnikateli 
na konkrétních akcích a projektech především pro občany České republiky. 
Líbí se mi vytváření balíčku nabídek k pobytí na Vysočině s konkrétním 
dalším prožitkovým programem. Dnes už nenalákáme mnoho návštěv-
níků na Vysočinu pouze na ubytování, prohlídku památek a procházku 
voňavým lesem. Když ale k těmto stálicím přidáme konkrétní zvláštní 
gastronomické zážitky, specifi cké sportovní či pohybové vyžití, wellness 
uvolnění nebo jiné tvůrčí aktivity, stává se z klasické pohody v příjem-
ném prostředí zelené Vysočiny i lákavé aktivní prožití volných dnů podle 
různých zájmů a představ. V propagačním materiálu připraveném k pre-
zentaci na lednovém veletrhu „Regiontour 2011“ je takových komplexních 
programů skoro stovka. Předpokládám, že i další podnikatelé pochopí, že 
zde mají příležitost k rozvoji svých fi rem. A růst cestovního ruchu přináší 
své ovoce zprostředkovaně všem obyvatelům kraje. Vysočina Tourism 
nejen připravuje mnohé propagační materiály a akce, ale spolupracuje 
s městy i na jejich akcích, což bylo loni kvitováno např. v Telči, Bystřici 
nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě. Spojení sil a prostředků 
je vždy užitečné. O to se koneckonců jako kraj snažíme ve všech svých 
činnostech a nejde o to, kdo je pod výsledkem podepsaný.

Přeji vám i v roce 2011 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci 
i v soukromém životě.                 Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Řídil opilý
Dne 1. 1. 2011 ve 2.30 hodin 

jel po předchozím požití alkoholu 
řidič se Škodou Felicia ve Velkém 
Meziříčí ve směru od centra k ulici 
Karlov. Při průjezdu levotočivou 
zatáčkou na mostě dostal smyk 
a narazil do zábradlí. Po dopravní 
nehodě z místa nehody odjel a zůstal 
v místě svého trvalého pobytu. Tam 
ho kontaktovala hlídka Obvodního 
oddělení PČR VM, která u řidiče 
provedla dechovou zkoušku. Namě-
řená hodnota byla 1,95 g/kg alkoho-
lu. Opakovaně pak bylo naměřeno 
2,08 g/kg alkoholu v dechu. Hmotná 
škoda na vozidle je asi 8.000 korun, 
na kovovém zábradlí asi 5.000. 
Dále bylo zjištěno, že užité vozidlo 
řídil podnapilý řidič neoprávněně, 
a proto je ve věci vedeno zkrácené 
přípravné řízení pro trestný čin 
neoprávněné užívání cizí věci.

Vloupal se do chaty
Neznámý pachatel v přesně ne-

zjištěné době od 15 hodin 3. 10. 2010 
do 14.30 hodin 30. 12. 2010 provedl 
vloupání do rekreační chaty v k. ú. 
Dolní Bory. Chatu prohledal a od-
cizil věci v hodnotě 24.500 korun, 
škoda na poškození zařízení je 
500 korun.

Ukradl kabelku s peněženkou
Dne 30. 12. 2010 od 1.15 do 1.30 

hodin ve Velkém Meziříčí v baru na 
ulici Hornoměstská odcizil pachatel 
volně odloženou kabelku s fi nanční 
hotovostí, klíči, doklady a platební 

kar tou. Škoda cca 11.000 Kč.
Porušování domovní svobody
V úterý 28. 12. 2010 vnikl muž 

před půlnocí na oplocený pozemek 
chaty ve Velkém Meziříčí. Vzal zde 
odloženou sekeru a sedl si u plotu. 
Začal křičet, v čemž pokračoval 
až do doby, kdy z chaty vyšel po-
škozený. Muži se začali o sekeru 
přetahovat, přitom upadli i na zem, 
nakonec se poškozenému podařilo 
sekeru vyrazit útočníkovi z ruky 
a ukrýt se v chatě. Poté, co nám bylo 
napadení oznámeno, na místo vyjeli 
strážníci městské policie a následně 
policisté. Nacházel se zde poškoze-
ný i útočník. Vzhledem ke zranění 
mužů přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu. Poškozený při 
napadení utrpěl drobné poranění, 
které si nevyžádalo lékařské ošetře-
ní. Útočník utrpěl lehčí zranění, se 
kterým byl převezen do nemocnice. 
Policisté ho následně zajistili a po 
ošetření byl převezen na policii 
k provedení procesních úkonů.

Policisté provedli na místě 
i v okolí šetření. Případ si převzali 
kriminalisté Územního odboru 
Žďár nad Sáz. Dne 29. 12. 2010 
bylo zahájeno trestní stíhání de-
větačtyřicetiletého muže, který 
byl obviněn pro přečin porušování 
domovní svobody a pokus zločinu 
těžkého ublížení na zdraví. Za zlo-
čin obviněnému hrozí trest odnětí 
svobody na tři léta až deset let.

Vybráno z archivu PČR

Milí přátelé,
nesešli jsme se dnes na koncertě, 

ale zde v této smuteční síni, abychom 
poděkovali všestrannému kumštýři, 
malíři, ilustrátorovi, historikovi, 
muzikantu, skladateli, textař i, 
kamarádovi, zakládajícímu členu 
skupiny Geneze, panu ing. Oldřichu 
Inochovskému, našemu Oldovi.

Potkávali jsme se s ním v našem 
městě víc jak 25 let, někteří z nás 
déle. Dřív to byl vousatý, vlasatý 
kluk s kytarou přes rameno, s léty 
vlasy prořídly, ustoupily do culíku, 
ramena se přihnula, jak na něj do-
léhaly úspěchy i neúspěchy života. 
A hlavně vážné nemoci, které mu 
zabránily doletět dál.

Ne všichni z nás věděli, co tenhle 
tichý a skromný kluk má v sobě 
ukryto, jaké vlohy v něm dřímají. 
Láska k hudbě a cit pro krásy příro-
dy se odrážely v jeho obrazech. Na 
jeho perokresbách a olejomalbách je 
poznat nejedno poetické meziříčské 
zákoutí, oblíbená Praha nebo zátiší 
z Nesměřského údolí.

Letošní dvacáté výročí založení 
Geneze jsme slavili velkým kon-
certem na historickém zámeckém 
nádvoří, mimochodem na dalším 
místě, které bylo Oldovi blízké. 
V tento červnový večer se na pódiu 
vystřídali všichni muzikanti a zpě-
váci, kteří kapelou prošli. A to, že je 
měl Olda všechny rád, bylo vidět na 
jeho spokojené tváři. Jako kdyby tu-
šil, že vánoční koncert pro nás bude 
moci už jen připravit...Poslechněte 
si teď„Zimní karaoke“ – poslední 
skladbu, kterou Olda pro letošní 
vánoční koncert složil, otextoval 
a v pracovní verzi nazpíval.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S OLDŘICHEM INOCHOVSKÝM
„Naše dny pomíjejí a jako vzdech 

doznívají naše léta, kvapem uplynou 
a v letu odcházíme,“ napsal Olda do 
průvodního slova velikonočního 
koncertu v roce 1994. A bohužel tak 
rychlý byl i Oldův odchod.

Tichý potlesk v našich srdcích 
teď patř í, Oldo, jenom tobě… 
Díky!

Skupina Geneze
Smuteční obřad 30. 12. 2010

Skupinu Geneze Oldřich Inochovský před dvaceti lety spoluzaložil a byl také jejím kapelníkem. Před tím působil 
též v country kapele Stetson. Snímek ho zachycuje na posledním koncertu Geneze 15. 6. 2010 na zámku. 

Foto: Týdeník Velkomeziříčsko/Iva Horká

► Stejně jako skládal Oldřich 
Inochovský krásné melodie i texty, 
uměl tvořit i nádherné obrazy. Sní-
mek ho zachycuje na jeho výstavě 
při oslavách zdejší knihovny dne 
12. 11. 2010. Zemřel 25. 12. 2010.

Foto: Týdeník Velkomeziříčsko/
Martina Strnadová

Hlídejte si svoje psy

Dva řidiči společnosti Zdar z Velkého Meziříčí byli oceněni za miliony 
najetých kilometrů bez nehod. Jde o jedenašedesátiletého Františka Pa-
náčka z Měřína, který na silnicích urazil celkem dva miliony kilometrů 
bez jediné havárie. Ve společnosti pracuje úctyhodných čtyřicet let. 
Patnáct let jezdil jako řidič nákladních automobilů a pětadvacet roků 
pak řídil autobusy.

Druhým oceněným je šestačtyřicetiletý Jan Kučera z Dolních Heřma-
nic. Ten má na svém kontě 1.250.000 kilometrů ujetých bez nehody. Do 
společnosti nastoupil v létě roku 1982. Začínal stejně jako jeho kolega 
nejprve řídit nákladní auta a poté přešel na autobusy. Cestující tak vozí už 
pět let. „Od naší společnosti obdrželi jak diplomy jako ocenění za vzornou 
práci, tak fi nanční odměnu, ale také odznaky, na nichž je uveden počet 
ujetých kilometrů,“ doplnil vedoucí pravidelné autobusové dopravy ZDAR 
ve Velkém Meziříčí Ladislav Pelánek.                                     Iva Horká

Jan Kučera z Dolních Heřmanic má na svém kontě 1.250.000 kilometrů 
bez nehody.                                 Foto: archiv autobusové dopravy VM

Najeli miliony kilometrů bez nehod

František Panáček z Měřína najel bez nehody dva miliony kilometrů. 
Foto: archiv autobusové dopravy VM

„Chtěli bychom vás upozornit na 
neuvěřitelný nárůst krádeží psů. 
Situace začíná nabírat obrovských 
rozměrů,“ napsala do redakce týde-
níku Velkomeziříčsko p. Kucejová. 
Dost případů je podle jejího sdělení 
považováno za útěk psů, ačkoliv 
okolnosti těchto ‚úprků‘ jsou velmi 
zarážející. „Když pes uteče, existuje 
několik svědků, kteří tyto psy viděli 
na volno a doslovně utíkat. 
Ale v poslední době se 
množí takové případy, 
kdy psi jakoby zmize-
li z povrchu zem-
ského. Nicméně je 
pouze spekulací, 
zda jde o útěk či 
krádež,“ domní-
vá se pisatelka.

Ta proto požá-
dala média o po-
moc s informováním 
co největšího okruhu 
lidí o tomto problému, který 
má být pokusem o zastavení 
špinavých obchodů – krádeží na 
objednávku.

„Podle našich zjištění jde o velmi 
organizovanou skupinu osob, sklá-
dající se z tipařů, kteří vyhledávají 
objednané psy a po úspěšném vy-
tipování dávají avízo své organi-
zaci, jež provede samotnou krádež 
a uskuteční prodej zadavateli, 
který si celou akci objednal,“ míní 
autorka výzvy. Ta přemítá, s jakými 

pocity se potýká okradený člověk, 
který neví, zda jeho pes ještě žije, 
proč a za jakým účelem zmizel. 
Není prý podle jejích slov vylouče-
no, že byl ukraden na maso. Autoři 
výzvy apelují tedy na lidi, aby byli 
vnímaví během procházek se svými 
čtyřnohými mazlíčky a pokud si ně-
kdo podezřele dlouho prohlíží psy 
za plotem, nápadně se často kolem 

nich prochází, ať o tom napíší 
třeba na facebook nebo na 

webové stránky. „A po-
kud můžete, udělejte 

jakákoliv opatře-
ní. Umístěte na 
vrata např í-
klad bezpeč-
nostní kamery, 
byť jen atrapy, 
s cedulkou – 

objekt monito ro-
ván kamerovým 

systémem. Mějte 
bezpečné ploty, zamy-

kací branky a nenechávejte 
svoje psy uvázané bez dozoru ani 
před obchodem. Případné zloděje 
neodradí ani bojová plemena,“ uza-
vírá vyzyvatelka. Majitelé, jimž byl 
pes odcizen, mohou zavolat nebo 
napsat o pomoc na tyto kontakty:
andrejka.amarantino@seznam.cz,
tel.:  +420 736 706 358 nebo 
d i t k a 0 0 7@ g m a i l . c o m ,  t e l . : 
+420 776 609 605.

Zprac.: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Dát dnům více života
Jaký bude pro nás rok 2011? Částečně víme, jak bude vypadat. Něco 

jsme si naplánovali a tedy do jisté míry víme, co nás čeká. Maturita, svat-
ba, operace, dovolená, výměna oken, oslava kulatin… Zároveň ale platí, že 
v mnoha dalších ohledech nevíme, co tento rok přinese. Máme zkušenost 
s tím, že se občas něco nečekaně vynoří a vstoupí nám do cesty. Kolikrát 
už jsme byli zaskočeni, překvapeni, když se dělo to, s čím jsme nepočítali, 
co jsme v žádném diáři či kalendáři poznačeno neměli. Tak to jistě bude 
i nadále. I letos se také velmi pravděpodobně ukáže, že někdy to, co se 
zdá složité, proběhne překvapivě hladce. A naopak to, od čeho čekáme 
hladký a snadný průběh, se naopak zadrhne a zkomplikuje. Jedno přísloví 
říká: „Nemůžeme dát životu více dnů, ale můžeme dát dnům více života.“ 
Jsou v životě věci, které nemůžeme ovlivnit. Například nezařídíme, aby 
zítra vyšlo slunce později. Je moudré a dobré soustředit se na věci, které 
ovlivnit můžeme. Třeba na to, kolik života vneseme do dne, který je před 
námi. Čeho a koho si všimneme, koho pochválíme nebo obejmeme. Zda se 
slova, která řekneme, stanou druhým pomocí nebo zátěží. Zda se člověk 
vedle nás narovná, nebo se ohne ještě více k zemi. Ať nás provází vědomí, 
že můžeme dát našim dnům více života. A ať se nám to (s Boží pomocí) 
také daří a je to na nás vidět! Vždyť co je povzbudivějšího než setkání, 
které je plné života?                                                          Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 5. 1. do 9. 1. 2011
Středa 5. 1. 2011
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Teplých
 a za duše v očistci  o. L. Sz.
10.00 dům s pečovatelskou službou – mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 6. – 1. slavnost Zjevení Páně
 7.00 mše sv. za Jitku Jaškovou, Michala Straku,
 Lubomíra Švarce, rodinu Štěpánkovu
 a Kratochvílovu o. M. P.
 8.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
 a za zemřelé rodiče a duše v očistci o. L. Sz.
16.30 mše sv. na volný úmysl o. M. P.
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
Pátek 7. 1.
 8.00 mše sv. za Josefa Jelínka a rodiče o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. na úmysl dárce o. M. P.
Sobota 8. 1.
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz.
11.00 Lavičky – mše sv. na poděkování za 70 let života o. J. P.
18.00 mše sv. za rodiče Jurovy a syna Aloise o. M. P.
Neděle 9. 1. svátek Křtu Páně
 7.30 mše sv. za Ludvíka Kuřátka, jeho rodiče
 a rodiče Novotných o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi na poděkování za 70 let
 života a přijatá dobrodiní o. L. Sz.
18.00 mše sv. volný úmysl o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu nebude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek bude slavnost Zje-
vení Páně, v minulosti to byl povinný svátek. Dnes je to svátek, kdy se 
doporučuje zúčastnit se mše sv. V našem kostele budou mše v 7.00, 8.00, 
16.30, 18.00. Při mši sv. bude žehnání vody, kadidla a zlata. Ve čtvrtek na 
slavnost Zjevení Páně bude po večerní mši, která je v 18.00 hodin, tradiční 
setkání starostů a zástupců obcí na faře ve Velkém Meziříčí.
V pátek po ranní mši sv. bude celodenní a celonoční adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 19.30 bude 1. příprava na manželství. V neděli 9. ledna v 16.30 
v Husově sboru bude ekumenická pobožnost. Zveme všechny farníky. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkuji za vánoční 
sbírky, které činily dohromady 119.550 Kč. Zaplať Pán Bůh.

Ohlášky pro Bory a okolí
Čtvrtek 6. 1. slavnost Zjevení Páně
18.00 Horní Bory mše sv. za pracující ve farnosti a dobrodince o. M. P.
Pátek 7. 1.
18.00 Dolní Bory mše sv. za Stanislava Lázničku a rodiče o. L. Sz.
Neděle 9. 1. svátek Křtu Páně
 9.45 Horní Bory mše sv. za Vlastu Křížovou, její rodiče
 a bratry Pohankovy o. M. P.

Českobratrská 
církev evangelická

6. 1.: 18 hodin – biblická hodina
9. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16.30 ho-
din – ekumenické shromáždění
11. 1.: 18 hodin – biblická hodina 
(Vaneč)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz – PJ-

Českobratrská církev evangelická ve Velkém 
Meziříčí zve na
VEČER S HOSTEM
tentokrát s fi lozofem, překladatelem, signatá-
řem Charty 77, bývalým ministrem školství, 
politikem a prezidentským kandidátem
Janem SOKOLEM
na téma: Etika a život
čtvrtek 20. ledna v 18 hodin, Husův dům, 
U Světlé 24                 Foto: www.wikipedie.cz

Koncem předminulého roku byla 
dokončena první etapa rekonstrukce var-
han v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Netíně. Tento nástroj má za sebou již 
230letou historii, která je velmi zajímavá 
a snad proto stojí za pár řádek.

Jestliže se v sedmdesátých letech 17. 
století v celém děkanství, které zahrno-
valo 18 farností, vyskytovaly varhany 
pouze ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši, 
Žďáře a Bystřici, ani o století později, 
kdy se Netínští začali myšlenkou na 
pořízení královského nástroje zabývat, 
nebyla situace příliš odlišná. Varhany 
byly drahé, mohly si je dovolit pouze 
farnosti dotované šlechtou nebo městskou 
obcí. I v takovém případě pak většinou 
šlo z dnešního pohledu o poměrně malé 
nástroje do deseti rejstříků, často ještě bez 
pedálu. V chudších farnostech se zpívalo 
bez doprovodu, při významných svátcích 
a procesích se používaly přenosné pozi-
tivy, portativy nebo jednořadé jazykové 
varhánky (tzv. regály), které mohly být 
i majetkem soukromých osob. Tento stav 
ovšem znamenal pro Netínské určitou 
výhodu v tom, že oproti ostatním místům, 
kde často přesluhovaly zastaralé nástroje 
ještě ze sedmnáctého století, mohli si 
nechat postavit varhany pokročilejší 
a v jistém smyslu modernější. Jejich stav-
ba spadá do období rozsáhlé přestavby 
kostela započaté někdy mezi lety 1740 
– 50, jež byla završena dostavbou věžní 
kopule teprve roku 1780. Po vyzdvižení 
kruchty (1770), dokončení stavební 
činnosti uvnitř chrámu a zajištění potřeb-
ných fi nančních prostředků bylo možno 
přistoupit k objednání nástroje.

K dílu byl přizván mistr Jan Komorník 
z Rouchovan. O jeho životě i díle víme 
doposud bohužel jen velmi málo. Narodil 
se roku 1736 v Moravském Krumlově, 
vyučil se neznámo kde a od sedmdesátých 
let působil v Rouchovanech. Vzhledem 
k tomu, že se podepisoval i jako varhanář 
v Ivančicích, vykonával snad řemeslo 
krátkodobě i v této obci. Byl dvakrát 
ženat, z jeho nejméně šesti dětí se var-
hanářství věnoval pravděpodobně pouze 
syn Josef, činný později na východním 
Slovensku. Přehled o varhanářské čin-
nosti Jana Komorníka sestává prozatím 
z 16 známých počinů od posudků přes 
opravy až po stavby dvoumanuálových 
varhan, není však pochyb o tom, že 
zachycuje pouze část jeho celoživotního 
díla. Podle dochovaných záznamů působil 
především v oblasti jihozápadní Moravy 
a okolí Brna, práce ve Velkých Opatovi-
cích a Tovačově však naznačují, že jeho 
akční rádius byl ve skutečnosti mnohem 
větší. O jeho řemeslné úrovni a stylu 
práce také mnoho nevíme. Z pěti velkých 
varhan jedny zcela zanikly a ze tří se 
dochovaly pouze skříně. Jediný nástroj, 
kde ještě existuje také vnitřní zařízení, 
stojí ve Slavíkovicích, nese však stopy 
pozdějších zásahů. Z jeho současného 
stavu s kuriózně disponovaným pedálem 
a dalšími anomáliemi nelze bez podrob-
ného průzkumu vyvozovat větší závěry. 
Podle dochovaných smluv je zřejmé, že 
Komorník své nástroje disponoval zcela 
podle dobových zvyklostí, s důsledně 
vystavěným principálovým sborem 
a krátkou oktávou v pedálu i manuálu 
(tzn. v nejnižší oktávě chybí čtyři „černé“ 
klávesy). Větší nástroje stavěl vždy do 
dvou protilehlých skříní, a to tak, že do 
jedné umístil stroj manuálu a do druhé 
stroj pedálu. V tom případě disponoval 
cínový principál i v pedálu. Pokud 
měly varhany ještě druhý manuál, jeho 
stroj byl umístěn v pozitivu v zábradlí 
kůru. S figurální výzdobou se u jeho 
varhanních skříní nesetkáme. Mimo 
řezeb píšťalových polí byly však vždy 
zdobeny i řezbami bočními a korunními. 
Varhanářem byl podle všeho schopným, 
ale stavitelům, jakým byl na příklad 
jeho brněnský současník Jan Výmola, 
konkurovat nemohl a ke stavbě skutečně 
velkých nákladných nástrojů se pravdě-
podobně nikdy nedostal. V době netínské 
objednávky měl za sebou kromě různých 
oprav již také stavbu dvou větších nástro-
jů ve Slavíkovicích a Rouchovanech, kte-
ré mu asi zajistily určité renomé. Tehdejší 
farář Příhoda tak práci svěřil varhanáři 
významu spíše regionálního, přece však 
schopnému a s dobrou pověstí, který byl 
hotov provést za přiměřenou cenu kvalitní 
práci. Smlouva byla sepsána 19. listopa-
du, podepsána 1. prosince a zněla:

Smlouva
o varhanním díle pro farní kostel v Ne-

tíně, která mezi námi dvěma níže uvede-
nými k dnešnímu datu totiž 19. listopadu 
1779 v následujících věcech dohodnuta 
a uzavřena byla. A sice:

Zavazuje se varhanář podle přilože-
ného nákresu dílo ve dvou oddělených 
částech zříditi a klaviaturu do středu 
postaviti; ty dvě části neboli skříně a stůl 
pro klaviaturu z měkkého, klaviaturu ale 
z dubového dřeva, pak ale potahy kláves 
ze švestkového a půltóny z černého du-
bového dřeva zhotoviti; k tomu zmíněný 
mistr níže uvedené oddíly zhotoviti 
přislibuje: totiž

1. Prinzipal 4' z cínu otevřený. 2. Co-
pel=Major 8' zavřený. 3. Copel=Minor 
4' zavřený. 4. Kvinta 3' z cínu otevřený. 
5. Octav 2' z cínu otevřený. 6. Mixtura 1´ 
2× otevřená z cínu.

Netínské varhany
V Pedálu: 1. Prinzipal 4' z cínu otevře-

ný. 2. Octav-Bass 8' ze dřeva otevřený. 
3. Subbass 16´ ze dřeva krytý zhotoveno 
má býti. 4. Všechny píšťaly musí vevnitř 
červeným bolusem pečlivě natřeny 
býti, aby se do nich červotoč tak lehce 
neprokousal a také aby lepší a čistší tón 
dávaly. Protože jinak když píšťaly hustou 
barvou natřeny nejsou, tón prochází skrz 
a následně svoji jasnost ztrácí.

5. Vedle těchto částí zavazuje se více-
krát již zmíněný mistr, dva bytelné měchy 
4 stopy široké a 8 stop dlouhé z dobrého 
a vyschlého borového dřeva zhotoviti, 
také všude dobrým pergamenem opat-
řené, které buďto ke šlapání nebo dolů 
stlačování zřízeny býti mají.

A protože jsou ty varhany velké, po-
žaduje mistr k jejich odvozu jakož i jeho 
nářadí k práci 6 fůr; pak ale také po 
dobu, kdy na sestavení toho varhanního 
díla pracovati bude, jemu a jeho tova-
ryšům bezplatné bydlení a stravu gratis 
poskytnouti. Za tu celou práci, kterou on 
dokonale, čistě, trvale a bytelně provede, 
požaduje 410 zlatých. Tuto smlouvu při-
jímá netínský farář pod touto slavnostní 
podmínkou, že to dílo bude beze všech 
závad, a slibuje po dokončení díla jemu 
mistrovi jak vyžadovanou stravu a byd-
lení, jakož i tu v 410 zlatých sestávající 
sumu v hotovosti vydati, avšak tak, že mu 
po dokončení práce ihned 360 zlatých, po 
uběhnutí jednoho roku, když totiž ten ná-
stroj zkoušku způsobilosti a dokonalosti 
podstoupí, zbývajících 50 zlatých řádně 
vyplatit. K tohoto potvrzení se oba svými 
jmény a pečetěmi znamenají. Tak se stalo 
v Netíně 1. prosince 1779.

Z kontraktu vyplývá, že varhany měly 
být jednomanuálové s pedálem, celkově 
o 9 rejstřících a měly stát 410 zlatých. 
Komorník nedostal žádnou zálohu a 1/8 
celkové částky mu měla být zadržena po 
dobu jednoho roku, kterou tak můžeme 
chápat jako obdobu dnešní záruční lhůty. 
Cenu 410 zlatých můžeme považovat za 
v té době běžnou. Termín dokončení 
stavby nebyl stanoven. Co se týká peněz, 
měl to tehdejší duchovní správce poněkud 
jednodušší než dnes, neboť farnost měla 
k dispozici capital, ze kterého bylo možno 
potřebné prostředky uvolnit. Bez patřič-
ných povolení však s nimi nemohl volně 
nakládat. Z aktového materiálu, který se 
dochoval jen z části, vysvítá, že nejdříve 
podal žádost na biskupskou konzistoř. 
Svolení dostal ovšem s podmínkou, že si 
opatří také dovolení světské vrchnosti. 
Obrátil se tedy na tehdejší majitelku 
panství Marii Eleonoru kněžnu z Lichten-
štejnu a ta (nebo její zástupce, bylo jí v té 
době teprve 15 let) mu odpověděla:

Z vrchnostenské moci k mému panství 
velkomeziříčskému se netínskému pod 
mým patronátem pozůstávajícímu panu 
faráři Jakubovi Příhodovi svolení tímto 
uděluje: Těch dvě stě zlatých rýnských, 
potřebných na zhotovení nových varhan, 
kteréž zdejšímu farnímu kostelu k ob-
zvláštní cti Boží a pozvednutí zbožnosti 
poslouží, z toho u zemského úřadu ležící-
ho kapitálu vypověděti a k takovému tak 

prospěšnému a potřebnému účelu použíti 
se může. Listina vyhotovena na Krumlově 
6. října 1779.

Smlouva byla tedy následně pode-
psána, varhany podle ní však postaveny 
nebyly. Někdy v době po podpisu smlouvy 
došlo ke změně objednávky, neboť, jak 
víme z pramenů a dochovaného stavu 
skříní, nástroj měl nakonec dva manuály 
(hlavní stroj a zadní pozitiv) – celkem 
14 rejstříků z toho 4 v pozitivu. Proto 
také nepřekvapuje, že dílo bylo dokon-
čeno až 17. června 1781, což je údaj, 
který zaznamenal do varhan tužkou sám 
Komorník:

„Dne 17. června bylo toto dílo ode mne 
Johana Komorníka zhotoveno 1781.“

Vycházíme–li z původní smlouvy, 
odhadujeme, že cena takto rozšířených 
varhan mohla dosáhnout asi 650 zlatých. 
Netínská farnost tak získala poměrně 
kvalitní a dostatečně velký nástroj. Větší 
než byl v té době například ve Velkém 
Meziříčí, kde sloužily jednomanuálové 
desetirejstříkové Siebrovy varhany z kon-
ce sedmnáctého století až do roku 1845.

Nástroj pak byl v průběhu času la-
děn a probíhaly na něm menší opravy, 
záznamy o nich se však dochovaly jen 
z části. Roku 1851 varhany ku příkladu 
opravoval a ladil c. k. dvorní varhanář 
Franz Ritter von Pistrich z Třebíče, roku 
1865 je opravil a naladil dosud neznámý 
Johann Hron z Nového Veselí.

Roku 1939 shledali Netínští své var-
hany zastaralými a přistoupili k jejich 
zásadní přestavbě, která změnila systém, 
vnitřní uspořádání a částečně i vzhled. 
Zakázku provedla firma Josef Melzer 
z Kutné Hory, která z původního nástro-
je ponechala pouze skříně, do kterých 
vestavěla dvoumanuálové pneumatické 
varhany s romantickou dispozicí a vý-
pustkovou trakturou (pneumatické zde 
znamená, že k přenosu impulsu mezi 
klávesou a píšťalou je použito stlače-
ného vzduchu). Dvě velké zrcadlové 
skříně byly přemostěny rovnou podestou 
s volně stojícími píšťalami. Protože byly 
vzdušnice s píšťalami nyní vestavěny i do 
postamentu skříní, byly někdejší plné 
výplně nahrazeny mřížovinou. Zadní 
pozitiv v zábradlí, který byl ponechán 
s prospektovými (předními) píšťalami 
jako dekorace, byl asi o 20 cm snížen, 
aby varhaník lépe viděl do lodi. Původní 
ozdoby s výjimkou vnitřních řezeb byly 
odstraněny a staré i nové části skříně 
byly sjednoceny zelenožlutým nátěrem 
s imitací mramoru. Nástroj tak získal 
více rejstříků, řadu nových technických 
vymožeností a několik let dobře fun-
goval. Pneumatická traktura, která se 
v té době považovala za pokrokovou, se 
však postupně ukázala pro varhany jako 
nevhodná, a přivodila několika generacím 
netínských varhaníků svými chronický-
mi potížemi velké trápení. Již od 80 let se 
uvažovalo o velké opravě, chyběly však 
prostředky. Na nástroji tak občas zkoušeli 
štěstí různí šarlatáni, jejich dílčí zásahy 
do systému však nemohly přinést žádný 
dlouhodobě pozitivní efekt.

Poté, co děkan Jan Peňáz obnovil 
tradici netínských poutí, stávala se 
oprava varhan stále více aktuální. Hra na 
varhany se přesunula z oblasti umělecké 
do sféry pokoutného kutilství, varhaník 
Vladimír Sklenář seděl u obnaženého 
hracího stolu, aby mohl během hry 
laborovat se součástmi traktury, které 
soustavně vypovídaly službu. Žalostného 
stavu nástroje si povšimnul František 
Podstatzký, jehož rodina v novodobých 
poměrech restituovala velkomeziříčský 
velkostatek a k Netínu má vřelý vztah. 
Rozhodl se věnovat na opravu varhan vět-
ší fi nanční částku, což bylo zásadním im-
pulsem pro zahájení občanské iniciativy 
na opravu netínských varhan. Postupně 
se přidaly další osobnosti, obce a fi rmy 
a byla zahájena veřejná sbírka. Za úče-
lem získání fi nančních prostředků byla 
rodinou Podstatzkých započata tradice 
vánočních koncertů na vnitřním nádvoří 
zámku ve Velkém Meziříčí a celá akce 
nabyla postupně rozměrů, se kterými na 
začátku asi málokdo počítal.

Co se týká samotného projektu obno-
vy, počáteční představy byly skromné. 
Nepředpokládalo se, že by se podařilo 
sehnat několik milionů korun na stavbu 
nových varhan, proto se zvažovaly různé 
varianty opravy nástroje. Po zjištění, že 
oprava stávajícího nefunkčního stroje, by 
si vyžádala obrovské náklady, byla zřízena 
komise pro stavbu varhan, kde vedle me-
cenášů, zástupců obce a právníka zasedli 
také varhaníci a organologové. Po pečlivé 
úvaze podpořené poměrně velkou vybra-
nou částkou se komise přiklonila ke stavbě 
nového nástroje, rozdělené do několika 
etap, realizovaných postupně podle zís-
kaných fi nančních prostředků. Vzhledem 
k tomu, že se z nástroje Jana Komorníka 
kromě skříní nic nezachovalo, nemělo 
smysl vracet se k jeho konceptu. Proto bylo 
rozhodnuto restaurovat hodnotné původní 
skříně, a do nich vestavět nový stroj s me-
chanickou trakturou inspirovaný tradicemi 
barokního varhanářství. Dále také obnovit 
funkci zadního pozitivu, neobnovovat ale 
krátké oktávy, které by znemožňovaly 
pokročilejší hru. Rejstříková dispozice 
byla navržena jako kompromisní tak, 
aby umožňovala realizaci stěžejní části 
varhanní literatury a nástroj splňoval po-
žadavky liturgické, koncertní, ale i didak-
tické, neboť takový v našem regionu zcela 
chybí. Co se týká povrchové úpravy skříní, 
po delší diskusi se přistoupilo k obnovení 
velmi zdařilého, pravděpodobně původ-
ního šedomodrého mramorování, které 
se dochovalo pod posledním nátěrem.

Členové komise na sebe vzali velkou 
odpovědnost a vykonali bez nároku na 
honorář ve svém volném čase spoustu 
práce. Hledali cesty, jak sehnat další 
peníze, dělali sbírce reklamu a jezdili na 
kontrolní dny do fi rmy A. Q., v Kuřimi kde 
konzultovali s varhanáři své připomínky. 
V tomto ohledu bylo velkou výhodou, 
že mezi Petrem Sobotkou, Vladimírem 
Sklenářem, Ondřejem Múčkou a Jiřím 
Milotou, kteří měli odpovědnost za od-
bornou stránku projektu na straně jedné 
a Ladislavem Rozsypalem a Martinem 
Bednaříkem z fi rmy A. Q. na straně dru-
hé, panovala od začátku shoda. Každý 
kontrolní den tak byl v podstatě příjem-
ným setkáním, kde se hledaly cesty, jak 
nástroj přivést k dokonalosti. Vladimír 
Sklenář, Jaroslav Pavlas, Iva Horká a Petr 
Sobotka se navíc účastnili koncertních 
vystoupení jako interpreti, starosta Karel 
Liškař dohlížel na průběh sbírky, rodina 
Podstatzkých poskytla důležité zázemí. 
Bylo pak pro všechny velkým potěšením, 
když do Netína zavítala exkurze pořádaná 
sdružením Musica sacra, jejíž účastníci 
měli pro naše varhany jen slova uznání. To 
potvrzuje i zhodnocení našeho předního 
organologa a organizátora akce profesora 
Jiřího Sehnala: „Dne 22. května 2010 
navštívila skupina varhaníků brněnské di-
ecéze Netín, aby si prohlédla a vyzkoušela 
nový positiv varhan. Všichni se shodli na 
tom, že jak po mechanické, tak po zvukové 
stránce jde o mimořádně zdařilé dílo. 
Nadšeni byli zejména jemnou, křišťálovou 
intonací, s jakou se u našich varhanářů 
málokdy setkáme, a s perfektním nasazo-
váním tónů. Kdyby se podařilo postavit 
i hlavní stroj na stejné umělecké úrovni, 
zařadily by se netínské varhany mezi nej-
lepší moderní varhany v diecézi.“

Na počátku sbírky bylo pouhých 
několik desítek tisíc a na konci první 
etapy bylo proinvestováno více jak mi-
lion korun. Jestliže se vše podaří, budou 
netínské varhany jedněmi z nejlepších 
v našem kraji. Celá akce má však ještě 
jeden velmi důležitý rozměr, na který 
poukázal iniciátor sbírky F. Podstatzký, 
když pronesl na slavnostním večeru tuto 
důležitou myšlenku: Peníze, za které se 
dosavadní práce uskutečnily, nejsou ano-
nymní. Nepřišly kdesi z Evropské unie, 
jsou to naše peníze, peníze lidí, kteří chtě-
jí mít v Netíně krásné varhany. A v tom 
je velký rozdíl.                       Jiří Milota

(Pisatel tohoto článku by tímto rád 
poprosil spoluobčany především z Netí-
na, kteří mají doma fotografi e ze svateb, 
křtin atd., na kterých jsou vidět varhany 
před přestavbou (před r. 1939), zda by je 
mohli zapůjčit k prohlédnutí. Pomohli 
by objasnit některé dosud nezodpověze-
né otázky. Předem děkujeme.)      -red-

Varhany po 1. etapě celkové rekonstrukce. Pozitiv v restaurované skříni 
s původním modrošedým mramorováním je již plně funkční (foto z roku 
2010).

Dochovaný Komorníkův nákres netínských varhan (původní varianta).
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Před 115 lety zemřel ve Velkém 
Meziříčí všemi vážený a pro město 
významný muž, MUDr. František 
Skřivan.

Narodil se 20. 3. 1807 v Krucem-
burku. Po studiích v Brně, Praze 
a Vídni dokončil svoje vzdělání na 
italské univerzitě v Padově, kde byl 
roku 1834 promován doktorem me-
dicíny. Téhož roku přišel do Velké-
ho Meziříčí jako panský a městský 
lékař. Ve městě 
byl znám jako 
lékař – dobrodi-
nec, který chudé 
léčil zdarma.

Již při svých 
pražských stu-
diích se zapojil 
do národního 
hnutí a v této 
činnosti pokra-
čoval i později. 
Mezi jeho přá-
tele patřili např. 
doktor Brauner 
nebo Karel Hav-
líček Borovský. 
Po svém p ř í-
chodu do Meziříčí, kde v té době 
„lepší“ lidé mluvili německy, začal 
Skřivan propagovat český jazyk. 
Ze své knihovny půjčoval české 
knihy a časopisy. Hostinec U Ko-
níčka, kam se přiženil, se stal brzy 
centrem národního hnutí ve městě, 
kde se pravidelně scházeli příznivci 
české řeči i národa.

Pod vlivem doktora Skřivana 
se vlastenecké činnosti věnovali 
i jeho přátelé. Na jeho popud si 
mladý kaplan P. Jan Havlíček zřídil 
soukromou školu, v níž připravoval 
žáky na studium a zároveň je učil 
česky. Spolu s učitelem Františkem 
Sedláčkem pořádal Skřivan české 

Čestný měšťan MUDr. Skřivan
hudební akademie, první z nich už 
roku 1842 jako první na Moravě. Na 
Skřivanovu výzvu sbírala Františka 
Stránecká národní pohádky, JUDr. 
Zikmund Vašátko a prof. Antonín 
Vorel zase zapisovali lidové písně.

Doktor Skřivan se však anga-
žoval i v jiných oblastech života. 
Zasloužil se o přeměnu obecních 
pastvin na sad Františkov, kde 
pak byly pořádány taneční zábavy 

a další akce. Byl 
jedním ze za-
kladatelů Hos-
podářského 
spolku, k terý 
roku 1867 zří-
dil Rolnickou 
školu. Sám se 
t a ké věnoval 
hospodaření 
v údolí, dnes 
nazývaném 
Amerika. Chtěl 
tak dokázat, že 
při lepším způ-
sobu hospoda-
ření není třeba 
hledat blaho-

byt v Americe. Pěstoval dokonce 
i chmel, který byl kvalitou srovna-
telný s chmelem žateckým.

Od roku 1848 byl školdozorcem, 
počínaje rokem 1850 pak členem 
městské rady, kde měl na starosti 
opět školství. Na jeho popud byla 
ve škole na náměstí zřízena 3. třída. 
Byl také jedním ze zakládajících 
členů meziříčského Sokola.

Roku 1888 jej městská rada 
jmenovala čestným měšťanem. Od 
císaře Františka Josefa I. obdržel 
zlatý záslužný kříž s korunou.

Zemřel 6. prosince 1895 a byl 
pohřben na Moráňském hřbitově.

-ripp-

Poslední vzkaz
„Hubnutí začíná v hlavě“ bylo oblíbeným mottem známé slovenské 

cvičitelky a odbornice na hubnutí paní Edity Sipeky. Svými radami 
ovlivnila životy tisíce lidí, vydala na téma hubnutí knížky, účastnila se 
přednášek po celé ČR. V červenci roku 2005 a v říjnu roku 2008 přijala 
moje pozvání, a tak se uskutečnily krásné dva semináře „Hubneme 
s Editou“ i v našem městě a s paní Editou se osobně poznalo na stovku 
žen z Velkomeziříčska. Vedle hubnoucích kurzů s ženami též tančila. Její 
sestava hubnoucích cviků se tak stala součástí kurzu „Volného tance“ 
pod mým vedením v našem městě. Začátkem roku 2010 ovšem Edita 
Sipeky vážně onemocněla a přes veškeré úsilí lékařů i své touhy žít dál, 
dne 2. 12. 2010 ve věku 51 let zemřela. Svoji knížku o zákeřné nemoci 
„Tango s diablom“ již nedokončila. Také její volání: „makaj, makaj, makaj, 
roztop to sádlo“ už zůstane jenom v našich myslích. Poslední vzkaz od 
Edity Sipeky ženám: „Preto prosím svoje ženy, aby na sebe dávali pozor 
a nosili v sebe viac sebelásky, ako ju venovat niekomu inému.“

Náš vzkaz pro Tebe Editko: Zůstáváš v našich srdcích a při každé hodině 
Volného tance cvičíš a tancuješ s námi.                      Libuše Kotoučková

V pořadí již jedenáctou celo-
republikovou tříkrálovou sbírku 
zahájila Charita Česká republika 
minulou neděli. Do Hrbova a Sva-
řenova vyrazily 3 skupinky tří králů 
pod patronátem žďárské oblastní 
charity kolem poledne. Přestože 
bibličtí tři králové byli mužského 
původu, hrbovskými kolednicemi 
byly výhradně dívky. Do zapeče-
těných kasiček s logem Charity 
ČR vybíraly příspěvky od místních 
občanů. Na oplátku pak zazpívaly 
koledu „My tři králové“ a nade dve-
ře domu zapsaly značku K†M†B†. 
Tato zkratka znamená „Kristus 
žehnej tomuto domu“ z latinského 

Předvánoční setkávání důchodců Kabla mají dlouholetou tradici. 
Jejich konání je v posledních letech umožněno přispěním odborové 
organizace ZO OS KOVO Kablo VM a nynějšího zaměstnavatele, ko-
manditní společnosti nkt cables Velké Meziříčí, k. s., člena skupiny NKT. 
Z pozvaných 272 bývalých pracovníků organizovaných v odborovém 
hnutí v důchodovém věku se v pátek 10. 12. 2010 sešlo ve velkém sále 
Jupiter clubu 195 účastníků. Program, stejně jako v minulých letech, byl 
sestaven z ofi ciální části, kulturního vystoupení, občerstvení a volné 
zábavy. Vedení společnosti na setkání zastupovali L. Veleba, vedoucí 
personálního oddělení, a M. Milota, zástupce vedoucího výroby. Ve svém 
vystoupení L. Veleba konstatoval, že po složitém období minulých let se 
v letošním roce situace kabelovny již stabilizovala s dobrými výsledky při 
výrobě kabelů středního napětí, které nyní zajišťuje průměrný počet 190 
zaměstnanců. Předseda odborů J. Sedlák připomněl akce, které odbory 
s významnou podporou společnosti NKT pro bývalé pracovníky v letoš-
ním roce připravily. Byly to zvláště čtyři autobusové zájezdy do jižních 
Čech v květnových termínech, kterých se zúčastnilo celkem 130 osob. 
Pochvalu za vhodný výběr, pečlivou přípravu a vedení zájezdů získala 
nejen od předsedy odborů, ale i v následujícím vystoupení předsedy Klubu 
důchodců Kabla ing. V. Lavického, paní Blanka Křížová. V. Lavický se 
dále zabýval vývojem našeho města ve srovnání minulosti a současnosti. 
Vzácným hostem na setkání byl nový starosta Velkého Meziříčí ing. 
Radovan Necid. Ten nejprve ocenil přínos Kabla od nejstaršího období 
padesátých let minulého století pro stavební, kulturní i sportovní rozvoj 
města, na kterém se svým podílem účastnil i každý z přítomných bývalých 
zaměstnanců fi rmy. Dále se věnoval současným potřebám města, které 
vyžadují řešení, jakými jsou např. nepříznivá dopravní situace, bezpečnost 
ve městě a další. Po úvodní části následovalo zdařilé vystoupení lidového 
zpěváka Jožky Šmukaře s doprovodem. Součástí dopoledního programu 
bylo též občerstvení a posléze následovala volná zábava. Setkání bývalých 
spolupracovníků po uplynulém roce přináší řadu vzpomínek, ale i infor-
mace o nových událostech a zážitcích posledního období, takže bylo až 
do odpoledních hodin u jednotlivých stolů o čem hovořit.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří umožnili konání tohoto setkání, 
a aspoň takto pozdravit ty, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit, 
a těšit se na setkání s nimi v příštím roce 2011, který je již 65. rokem od 
zahájení výroby kabelů a vodičů ve Velkém Meziříčí.

Text a foto: ing. Antonín Dvořák.
Na snímku jsou převážně pracovníci bývalého provozu I.
Vystupující v ofi ciální části programu jsou na fotografi ích seřazeni ve 

stejném pořadí, jako ve výše uvedeném textu.

Setkání důchodců
velkomeziříčské kabelovny

„Christus mansionem benedicat.“
Výtěžkem ze sbírky podpoří žďár-
ská charita mimo jiné charitní 
ošetřovatelskou a hospicovou péči, 
denní stacionář Nesa nebo také 
službu osobní asistence poskyto-
vanou nepohyblivým lidem a se-
niorům. V loňském roce žďárská 
charita podpořila například i Haiti 
postiženou zemětřesením nebo ob-
čany zasažené bleskovou povodní 
na Liberecku.

Bc. Tomáš Niessner

Více fotograf ií naleznete na 
stránkách
www.hrbov-svarenov.czweb.org.

Tříkrálová sbírka v Hrbově a Svařenově

OKÉNKO RADNICE II.

Rozpočtové provizorium příjmů 
města Velké Meziříčí

na období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 (v tis. Kč)
Položka Druh příjmů Částka
1 Daňové příjmy celkem 29 775,00
4 Přijaté transfery celkem 7 122,00
2 Nedaňové příjmy celkem 1 807,00
3 Kapitálové příjmy celkem 1 400,00
 Příjmy celkem 40 104,00

Rozpočtové provizorium výdajů 
města Velké Meziříčí

na období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 (v tis. Kč)
 § Druh výdaje Částka
§ 1014 Ozdravování hospodář. zvířat 53,00
§ 1031 Pěstební činnost – lesy 3,00
§ 1036 Správa v lesním hospodářství 13,00
§ 1037 Celospolečen. funkce lesů 3,00
§ 2141 Vnitř. obchod, služby, cest. ruch – IC 177,00
§ 2212 Silnice 2 032,00
§ 2221 Provoz veřejné silnič. dopravy 347,00
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu 10,00
§ 2229 Ostatní záležitosti v SD 105,00
§ 2310 Pitná voda 603,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 18,00
§ 2322 Prevence znečišťování vody 5,00
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00
§ 2349 Ost. záležitosti vody v zem. kraj. 0,00
§ 3111 Předškolní zařízení 808,00
§ 3113 Základní školy 2 676,00
§ 3231 Základní umělecké školy 11,00
§ 3314 Činnosti knihovnické 665,00
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií 725,00
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 79,00
§ 3341 Rozhlas a televize 31,00
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře 903,00
§ 3399 Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků 161,00
§ 3412 Péče o sportovní zařízení 256,00
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1,00
§ 3421 Využití volného času dětí a ml. 130,00
§ 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 90,00
§ 3612 Bytové hospodářství 27,00
§ 3631 Veřejné osvětlení 609,00
§ 3632 Pohřebnictví 353,00
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 1 484,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  1 863,00
§ 3725 Využ. a zneškodňov. komun. odpadů 300,00
§ 3727 Prevence vzniku odpadů 549,00
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 78,00
§ 3733 Monitoring půdy a podz. vody 5,00
§ 3742 Chráněné části přírody 3,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 1 334,00
§ 3792 Ekologická výchova a osvěta 5,00
§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti 3,00
§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. 91,00
§ 4333 Domovy pro matky s dětmi 30,00
§ 4351 Os. asist., peč. služba a podp. sam. bydl. 903,00
§ 4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 183,00
§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová centra a nocleh. 20,00
§ 4399 Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan. 12,00
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 29,00
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 683,00
§ 5512 Požární ochrana 278,00
§ 6112 Zastupitelstva obcí 511,00
§ 6171 Činnost místní správy 12 002,00
§ 6310 Obec. příjmy a výdaje z fi n. operací 38,00
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifi k. 250,00
§ 6399 Ostatní fi nanční operace 63,00
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz. 1 655,00
 Výdaje provozní 33 266,00

Investice včetně výdajů
na plánované projekty

§ 2143 Cestovní ruch – Naučná stezka Nesměř, Bal. údolí – 
 ROP dotace 536,5 580,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod – 
 ČOV DYJE II. – 1. etapa 1 330,00
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek – Podíl města 
 k dotaci na památky 1 278,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – Obnova a údržba 
 parků – rez. na projekty z OPŽP apod. 500,00
§ 4374 Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a kont. 
 centra – Nízkoprahové centrum 1 300,00
§ 6171 Činnost místní správy – technolog. centrum ORP 7 200,00
§ 3111 Předškolní zařízení – odměna EA 76,00
 MŠ Sokolovská 25, MŠ Sportovní 26, MŠ Čechova 25
§ 3113 Základní školy – odměna EA 44,00
 ZŠ Sokolovská 26, ZŠ Komenského 18
 Výdaje kapitálové 12 308,00
Položka Financování: Částka
8115 Použití prostředků z min. roku 4 772,00
8123 Čerpání úvěru-projekt Dyje II. 1 330,00
8124 Splátky jistin úvěrů – výdaje z rozpočtu –632,00
 Celkem fi nancování 5 470,00

Finanční odbor MěÚ Velké Meziříčí

Považuji za nutné reagovat na tvr-
zení lékaře a současného ministra 
zdravotnictví Leoše Hegera o odpo-
vědnosti krajů za platy zdravotníků 
a tudíž za jejich odměňování. Upo-
zorňuji, že veškerou odpovědnost 
za systém fi nancování zdravotnictví 
a řízení vzdělávání lékařů a tudíž 
za jejich odměňování nese v této 
republice v prvé řadě ministerstvo 

zdravotnictví. To kromě absolutně 
nefunkčního a tvrdě kritizovaného 
plánu vzdělávání mladých lékařů 
př ipravuje a předkládá návrhy 
úhradové vyhlášky, která opako-
vaně krátí platby zdravotních po-
jišťoven za provedené úkony pro 
nemocnice. Krátí tak prostředky, ze 
kterých jsou lékaři v nemocnicích 
placeni. Placeni na základě tabulek 

dalšího z ministerstev – minister-
stva práce a sociálních věcí.

Jen pro úplnost dodávám, že 
úkolem zřizovatelů – v našem pří-
padě krajů –, je především zajistit 
odpovídající podmínky pro důstoj-
ný pobyt pacientů a plnohodnotný 
chod nemocnic. To kraj Vysočina 
zodpovědně plní a nemá k tomu, 
jako v případě fakultních nemocnic, 

dostatek fi nančních prostředků ze 
státního rozpočtu. Souhlasím s ko-
legy hejtmany, že zde opakovaně 
selhala už vedení ministerstev zdra-
votnictví za vlády Mirka Topolánka 
a Jana Fischera, která ignorovala 
varování o podfi nancování regio-
nálního zdravotnictví.

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

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

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

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

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

Ing. ZDENĚK AMBROŽ – PROJEKTSERVIS
oceňování nemovitostí, projekty staveb, energetické výpočty

ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)

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

Našim zákazníkům
a jejich zvířecím mazlíčkům

vše nejlepší v novém roce
přeje

Děkuje všem
svým zákazníkům
za přízeň
v uplynulém roce
a přeje nový rok
naplněný
štěstím.

Kosour Elektro
Velké Meziříčí, Nábřežní 27

nabízí široký sortiment vín
sudová – stáčená

lahvová
šumivá
rosse

Vynikající kvalita, ročník 2010.
Kde?

Velké Meziříčí, Františkov 67.
Otevřeno – Non stop!

PŮJČKY
od přímého investora:

105.000 Kč za 1.266 Kč/měs.
Bez náhl. do reg. Nejsme 900… 

Tel: 605 254 131.

Zubní pohotovost
So 8. 1. MUDr. Vladimíra 
Jelínková, Tyršova 223, Vel-
ká Bíteš, tel.: 566 533 092; 
ne 9. 1. MUDr. Zdeňka Ba-
jerová, Vratislavovo nám. 
12, N. Město na Mor., tel.: 
566 616 901. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je 
nutné služby telefonicky ově-
řit.   Zdroj: http://www.nnm.cz

Zdravé hubnutí se STOBEM 
od 1. února 2011

ve Velkém Meziříčí.
Bližší informace: 

605 010 666.
ekstop@seznam.cz

Prodám
■ Prodám hezký kabátek XXL, 
přes prsa 2×52, boky 2×56, odepína-
cí kožešina na límci, kožešina u ru-
kávů, černobílá kostka, nenošený.  
Cena 650 Kč. Tel.: 724689403

■ Kyvadlo-
vé hodiny, 
nástěnné, 
hezké, výš-
k a  9 0  c m , 
Quartz. Hodí 
se do by t u 
i na chalu-
p u .  R u č n í 
práce, cena 
3 . 0 0 0  K č .
Tel.: 
732 406 751. 
■ Renault Thalia 1,4 i, 55 kW, r. v. 
2001, najeto 146 000 km, stříbrná 
metalíza, 2× airbag, el. ovládání 
oken a zrcátek, litá kola, nové zim-
ní pneu, autorádio, centrál na DO, 
posilovač řízení, zámek řadicí páky, 
po výměně oleje, udržovaný a ga-
rážovaný vůz. Eko daň zaplacená. 
Cena 55.000 Kč. Tel.: 777 321 877.
■ Štěňata dvouměsíční, psi, čis-
tokrevného německého ovčáka bez 
PP. Očkovaná, odčervená, k odběru 
ihned. Cena 2.000 Kč. Zn. Rex – jen 
do dobrých rukou! Tel.: 608 666 950.
■ Železné zábradlí z dílu, délka 
8 m. Dále prodám pracovní stůl se 
svěrákem, železný. Prodluž. kabel 
na cívce – 50 m, 220V. Cena doho-
dou. Tel.: 739 083 414.
■ Litinový kotel na zemní plyn 
Viadrus G25, 12,5 kW, r. v. 1993, 
funkční, cena 3.000 Kč. Dále litino-
vý kotel na zemní plyn Viadrus G25, 
18,75 kW, r. v. 1993 – oprava nutná, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 777 248 196, VM.
■ Akvárium lepené, síla skla 
1 cm, 61×120×43 cm (v×d×h). Cena 
1.000 Kč. Tel.: 608 544 345
■ Včelí med – kvalitní, květový, 
pastovaný a medovicový. Volejte 
večer na tel.: 566 544 003.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Štěně pejska yorkšíra, nar. 
21. 11. 2010. Matka bez PP 2,5kg, 
otec s PP 2,5kg, je sám z jed-
noho vrhu, velmi čilý, aktivní, 
silný jedinec. Odčervený a očko-
vaný. Možno vidět po předcho-
zí domluvě. Tel.: 605 086 068.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky 
– vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 063.
■ Stará řezbářská a truhlář-
ská dláta, sekeru teslici. Tel.: 
732 406 751.
Nemovitosti
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Prodáme krásný byt 1+1 včetně 
zařízení ve Velkém Meziříčí. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Volejte 
prosím po 18. hodině, o víkendu 
kdykoliv. Tel.: 774 595 902.
■ Prodám byt 3+1 po celkové 
rekonstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 604 691 775.

Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Bezděkov. Byto-
vý dům po rekonstrukci (plast. 
okna, zateplení obvod. zdiva), 
4. NP, samostatné plynové 
topení, 1 sklep na poschodí, 
1 sklep v přízemí. Cena do-
hodou. Vážným zájemcům. 
Tel.: 721 355 088, e-mail.: 
kacutovicna@seznam.cz.

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Bezručova, OV. RK 
nevolat. Tel.: 775 232 180.

■ Prodám byt 2+1 na ulici Hor-
noměstská po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 731 508 270.

Pronájem

■  P r o n ajmu nov ý  by t 
2+kk + 2 koupelny, mezonet 
(55 m2), Velké Meziříčí, Škol-
ní. 5.500 Kč + inkaso. Tel.: 
776 319 525.

■ Hledám podnájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí. Volejte prosím po 
18. hodině. Tel.: 724 727 139.
■  P r o n a j m u  c i h l o v ý  b y t 
2+1 v klidné části města. Tel.: 
775 355 848, po 16. hodině.
■ Pronajmu RD 7 km od VM, 
4+kk s garáží. Tel.: 604 546 758.
■ Pronajmu byt 2+1 (50 m2) ve Vel. 
Meziříčí. Cena nájmu 6 tis. + inkaso. 
Volný od 1. 2. 2011. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu garsonku ve Vel-
kém Meziříčí, na Družstevní ulici 
č. 1347. Byt je v klidném prostředí 
okrasné zahrady blízko centra. 
Možný i pronájem garáže ve dvoře. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
Různé
■ Nabízím celodenní hlídání 
dětí do 1 roku. Vhodné pro matky, 
které se potřebují vrátit do práce. 
Spolehlivost, vzdělání v oboru, 
práce a zkušenost s dětmi, příjemné 
domácí prostředí. Hlídání i na více 
než 8 hodin denně. V ceně hlídání 
je oběd pro dítě. Cena dohodou. 
Maximálně 2 děti. Pouze osobní 
setkání. Tel.: 737 949 428, e-mail: 
hlidanidetivm@seznam.cz

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

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

Firma AUTO M+V, s. r. o., Průmyslová 2088
výrobce pohřebních vozidel

přijme nové pracovníky 
na pozici montážní dělník.

Praxe v oboru kovo vítána.
Kontakt tel.: 777 286 630, 777 241 002

Nové autobusové 
a vlakové jízdní řády

Město Velké Meziříčí ve spolupráci se Zdar, a. s. 
vydalo nové autobusové a jízdní řády (směr Praha, 
Brno, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Nové 
Město na Moravě a zpět, u vlaků jsou to směry Stu-
denec a Křižanov s návazností na další spojení).
K zakoupení jsou v Informačním centru Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1. Cena: větší formát 15 Kč, 
menší 10 Kč. 

Informační centrum MěÚ Velké Meziříčí

Dne 10. 1. 2011
se opět otevírá

ve 14 hodin.

Silvie Obořilová
srdečně přivítá své bývalé 

a budoucí hosty.

Horn
omě

st
sk

á 357

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Velká učebna
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, se-
minářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Podrobnější informace: 
Miloslav Čech, tel. 566 782 005, pronajem@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz                                                                 -prog-

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

KINO JUPITER CLUB
LEDEN 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

Starší majitel rybí 
restaurace v New 
Yorku se po se-
dmadvacetiletém 
spořádaném man-
želstv í odhodlá 

k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl 
jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzru-
ší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, 
kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své stařičké 
maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neu-
věřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá 
žena promlouvá 
jednoduchou a hu-
mor nou  c e s t ou 
o vážných vztazích 
mezi mužem a že-
nou. Hlavní hrdin-

ka vnímá svět jako žena, která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá 
štěstí po boku muže. Divá žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. 
Časem je zřejmé, že narazit na pana Božského je stejně pravděpodobné 
jako potkat tučňáka v bikinách. Občas ztrácí všechnu sílu, nikdy však 
nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor a nadhled jí v tom pomáhají. 
Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte náhodou stejné „štěstí“ na 
opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, ale určitě vás potěší, že 
nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková

Evě Boučkové muž 
zmizel a její dce-
ra odchází každý 
večer na rande… 
Jednoho večera se 
ozve zaklepání na 
dveře. Jakýsi muž 

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

Máte chuť revolto-
vat proti zavedeným 
manželským stereo-
typům a vymést ze 
svého života nudu? 
Manželé Sansieuovi 

mají stejný problém… Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho 
věcí zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne během devade-
sáti minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manžel-
ským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč, 
tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC.

Změna programu vyhrazena!                                                         -zh-

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Z očí nám odešel, v srdcích však zů-
stal, náš drahý a starostlivý manžel, 
tatínek a dědeček
Jan Mikyska
z Měřína.

Dne 1. 1. 2011 jsme vzpomněli 
první výročí jeho úmrtí.

Dne 8. 1. 2011 se dožívá krásných 90. let paní
Marie Bartáková
z Jabloňova, dříve z Dolních Heřmanic.

Hodně zdraví do dalších let jí přejí
děti s rodinami, 13 vnoučat a 24 pravnoučat.

Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku!
Velké poděkování patří velkomeziříčké organizaci svazu žen, jejíž člen-
ky zorganizovaly návštěvu Mikuláše, čerta a anděla v mateřské škole 
Čechova.
Ve čtvrtek 2. 12. po podvečerních Čertovských hrátkách ve třídě Broučků 
a po pásmu básní, písní a tanečků nazvaném Možná přijde i Mikuláš ve 
třídě Koťat, navštívila naši mateřskou školu vzácná a očekávaná návštěva: 
Mikuláš s andělem a čert. Je velmi pravděpodobné, že v mateřské škole 
přespali, protože v pátek 3. 12. ráno se objevili také ve třídách Krtečků 
a Sluníček. Při setkání s důstojným Mikulášem, rozpustilým čertem 
a zlatovlasým andělem děti brzy překonaly počáteční nedůvěru a obavy 
a statečně odpovídaly na jejich všetečné otázky. Při přednesu básní 
a písní o Mikuláši a čertech se dětský strach téměř vytratil. Některé děti 
se dokonce odvážily pohladit čertovi jeho černý kožich. Na závěr děti 
společně poděkovaly za bohatou nadílku a řada z nich se už teď těší na 
příští setkání.

Eva Hammerová, MŠ Čechova

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. 

při Jupiter clubu
Vždy v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

18. 1. přednáška Peru – Bolívie – Jižní Amerika Jaromír Bednář

25. 1. přednáška Archeologický průzkum Prof. Josef Unger, CSc.  v Tasově II.
 1. 2. přednáška Čína František Notypka
 8. 2. přednáška Genealogické prameny PhDr. Oldřich Chládek
15. 2. přednáška Indie – II. díl Ing. Miroslava Kneslová
22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek

Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat 
v týdnu do pátku 7. 1. 2011 každý den v kanceláři na program. oddělení 
JC od 8 do 16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě 
zamluvení a vyzvednutí vstupenek do pátku 7. 1.) Zbylé vstupenky budou 
vždy v prodeji hodinu před daným fi lmovým představením
Pátek 7., sobota 8. v 19.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, 
lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský 
průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí 
se získat modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesá-
tých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo 
koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé 
tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit 
v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si 
s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem 
absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální. Občanský průkaz vypráví 
o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, 
a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských 
ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně 
jako dnes… Hrají: L. Kovář, M. Vrba, J. Šárka, J. Vlček, A. Geislerová, 
M. Myšička, M. Taclík, K. Liška-Boková, M. Sidonová, J. Šulcová, J. Du-
lava, Jiří Macháček, Václav Kopta, Tragikomedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 137 minut
Pátek 14. v 19.30 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
„Sen je druhý život“ – Gérard de Nerval, jeden z velkých prokletých 
básníků
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých 
snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co 
jeho sny znamenají. Režie: Jan Švankmajer. Hrají: V. Helšus, K. Issová, 
Z. Krönerová, D. Bakerová, E. Došeková. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 105 minut
Středa 19. v 19.30 hodin
THE SOCIAL NETWORK
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality 
zanechají pozměněný svět – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co 
se přesně událo a kdo byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve fi lmu The 
Social Network divákům režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin 
umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevoluč-
nější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů 
hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli 
u toho, když Facebook vznikl. Režie: David Fischer. Hrají: J. Eisenberg, 
R. Mara, B. Barter, D. Fitzsimons, J. Mazzello. Drama USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 120 minut
Pátek 21. v 19.30 hodin
HLAVA – RUCE – SRDCE
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Rok 1914. 
Plukovník von Haukwitz zahyne za záhadných okolností při okultní 
seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára Knabelová, při vyšetřování zjistí, 
že tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědí na 
tuto záhadu naráží na nejbližší plukovníkovu osobu – poručíka Heinricha 
Rotha a osud je spojí dohromady. Režie: David Kačab. Hrají: V. Čermá-
ková, R. Zach, M. Finger, I. Uhlířová, J. Schmitzer. Historický fi lm ČR. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut
Sobota 22. v 19.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Liz Gilbert, hlavní hrdinka fi lmu je moderní žena, která se vydává pozná-
vat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit 
své pravé já. Režie: Ryan Murény. Hrají: J. Robertsová. Romantická, dob-
rodružná komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut
Úterý 25. v 19.30 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti!
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání konané-
ho na ostrově, který vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Režie: Daniel 
Alfredson. Hrají: M. Nyqvist, L. Endreová, G. Staykov. Kriminální drama 
Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 152 minut
Středa 26. v 19.30 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega 
Larssona.
Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho partnerka jsou za-
vražděni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci 
a obchodu s bílým masem. Režie: Daniel Alfredson. Hrají: N. Norén, 
M. Nyqvist, L. Endreová, S. Ledarpová, G. Staykov. Kriminální drama 
Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 129 minut
Filmový klub
Čtvrtek 27. v 19 hodin
KVÍLENÍ
V roce 1956 vydal Allen Ginsberg svoji později slavnou sbírku 
Kvílení a jiné básně. Režie: R. Epstein, J. Friedman. Hrají: M.-L. Parke-
rová, J. Hamm, J Franco, J. Daniels, D. Strathairn. Film USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 90 minut
Pátek 28. v 19.30 hodin
NA DORAZ
Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie „Na doraz“ v hlavní 
roli s Robertem Downeym Jr. a Zachem Galifi anakisem. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut

Pojďte s námi za pohádkou,
projdeme se pamětí.
Otevřeme školní vrátka
pro chlapce i pro děvčátka,
co se s námi neztratí.

Základní škola Sokolovská, Velké Meziříčí zve budoucí předškoláky 
a předškolačky na pohádkově laděné odpoledne. Těšíme se na vás 
7. ledna 2011 v 15.30 hodin ve třídě 1. B v budově ZŠ na Komen-
ského ulici.

Paní učitelky 1. tříd
A proto vemte mámu, tátu za ruku,
vyběhněte schodečky,

Foto: archiv MŠ Čechova

Děkujeme příbuzným, přátelům – 
kamarádům a všem lidem, kteří se 
přišli rozloučit s našim bratrem 

ing. Oldřichem 
Inochovským. 
Taktéž děkujeme za jejich květinové 
dary a za vstřícnost i profesionální 
přístup pohřební služby. Nesmírně 
si toho vážíme. 

S úctou bratři Slávek a Roman

čekají zde kamarádi,
ať nezaberou všechny stolečky.
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových nabízí

Velký sál Jupiter clubu * 7 vyučovacích lekcí * 
začátek kurzu v pondělí 17. ledna 2011 v 18 
a 20 hodin (dle počtu zájemců) * ukončení 
kurzu 28. února 2011
Uzávěrka přihlášek 7. ledna 2011. Cena 
kurzovného 1.400 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na progra-
movém oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 005 (004), po – pá (8 – 16 h)

* do 8. ledna 2011, Café Time

Zumba je ideální fi tness program, který spojuje la-
tinsko-americké tance, aerobic fi tness cvičení. Konec 
nudným hodinám aerobiku, na které nevydržíte pra-
videlně chodit. Spalujte kalorie zábavně! Zumba je 
určena pro všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, 
věk a kondici.
Více informací na tel. 566 782 004-5, 566 782 001.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 13. ledna 2011 (od 19 do 20 hodin)
Kde: velký sál Jupiter clubu
Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor (muž) z Taneční školy STARLET z Brna
Co s sebou: pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dob-
rou náladu.
Nabídka:
1. Předplatné – 10 lekcí – (9 lekcí + 1 zdarma) 540 Kč/60 Kč 1 lekce

Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
13. 1. 2011 1. lekce; 20. 1. 2011 2. lekce; 27. 1. 2011 3. lekce; 3. 2. 2011 
4. lekce; 10. 2. 2011 5. lekce; 17. 2. 2011 6. lekce; 24. 2. 2011 7. lekce; 
3. 3. 2011 8. lekce; 10. 3. 2011 9. lekce; 17. 3. 2011 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – (5 lekcí) 350 Kč/70 Kč 1 lekce
Výhody: lekce nejsou datumově určeny, určí si je každý sám. 
INFO PRO PŘEDPLATNÉ
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka!

3. Jednotlivé vstupy – 80 Kč/1 lekce
Přihlásit se do kurzu ZUMBY je možné telefonicky na číslech 
566 782 004–5, e-mail: program@jupiterclub.cz (jméno příjmení, 
tel. kontakt, jakou nabídku zvolíte) do konce prosince 2010. Na za-
čátku ledna bude všem zájemcům poslána výzva k potvrzení účasti 
a zaplacení. Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu 
na kolegyni či lektorku, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit 
a dodat energii a radost z pohybu…

Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového poukazu.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. a 22. ledna 2011 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

(Tři sněhuláci, Zvířátka a mráz,
Diamantová sekera)
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004 (005) nebo na program. oddělení 
JC, vyzvednutí vstupenek do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 15. ledna 2011 v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hrají hudební skupina M.E.Š. (velký sál)
a moderátor Hitrádia Vysočina Emanuel Míšek (koncertní sál).
Zahájení plesu ve 20 hodin.
Vstupenky s místenkou je možno zakoupit v informačním centru na 
městském úřadu ve Velkém Meziříčí v pracovní dny v době od 8 do 
15 hodin.

Tradiční VI. farní ples – 15. ledna 2011
Centrum kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce,

ve 20 hodin
slavnostní zahájení plesu.

Jedinečná tombola,
výborné občerstvení, každý 50. návštěvník dostane láhev mešního 

vína, k tanci a poslechu hrají Muzikanti Ladislava Prudíka.
Hostem plesu bude barytonista Jakub Pustina.

Srdečně vás zveme na

který se koná v sobotu 15. 1. 2011 v Pavlově.
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Bojané.

Foto: K. Dvořák
– ručně vyřezávané betlémy, vánoční vazby, svícny, výšivky atp.
neděle 9. 1. 2011 od 10 do 14 hodin.

Obec Ruda vás zve do kulturního 
domu na

Pátek 7. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE
 Hudba NA ŠIKMÉ PLOŠE, DJ BOND
Sobota 15. 1. PLES MĚSTA
 Hudba M.E.Š., moderátor Hitrádia Vysočina Emanuel Míšek
Sobota 29. 1. SPORTOVNÍ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
 Prodej vstupenek v Jupiter clubu od 3. 1. 2010 na program.
 oddělení tel. 566 782 004, 566 782 005
Sobota 5. 2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
Sobota 12. 2. STUDENTSKÝ PLES
 Hudba KOZENKA BAND
Pátek 11. 3. PLES CHARITATIVNÍ
 Hudba F-BOX
Změna vyhrazena!

Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost, občanské sdružení při Ju-
piter clubu ve Velkém Meziříčí, vy-
dala v roce 2010 nevelkou publikaci 
Vladimíra Makovského na téma 
Hledáme své předky – na pomoc 
začínajícím badatelům. V rámci 
součinnosti s Československou 
genealogickou společností meziná-
rodní v St. Paul v USA (Czechoslo-
vak Genealogical Society internati-
onal St. Paul USA) jsme byli touto 
společností požádání o překlad této 
publikace do angličtiny pro badatel-
skou potřebu svých členů. Na pře-
kladu se v současné době pracuje. 

V češtině si mohou zájemci tuto 
knížku zakoupit v knihkupectví 
Marie Charvátové, Velké Meziříčí, 
Náměstí 12, v novinovém stánku na 
náměstí v Křižanově a v papírnictví 
Ivany Wassebauerové v Měříně. Ve 
Žďáru nad Sázavou v knihkupectví 
Věry Šemrincové na náměstí Re-
publiky nebo 
v knihkupectví 
Romana Duby 
v u l ici Van-
ču rova (vla-
kové nádraží). 

Oldřich 
Hnízdil

Dobrá práce

Činnost organizace SPCCH 
ve Velkém Meziříčí

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2010 čtyři rekondiční pobyty. 
A to v dubnu v lázních Poděbrady a lázních Luhačovice, v říjnu opět 
v Poděbradech i Luhačovicích. V lázních Poděbrady bylo poskytnuto 
6 uhličitých koupelí a doplňující plynová léčba. V Poděbradech bylo 
ubytování v penzionu Máj, kde je kvalitní stravování přímo v objektu. 
Toto bylo klienty velmi oceněno a nevadilo jim, že na léčebné procedury 
se prošli o kousek dál. V lázních Luhačovice bylo ubytování poskytnuto 
v hotelu Vltava. Tentokrát nebyly s procedurami žádné problémy, jelikož 
byly zajištěny již měsíc před nástupem klientů, podle předpisu našich 
lékařů.

Také jsme zorganizovali dva pobyty v Park Hotelu na Slovensku (3 km 
od Dudinců), kterých se zúčastnili i nečlenové SPCCH.

V roce 2010 jsme uskutečnili 6 vycházek, a to v květnu do okolí Mar-
tinic a do Tišnova – klášter Porta coeli. V červnu na zámek Pernštejn. 
V září byla procházka Balinským údolím. V říjnu jsme prošli okolí Třech 
křížů. Počátkem listopadu jsme navštívili rozsáhlou výstavu minerálů 
v Tišnově.

Na rok 2011 již máme zajištěny opět jarní rekondiční pobyty v lázních 
Poděbrady od 21. 3. do 28. 3. 2011 a v lázních Luhačovice od 14. 5. do 
21. 5. 2011 v hotelu Bystrica, kde máme rezervováno jen 18 míst. Podzimní 
rekondice budou v lázních Luhačovice od 3. 9. do 10. 9. 2011, opět v hotelu 
Vltava. Lázně Poděbrady od 17. 10. do 24. 10. 2011.

ZO SPCCH znovu organizuje ve dnech od 28. května do 4. června 
2011 týdenní pobyt v Park-hotelu na Slovensku v ceně 6.590 Kč na oso-
bu. V ceně je zahrnuta cesta tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
šestidenní ubytování s plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka, deset 
léčebných procedur navržených lékařem a neomezený vstup do bazénů 
a fi tness center. Dále je v úterý a čtvrtek možnost využití sauny. V hote-
lové kavárně hraje třikrát týdně živá hudba k poslechu i k tanci. Po dobu 
pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: např. Budapešť, Santovka, 
Podhájská, Banská Štiavnica a také ochutnávky vín v tamějším sklípku 
a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. Na tuto akci je nutno 
se přihlásit a složit zálohu 1.000 Kč do 31. 1. 2011.

Během roku je umožněno setkávání členů SPCCH v klubu důchodců 
v Komenského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin. Členové se tam 
mohou přihlásit na rekondiční pobyty, zaplatit členské příspěvky a také 
si navzájem popovídat při čaji, či kávě.

Uzávěrka přihlášek na jarní rekondice bude v pondělí 14. 2. 2011. Upo-
zorňujeme všechny členy, aby sledovali naši informační skříňku v ulici 
Komenského před klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány nejnovější 
zprávy.                               Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM.

Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 13. 1. 2011 ve 
14.30 hodin na náměstí ve velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi 
mohou členové zaplatit členské příspěvky na rok 2011 a přihlásit se 
na rekondiční pobyty.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2010 ani 
na výroční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství 
ukončeno!                                  

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno – zabijačkové speciality.
Rezervace míst na tel.: 603 217 959. Začátek ve 20 hodin. 

Folklórní soubor Bítešan při-
pravil v závěru vánočních svátků 
pro své spoluobčany ještě jeden 
společný vánoční dárek. 

V bítešském kostele sv. Jana 
Křtitele zazněly v den sv. Štěpá-
na, 26. prosince, zvuky houslové 
muziky, zpěv jejích členů a sboru 
bítešských žen i malého sboru 
Bítešských zpěváčků. Rozezněly 
se hlasy pastýřů, 
probuzených an-
dělovou výzvou 
k cestě do Betléma, 
přidávaly se k nim 
malé koled n ice 
a zpěvačky. Ko-
ledníčci procházeli 
mezi námi, rozdá-
vali jablíčka s ho-
ř ícími svíčkami, 
dávali nahlédnout 
všem do malého 
Betléma. Během 
těch chvil jakoby 

Vánoční dárek od Bítešanu
se všem účinkujícím podař ilo 
zastavit shon světa a naplnit pří-
tomné kouzlem lidského citu a po-
rozumění, jaké hledáme alespoň 
právě o Vánocích. Dlouhý potlesk 
na závěr zněl jako jediná odměna 
za rozdávané zážitky. Ale byl 
také od srdce, tak jako vystoupení 
Bítešanu.

Zora Krupičková

Scéna s andělem a pastýři.         Foto Otto Hasoň

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede koncert

Neděle 20. března 2011 v 19.30 hodin. Rezervace a prodej od 
12. ledna 2011 na program. oddělení JC, tel.: 566782 004 (005).
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Spolek přátel Holého vrchu a Obec-
ní úřad Jívoví opět pořádali Novo-
roční výstup na kopec Holý vrch. 
Letos novoročně naladěné turisty 
Holý vrch přivítal již potřinácté. 
Prvního výstupu se zúčastnila 
pouze hrstka občanů z Jívoví, bylo 
jich přesně 10. Toho posledního 

třináctého už 574 ze všech vesnic 
v okolí, ale i z větších dálek. Celou 
cestu všem přálo krásné počasí, 
a tak v družné náladě, kochaje se 
krásami okolní krajiny, dorazili 
k cíli. Na vrcholu se všichni posil-
nili výbornou polévkou, o kterou 
se na letošním ročníku zasloužili 

V úterý 28. 12. 2010 se uskutečnil 
každoroční Memoriál Josefa Bohá-
če v Chotěboři.
Letos se ho účastnili hokejisté: HC 
Chotěboř, HC Rebel Havlíčkův 
Brod, HHK Velké Meziříčí, Výběr 
Dolní Rakousko, VSK Technika 
Brno.
Naši zástupci obsadili 4. místo 
s celkovým skóre 15:15.
Branky dali: 8× Strnad M., 3× Slabý 
P., 2× Šilpoch D., 1× Úlovec J., 1× 
Tichý M.

-jud-

► Sestava: ležící zleva Juda J., 
Svoboda I., klečící zleva Zeisel 
L., Loup P., Juda M., Strnad M., 
Janošek P., Pacalová K., Kapusta 
O., stojící zleva trenér Nekvasil 
K., Úlovec J., Karásek L., Nevěčný 
O., Lavický J., Šilpoch D., Báňa 
M., Slabý P., Tichý M., a trenér 
Dostál I.

Foto: archiv HHK

Vítězné ceny putují na ZŠ Měřín 
a na ZŠ Školní Velké Meziříčí

Poslední školní den kalendářního 
roku 2010 uspořádali učitelé tělesné 
výchovy Základní školy Oslavická 
Velké Meziříčí již čtrnáctý ročník 
atletické soutěže ve skoku vysokém. 
Na této tradiční sportovní akci se 
prezentovalo deset dívek a sedm-
náct chlapců ze čtyř základních škol, 
kteří změřili svoje skokanské do-
vednosti v jedné z disciplín králov-
ny sportů – atletice. Mezi žákyněmi 
se po dramatickém průběhu soutěže 
nakonec radovala dost překvapivě 
z vítězství Denisa Motáčková, které 
se podařilo hned prvním pokusem 
zdolat laťku ve výšce 137 cm, zatím-
co její soupeřka Adéla Sittová tuto 
výšku zdolala až třetím pokusem 
a obě závodnice pak shodně nesta-
čily na výšku 140 cm. Na bronzový 
stupínek si „doskočila“ Denisa 
Janečková. Obhájkyně loňského 
prvenství Erika Štefková nakonec 
skončila v poli poražených.
Daleko početnější soutěž chlap-
ců měla jednoznačnější průběh. 
Loni stříbrný Petr Horák se sice 
nevyvaroval slabších momentů, 
leč v rozhodující chvíli dokázal 
zmobilizovat síly a s přehledem 
zdolal laťku ve výšce 162 cm, což 
mu vyneslo prvenství. Následně 
pak předvedl velice zdařilé pokusy 
na 165 cm respektive na 168 cm. 
O dalším pořadí na stupních vítězů 
rozhodl stejně jako u dívek menší 
počet neplatných pokusů ve pro-
spěch Radka Švihálka před dalším 
v pořadí Ondřejem Poláškem za 
shodný výkon 159 cm.
Ceny do soutěže věnovala okresní 
rada Asociace školních sportovních 
klubů a ředitelství Základní ško-

ly Oslavická Velké Mezi ř íčí.
Výsledky kategorie dívky:

 1. Motáčková Denisa 137 cm
 ZŠ Měřín
 2. Sittová Adéla 137 cm
 ZŠ Školní Velké Meziříčí
 3. Janečková Denisa 134 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 4. Partlová Markéta 131 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 5. Štefková Erika 128 cm
 ZŠ Školní Velké Meziříčí
 6. Vidláková Nikola 125 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 7. Čamková Veronika 122 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 8. Panáčková Karolína 122 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 9. Sedláčková Klára 122 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
10. Kopečková Kateřina 110 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

Kategorie chlapci:
 1. Horák Petr 168 cm
 ZŠ Školní Velké Meziříčí
 2. Švihálek Radek 159 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 3. Polášek Ondřej 159 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 4. Duben Lukáš 156 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 5. Smejkal Vojtěch 153 cm
 ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
 6. Kučera Petr 153 cm
 ZŠ Měřín
 7. Košábek Adam 150 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 8. Milota Tomáš 147 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
 9. Smejkal David 147 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
10. Prachař Václav 147 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
11. Brabec Josef 147 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

občané z Vídně. Pro zahřátí a lepší 
náladu nechyběly účastníkům ani 
lahvičky s příslušnými tekutinami. 
Všichni účastníci výstupu využili 
této příležitosti k popovídání si 
s přáteli a k popřání všeho dob-
rého do nového roku. Letos byla 
pořízena u označení vrcholu nová 
schránka, ve které je umístěna 
Vrcholová kniha, do které může 

každý návštěvník zapsat své zážit-
ky. Na závěr si mnozí na památku 
pořídili hezký snímek z výstupu. 
Pozdní odpoledne zúčastněné 
pobídlo k rozloučení a přání, 
že se tu příští rok opět všichni 
sejdou. Nezbývá než doufat, že 
tato akce bude pro veřejnost stále 
přitažlivá.

Text a foto: OÚ Jívoví

12. Dostál Tomáš 144 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
13. Veselý Martin 144 cm
 ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
14. Horký Bohuslav 144 cm 
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
15. Jaša Jakub 135 cm 
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

16. Pospíšil Martin 135 cm 
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
17. Dohnal Petr 132 cm 
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
18. Janeček Libor 129 cm 
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

Text a foto: -záv-

Jak za pana Lady
I v dnešní televizní a počítačové době vyjíždí pan Pekárek se svým 

koníkem a sáněmi plnými dětských pasažérů naproti Ježíškovi krásnou 
zimní krajinou v 
okolí Dobré Vody.

Jízdné se nepla-
tí, odměnou jsou 
nejen jeho vnouča-
tům, ale i ostatním 
dětem jejich roz-
zářená očka, ra-
dost a spokojenost.

Jeden ze způso-
bů zábavy, na který 
budou dět i rády 
vzpomínat j i s tě 
i v dospělosti! 

Text a foto -miš- 

Program Jazyky bez bariér pomáhá dětem s dyslexií zvládat anglič-
tinu. Letos na podzim získal tento program v Norimberku stříbrnou 
medaili INEA 2010. U takové příležitosti je příjemné se na chvilku 
zastavit a zamyslet. Jak jsme začínali? Kam až jsme došli? A co máme 
dále v plánu?

Netajím se tím, že jsem dospělá dyslektička a máma dětí s dyslexií. 
Netajím se tím, že mám s dyslexií negativních zkušeností až nad hlavu. 
Když už mi bylo hodně zle, vzala jsem si k srdci jednu manažerskou radu, 
že z nevýhody můžeme udělat výhodu. A vida, vždyť mám výborné před-
poklady vytvářet pro děti speciální pomůcky na základě svých osobních 
zkušeností. Tak jsem se do toho pustila. Takové věci se ale nedají dělat 
doma u stolu. Je třeba být v přímém kontaktu s dětmi, učiteli, a to lze 
těžko bez souhlasu vedení školy. Pojďme se ve vzpomínkách přenést na 
začátek roku 2004.

V Jihlavě pořádají na ZŠ Otokara Březiny konference, kde jsem také 
jako lektorka přednášela. Spíše jsem ukazovala řadu názorných pomůcek 
pro uchopení slovíček a gramatiky (www.dys-baba.cz). Na konci za mnou 
přišly paní učitelky ze Základní školy Velká Bíteš a pozvaly mě k nim do 
školy. Pak mi ofi ciálně zavolal pan ředitel Mgr. Dalibor Kolář. Na rovinu 
jsem mu řekla, že si myslím, že jedna přednáška je jako plácnutí do vody, 
smysl že vidím v dlouhodobé spolupráci. Pan ředitel Kolář okamžitě 
pochopil oč běží a naši spolupráci podporoval.

Dnes už nevím, kolikrát jsem do Velké Bíteše jela, ale nikdy jsem 
nelitovala ani jediné cesty. Na I. stupni jsem nejvíce spolupracovala 
s Mgr. Miladou Sklenářovou, na II. stupni to byla   ing. Věra Poláchová. 
Ale není vhodné psát minulý čas, protože naše spolupráce a troufám si 
říci i přátelství stále trvají. Právě dětem v této škole jsem „šila na míru“ 
program na pomoc při výuce angličtiny a dalších jazyků. Pak jsme 
s panem ředitelem Kolářem našli sponzora – První brněnskou strojírnu 
Velká Bíteš, a. s., a přibrali ke spolupráci další školy v okolí. Několikrát 
jsme vyhlásili téma a děti v různém věku a z různých škol připravily na 
zadané téma česko-anglické prezentace v psané a mluvené formě doplně-
né obrázky. Právě program Jazyky bez bariér umožňuje speciální soubory 
vytvářet. Tyto soubory a mnoho dalších je k vidění i k užitku v rubrice 
Webová knihovna na www.jazyky-bez-barier.cz. Společným setkáním 
jsme říkali „žákovské konference“ a ty byly zábavné a obohacující pro 
děti i pro dospělé. 

A nezůstalo u žákovských konferencí jen ve Velké Bíteši. Konference 
jsme rozšířili na Slovensko do Sence, kde má bítešská škola partnerskou 
ZŠ J. G. Tajovského, a také do Prahy. V roce 2009 jsme v DYS-centru 
Praha pořádali mezinárodní žákovskou konferenci pod záštitou primátora 
hlavního města. Proběhly i další konference v městských částech Praha 
10 a Praha 6. Řadě konferencí byl přítomný předseda Českého svazu vy-
nálezců a zlepšovatelů a právě tento svaz pomáhal dělat programu Jazyky 
bez bariér krůčky do světa na různé výstavy. Dnes již program používá 
několik desítek škol v celé naší republice a k jeho rychlému šíření přispívá 
také aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press. Jejich 
učebnice jsou v českých školách velmi rozšířené a učitelé i rodiče vítají, 
když části učiva jsou díky programu Jazyky bez bariér adaptované do 
formy, která je pro děti s dyslexií „uchopitelnější“. 

A co plánujeme dále? Šířit program Jazyky bez bariér do dalších škol 
a rodin, připravovat další výukové materiály ve speciální formě a organi-
zovat další akce pro učitele, žáky i rodiče. A co je zlatým hřebem? Přece 
inspirující příběhy a zkušenosti jak můžeme pomáhat dětem s dyslexií 
i jejich okolí. Důležité je, když své schopnosti a síly propojují lidé, kterým 
na tom záleží. 

S velkým díkem
Dagmar DYS-BABA Rýdlová

Dospělá dyslektička, členka Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, au-
torka programu Jazyky bez bariér a knížky Dyslexie, smutek, mindráky a já

Na semináři v Univerzitním centru MU ve Šlapanicích u Brna v roce 2004, 
zprava ředitel Mgr. Kolář, učitelky Mgr. Hlavatá a Mgr. Sklenářová, 
autorka programu ing. Rýdlová.                     Foto: archiv ZŠ Velká Bíteš

Jazyky bez bariér v Bíteši
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Grandiózní úspěch velkomezi-
říčského Josefa Kratochvíla

Odchovanec zdejšího šachového 
kroužku při DDM, osmnáctiletý 
Josef Kratochvíl z VM, který hrá-
vá soutěž za oddíly Caissa Třebíč 
a Gordic Jihlava, se v prosinci stal 
juniorským Mistrem České repub-
liky v bleskovém šachu! Šampionát 
v bleskovkách na 2x5 minut se 
konal v Praze a Pepa suverénně 
vyhrál nejen základní skupinu (38 
vybraných účastníků), ale také užší 
„play-off“. Semifi nále hrané na 2 
partie zvládl v poměru 2:0, samot-
né fi nále pak 1,5:0,5. Soutěž mužů 
nad 18 let ovládla současná česká 
jednička David Navara z Prahy, 
ženskou Mistryní ČR je Olga Siko-
rová z Třince, za svobodna známá 
jako Olga Černá ze Žďáru nad Sá-
zavou. Josefův republikový triumf 
a titul, to je pro velkomeziříčský 
šach opravdová bomba. Jde o his-
toricky největší úspěch, jakého kdy 
kdo ze šachistů bydlících v našem 
městě dosáhl. Tím, že J. Kratochvíl 
opustil Velké Meziříčí a začal hrát 
za výkonnostně výše postavené 
oddíly cizích měst, udělal pro svůj 
talent a hráčský rozvoj to nejlepší, 
co mohl. Ať už si říká kdokoliv 
cokoliv. Žádný lokální patriotismus 
zde vůbec není namístě: vždyť, jak 
známo, doma není nikdo prorokem, 
a leckdy je proto lépe vyrazit do 
světa, případně do něj udělat díru, 
půjde-li to. A to se právě nedávno 
Pepovi podařilo. Kdo jeho odchod 
z velkomeziříčského oddílu kritizu-
je, ten nejspíš jen ve skrytu duše zá-
vidí – a nechce si to přiznat. Fotba-
lista Jan Koller také opustil rodnou 
Smetanovu Lhotu, aby se později 
jinde stal, čím se stal. Ve Smetanově 
Lhotě by něčeho podobného nikdy 
dosáhnout nemohl; a nikdo mu 
doma v rodné vsi jeho odchod „za 
lepším“ nevytýká. Vždyť později 
v renomovaných klubech proslavil 
nejenom sebe, ale jaksi současně 
s tím (a zpět) i onu svoji domovskou 
Smetanovu Lhotu. Anebo jste snad 

někdo slyšel o nějaké Smetanově 
Lhotě předtím, než Kollerův Honza 
vyrazil s buchtami a kopačkami 
v ranci kamsi do světa?
Někdy se zdá, že onen přehnaný 
„lokální patriotismus“ je vlastně je-
nom taková malá a obyčejná lokální 
zaprděnost. S prominutím.
Každý má právo na své vlastní štěstí 
a na svůj svobodný osobní rozvoj, 
ať už to hodlá realizovat kdekoli. 
Josefu Kratochvílovi patří velké 
uznání jak za reprezentaci oddílů 
Caissa a Gordic, tak i za reprezenta-
ci našeho města. Gratulujeme!
Turnaj v Novém Veselí – „Memo-
riál Milana Holcmana“ II. ročník
V úterý 28. prosince 2010 se ve 
společenské místnosti TJ Sokol 
Nové Veselí sešlo celkem 18 pozva-
ných šachistů a navíc také několik 
diváků, aby byli přítomni druhému 
ročníku vzpomínkového turnaje 
v bleskovém šachu na 2×5 minut 
a jednu partii. Startovné tohoto 
úmorného sedmnáctikolového tur-
naje bylo sice opravdu velmi vysoké 
(200 Kč), ale v ceně bylo trojí rybí, 
dále pak i uzeninové a zabíjačkové 
pohoštění. Rovněž věcné ceny od 
nikterak lakomých sponzorů byly 
velice pěkné. Veškeré nápoje jako 
pivo, víno, jakož i jiné poskytli 
pořadatelé zdarma. Hrálo se systé-
mem 1× každý s každým.

Konečné pořadí turnaje:
1. Petr Zeman Nové Město na 

Moravě 16,5 b. (16 výher – 1 
remíza – 0 porážek)

2. Milan Zimpl Nové Veselí 14,5 b. 
(14-1-2)

3. Vladimír Pařil Velké Meziříčí 
14,5 b. (13-3-1)

4. Pavel Prášil Žďár nad Sázavou 
11 b.

5. Miroslav Sýkora Nové Veselí 
10,5 b. atd.

Sportovně-společenský podnik 
trval od 15 do 22 hodin.
Milan Holcman byl vynikající, 
všemi velmi oblíbený člověk, hráč 
šach. oddílů Sokol Nové Veselí 
a Sokol Jámy. V poměrně mladém 
věku podlehl vleklé těžké nemoci. 
Čest jeho světlé památce!        -vp-

Máme tu nový rok, a tak je čas shr-
nout uplynulou motokrosovou sezo-
nu Action racing teamu z Velkého 
Meziříčí. Naši jezdci se zúčastňova-
li mezinárodního mistrovství České 
republiky juniorů a žen, Meteor 
cupu (krajský přebor), Vysočina 
MX cupu, mistrovství Rakouska 
žen a dokonce i mistrovství světa 
žen. Jak se jim dařilo, se dočtete na 
následujících řádcích.
Začneme nejmladším a také nejú-
spěšnějším jezdcem týmu, kterým 
je Patrik Stupka. Páťa pravidelně 
bojoval na Vysočina MX cupu 
v kategorii 50 ccm. Celou sezonu 
zajížděl vyrovnané výsledky, a tak 
s přehledem zvítězil. Patrik se dále 
zúčastňoval MMČR juniorů, kde se 
mu také velmi dařilo. V mezinárod-
ní konkurenci pravidelně bodoval 
a v celkovém pořadí skončil na 
krásném 4. místě.
Dalším velkým úspěchem bylo 
1. místo Jirky Bradáče na Vysoči-
na MX cupu, a to v kategorii MX1 
hobby. Jirka se od začátku sezony 
soustředil pouze na tento seriál 

závodů, což byla možná škoda, 
protože jeho letošní výborná forma 
by jistě přinesla dobré výsledky 
i v jiných seriálech.
Víťu Dvořáka bohužel hned na 
jaře zastavilo zranění kolene. Také 
Petra Stupku trápilo koleno, a tak 
musel v dubnu podstoupit operaci. 
Po zotavení ale naskočil do rozje-
tých seriálů a bodoval v kategoriích 
MX2 hobby na Vysočina MX cupu 
a Elite na Meteor cupu. Ani Martin 
Chalupa se nezúčastnil všech zá-

Dne 26. prosince se ve Lhotkách 
uskutečnil již 21. ročník vánočního 
turnaje neregistrovaných ve stol-
ním tenise. Turnaje se zúčastnilo 
18 hráčů.

Konečné pořadí ve dvouhře:
 1. Nedoma Jan, Vídeň
 2. Hnízdil Pavel, Bochovice
 3. Ambrož Marek, Vídeň
 4. Trojan Vítězslav, Lhotky
 5.–8. Jura Dominik, Bochovice
 5.–8. Adam Jaroslav, Křižanov
 5.–8. Studený Zdeněk, Vídeň
 5.–8. Krejčí Jaroslav, Bochovice

 9. Doležal Ivo, Bochovice
10. Jura Zdeněk, Bochovice
11. Kratochvíl Josef, VM
12. Hladík Tomáš, Dobrá Voda
13.–16. Charvát Jiří, Vídeň
13.–16. Lavický Josef, VM
13.–16. Drápela Jakub, Dobrá Voda
13.–16. Minařík Jakub, VM
17.–18. Drápela Vojtěch, Dobrá 
 Voda
17.–18. Pařil Vladimír, VM
Sponzoři: Poex, Vezeko, Motor 
Bednář, Lékárna U Černého orla, 
mediální partner týdeník Velko-
meziříčsko.

-pl-

HHK Velké Meziříčí – HK Kro-
měříž 2:4 (1:4, 0:0, 1:0)
Branky a asistence: 5. Nedoma, 48. 
Novák (Střecha, Krča) – 4. Sedlář 
(Šerka), 8. Župka (Sedlář), 13. 
Murín (Vinklárek), 14. Machálek 
(Klabačka). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Štourač (14. Nikodým) 
– Střecha, Musil, Šerý, Robotka, 
Bartejs, Krejčí – Krča, Troščák, 
Novák – Štěpánek, Vlašín, Chlubna 
– Nedoma, Burian, Janák – Kochá-
nek. Sestava HK Kroměříž: Vybíral 
– Gazda, Župka, Šerka, Jelínek, 
Šimek, Motal, Klabačka, Machá-
lek, Nedbal, Vinklárek, Gajdoš, 
Murín, Vsetínský, Sedlář, Večerka. 
Rozhodčí: Skopal – Novák, Ludvík. 
Vyloučení: 6:9. Využití: 2:1. Střely 
na branku: 16:35. Diváci: 260.
Výsledky devatenáctého kola: 
Blansko – Moravské Budějovice 
2:4, Plumlov – Uherský Ostroh 4:6, 
Kometa Úvoz – Velká Bíteš 8:5, 
Boskovice – Břeclav 5:2, Brumov-
Bylnice – Šternberk 5:4.
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
Velké Meziříčí 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Branky a asistence: 9. Jurča (Ba-
rák), 11. Ťok (Kučera), 51. Zalubil 
(Tóth), 53. Klauda (Jurásek, Něm-
čický), 58. Ťok (Zalubil), 58. Toth 
(Zalubil) – 10. Smejkal (Robotka), 
24. Krča (Novák, Šerý). Sestava 
Hokej Uherský Ostroh: Bříštěla 
(Valúch) – Fornůsek, Šudř ich, 
Horsák, Klauda, Barák, Bauer, 

Jurásek, Kučera, Němčický, Jurča, 
Tóth, Uherek, Vaněk, Zalubil. 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Štourač (Hladík) – Šerý, Robotka, 
Štěpánek, Chlubna – Krča, Troš-
čák, Novák – Pelíšek, Kochánek, 
Janák – Nedoma, Smejkal, Burian. 
Rozhodčí: Dobeš – Zapletal, Mara. 
Vyloučení: 5:8, navíc Smejkal 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 2:1, 
v oslabení: 1:0. Střely na branku: 
45:21. Diváci: 310.
Výsledky osmnáctého kola: Uher-
ský Brod – Brumov-Bylnice 2:3, 
Velká Bíteš – Boskovice 2:7, Kro-
měříž – Blansko 9:3, Šternberk 
– Plumlov 12:1, Kometa Úvoz 
– Moravské Budějovice – hraje 
se dnes.
Program na tento týden:
Neděle 9. 1. 2011 HC Břeclav – 
HHK Velké Meziř íčí, začátek 
utkání v 17 hodin (zimní stadion 
Břeclav)                                  -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 17 14 0 0 0 3 114:48 42
 2. HC Mor.Budějovice 17 13 1 0 1 2 86:44 42
 3. SK Minerva Boskovice 18 12 0 0 2 4 84:54 38
 4. HK Kroměříž 18 10 3 0 0 5 83:46 36
 5. HC Kometa Úvoz 17 11 0 0 1 5 75:54 34
 6. HC Uherský Brod 17 9 2 0 1 5 78:67 32
 7. Hokej Uherský Ostroh 18 9 1 0 2 6 83:62 31
 8. HC Brumov-Bylnice 17 8 0 0 1 8 66:65 25
 9. HC Grewis Plumlov 17 5 2 0 2 8 67:84 21
10. Dynamiters Blansko 18 5 1 0 0 12 52:100 17
11. HHK Velké Meziříčí 18 3 0 0 0 15 51:97 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 17 3 0 0 0 14 42:87 9
13. HC Břeclav 17 1 0 0 0 16 42:115 3

2. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
SK Netín – Technické služby 
VM 7:2
Plhák T. 2, Sýkora 2, Dvořák, Čer-
ný, Beran – Šmejkal 2
Agromotor VM – Sanborn VM 
3:2
Zachoval, Švihálek, Sýkora – Fritz, 
Lorenc
Euro ice boys VM – Mazánek 
Březka 2:6
Matoušek 2 – Burian Vl. 2, Hladký 
2, Hladík, Třeštík
HC Bory – SK Omega VB 4:1
Janda, Trejbal, Velecký, Kabelka 
Petr – Šimek
 1. SK Netín 2 2 0 0 11:5  4
 2. HC Bory 2 2 0 0 8:3  4
 3. Mazánek Březka 2 1 0 1 8:6  2
 4. Sanborn VM 2 1 0 1 6:5  2
 5. Agromotor VM 2 1 0 1 6:6  2
 6. SK Omega VB 2 1 0 1 5:6  2
 7. Euro ice boys VM 2 0 0 2 4:10 0
 8. Technické služby VM 2 0 0 2 4:11 0

1. liga – o postup do extraligy
Farma Měřín – Auto Dobrovolný 
VM 1:7
Štoček – Weber 4, Říha 2, Von-
dráček
SK Vídeň – Horní Heřmanice 
8:3
Střecha Lad. 4, Svoboda, Pospíšil, 
Vávra, Střecha Lud. – Mejzlík, 
Komínek, Šilhán

Začátky domácích utkání HHK VM:
ČTVRTEK 18.00, SOBOTA 17.30

20. kolo 9. 1. 2011 neděle 17.00
 HC Břeclav B HHK Velké Meziříčí
21. kolo 13. 1. 2011 čtvrtek 18.00
 HHK Velké Meziříčí HC Spartak Velká Bíteš
22. kolo 15. 1. 2011 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí SK Minerva Boskovice
23. kolo 22. 1. 2011 sobota 17.00
 HC Kometa Úvoz HHK Velké Meziříčí
24. kolo 27. 1. 2011 čtvrtek 18.30
 HC Moravské Budějovice HHK Velké Meziříčí
25. kolo 29. 1. 2011 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí Dynamiters Blansko
26. kolo 6. 2. 2011 sobota VOLNO                                          -hhk-

Oddíl házené Tělocvičné jedno-
ty Sokol Velké Meziříčí zve do 
svých řad chlapce a děvčata 
narozené 1995–2002 se zájmem 
o pohyb. Pravi-
delné t réninky 
pondělí až pátek 
15.30–19.30 ho-
din ve sportovní 
hale za Světlou.

So  8. 1. 14.45–16.15
Ne  9. 1. 13.30–15.00
So 15. 1. 14.15–15.45
Ne 16. 1. 14.00–15.30
So 22. 1. 14.45–16.15
Ne 23. 1. 13.45–15.15
So 29. 1. 14.15–15.45
Ne 30. 1. 14.15–15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

NHÚ Balinka VM – River VM 
3:3
Vrtal, Kavina, Rous – Strádal Milan 
2, Mucha Jar.
SK Lavičky – SK Afcon Kunšovec 
VM 8:2
Dvořák 4, Polák 2, Stupka, Turek 
– Klouda 2
 1. SK Vídeň 2 2 0 0 12:6  4
 2. SK Lavičky 2 1 0 1 11:6  2
 3. SK Afcon Kunšovec VM 2 1 0 1 13:13 2
 4. Opel Dobrovolný VM 2 1 0 1 12:12 2
 5. Horní Heřmanice 2 1 0 1 9:10 2
 6. Farma Měřín 2 1 0 1 6:9  2
 7. NHÚ Balinka VM 2 0 1 1 5:8  1
 8. River VM 2 0 1 1 5:9  1
1. l iga – o konečné umístění 
6.-11.
HC Benetice – HFC Dráhy VM 
3:3
Houzar 2, Doležal – Mičura 2, 
Tuček
HC Pikárec – HC Tasov 5:1
Chrást, Marek, Kupský, Broža, 
Jaša – Páral
SK Stránecká Zhoř – SPL Rado-
stín n. Osl. 1:5
Urbánek – Kment 2, Láznička, 
Váša, Kadlec
 6. SPL Radostín n. Osl. 2 2 0 0 7:2  4
 7. HC Benetice 2 1 1 0 12:8  3
 8. HFC Dráhy VM 2 1 1 0 7:6  3
 9. HC Pikárec 2 1 0 1 10:10 2
10. Stránecká Zhoř 2 0 0 2 4:9  0
11. HC Tasov 2 0 0 2 2:7  0

-vid-

Nejlepší tři hráči zleva Pavel Hnízdil (2. místo), Jan Nedoma (1. místo), 
Marek Ambrož (3. místo).                                          Foto: Pavel Lavický

Rozpis soutěže krajská 
liga JM a Z

vodů, ale v jednotlivých závodech 
Meteor cupu dokázal bojovat o bed-
nu v kategorii Prestige.
Barbora Laňková se na začátku 
sezony zúčastnila dvou závodů 
mistrovství Rakouska žen. Oba 
dva vyhrála, ale v rakouském po-
háru nepokračovala, protože dala 
přednost závodům mistrovství 
světa žen, které se jely v Bulharsku, 
Francii, Německu, Česku (Loket) 
a Itálii. Bohužel na MS se jí moc 
nedařilo, většinou ji trápily technic-

ké problémy. Bára se samozřejmě 
také zúčastňovala MMČR žen. Od 
začátku sezony vedla tabulku prů-
běžného pořadí, ale tři závody před 
koncem sezony ji zranění (zlomený 
kotník) připravilo o titul mistryně 
České republiky.
Všech těchto úspěchů by nebylo 
možno dosáhnout bez perfektního 
zázemí, za což patří velký dík 
sponzorům a celému realizačnímu 
týmu.

-art-

Zleva Tomáš Laněk, Barbora Laňková, Petr Stupka, Vítězslav Dvořák, Jiří Bradáč, Jan Kališ, Patrik Stupka. 
Foto: archiv Action racing teamu


