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MUDr. Iveta Kašová s. r. o., Moráňská 141/21, Vel. Meziříčí, IČO: 02359413

Kontakt: tel. 774 221 226, e-mail: jura.kase@seznam.cz

MUDr. Kaše Jiří – atestace z pediatrie I. st., 
atestace z ARO I. st., atestace z urgentní medicíny
▶ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti ● školení první pomoci 
pro zdravotníky i laiky, zaměstnance ● nácvik resuscitace 
dle posledních doporučení Evropské rady pro resuscitaci 
● školení problematiky návyk. látek (kouření, drogy, alkohol)
▶ zprostředkování obchodu a služeb 
● zajištění zdravotnického dozoru při sportovních, kulturních 
a jiných spol. aktivitách ● kontrola a vybavení lékárniček 1. pomoci
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Novoroční projev starosty města

Bohumil Daniel z Horní Libo-
chové a Jozef Rožňák z Velkého 
Meziříčí ujeli k 31. 12. 2013 
každý celkem dva miliony 
kilometrů bez nehod. Oba dva 
pracují jako profesionální řidi-
či úctyhodných čtyřicet let.

Bohumil Daniel začal jezdit po voj-
ně u  společnosti ČSAD, později 
ZDAR, a. s. Nejprve řídil nákladní 
automobily, po  deseti letech pak 
přešel na  autobusy. Třicet let tedy 
jezdil na pravidelných linkách, po-
nejvíce směr Velké Meziříčí – Bys-
třice nad Pernštejnem. Krom toho 
přibyly občas i  zájezdy po  České 
republice či doprava dětí do bazé-
nu. V jeho stopách jde syn, který je 
také řidičem u společnosti ZDAR. 

B. Daniel je ženatý, má tři děti a tři 
vnoučata a relaxuje při myslivosti.
Jeho kolega Jozef Rožňák z Velkého 
Meziříčí se narodil na  Slovensku 
a do Čech se šel vyučit truhlářem. 
Po  vojně nastoupil k  Dopravním 
stavbám Olomouc jako řidič ná-
kladní dopravy. Tu stejnou profesi 
vykonával i  u  tehdejšího ČSAD. 
Posléze přešel na  práci řidiče au-
tobusu, jímž je více než pětadvacet 
let. Jezdí pravidelné i nepravidelné 
linky, včetně zájezdové dopravy 
do  zahraničí. Jeho nejčastější lin-
kou je směr Velké Meziříčí - Ra-
dostín nad Oslavou - Žďár nad 
Sázavou. Vzhledem k  tomu, že 
má i nespočet nočních služeb, kdy 
vozí cestující z odpoledních směn, 
a má i každou druhou sobotu ne-

děli službu, říká o  této profesi, že 
zkrátka musí bavit. „Pokud k  této 
práci nemá člověk vztah, nemůže 
ji dělat,“ je přesvědčen J. Rožňák, 
který je ženatý, má stejně jako jeho 
‚dvoumilionový‘ parťák tři děti a tři 
vnoučata. Relaxuje ale jinak – při 
práci se dřevem či chovem dvaceti 
holubů. 

Další ocenění řidiči
Ke dvěma dvoumilionářům přibyli 
také další řidiči, kteří mají na svém 
kontě pěkná čísla. Například Lubo-
mír Vaněk najel bez nehody celkem 
jeden a půl milionu kilometrů, An-
tonín Večeřa 750 tisíc a další čtyři 
– Petr Invald, Ondřej Krejčí, Josef 
Pivnička a  Josef Pytlík – pak 250 
tisíc kilometrů.

Vážení spoluobčané, milí sou-
sedé, třináctka právě skonče-
ného letopočtu by téměř nutila 
začít věřit pověrám a dávat jim 
větší váhu, než si zaslouží. Ale-
spoň pokud se podíváme na ten 
obrovský chaos, který se na nás 
valí z médií o naší zemi, Evropě 
i celém světě.

Je to ale jen ten první pohled. 
Při hlubším zamyšlení zjistíme, 
že jde pouze o  povrchní zprávy, 
jejichž dopad na náš skutečný ži-
vot bývá v praxi jen velmi malý. 
Koho z  nás se například v  reálu 
nějak skutečně dotklo, kdo z pre-
zidentských kandidátů dnes sedí 
na Hradě? A přitom to ještě před 
rokem vypadalo, že jde o  nej-
klíčovější otázku, se kterou stojí 
a padá sama naše existence. Víte, 
a  takto je to se vším tím koloto-
čem.
Co naše životy ale ovlivňuje do-
opravdy, každý den a  přímo, je 

dění v  našem bezprostředním 
okolí. Proto bych se v následují-
cích řádcích velmi stručně dotkl 
událostí právě skončeného roku 
ve Velkém Meziříčí a dále jedno-
duše nastínil to nejdůležitější, co 
nás všechny čeká letos.
V  roce 2013 jsme zaznamenali 
několik ocenění, na  které může-
me být my, Meziříčáci, opravdu 
pyšní. Naše město se v  celostát-
ním kole ankety Město pro byz-
nys umístilo na  neuvěřitelném 
šestém místě. Jde o raketový vze-
stup pozitivního hodnocení, kte-
ré provádí sami zaměstnavatelé. 
V praxi to znamená, že podmín-
ky pro živnosti, firmy a podniky 
v našem městě se vylepšují a bude 
to mít přímý dopad na zaměstna-
nost. Ne, že by byla stoprocentní, 
takový naiva nejsem, ale nabídka 
pracovních míst je a  bude lepší, 
než ve  srovnatelných městech 
České republiky.

8. ledna 2014

Letos slavíme

Jozef  Rožňák (vlevo) najel 2 miliony km bez nehody 
stejně jako kolega Bohumil Daniel. Foto: Iva Horká

Řidiči společnosti ZDAR najeli miliony kilometrů bez nehody

Starosta Radovan Necid. Foto: Jiří Michlíček
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Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

Obory skupiny H: 
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zeměděl-

ských strojů, Kuchař–číšník, Obráběč kovů, Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec–farmář, Pekař, Řezník–uzenář, Zedník, 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

a dále možnost nástavbového  studia – denní i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání skupiny H

Podnikání 
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

nabízí pro školní rok 2014/2015  tříleté  obory vzdělání:

Město Velké Meziříčí ozna-
muje, že městský ples v roce 
2014 se nebude konat z dů-
vodu rekonstrukce Jupiter 
clubu, s. r. o. VM.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Radovan Necid, 
starosta města 
Velké Meziříčí

Ples města 
nebude

Pokračování na str. 4

Vstoupili jsme do nového roku 2014, 
který je pro týdeník Velkomeziříčsko 
obzvlášť významný. Připomíná si 
již 95. výročí od svého založení, ale 
také 25. ročník znovuobnoveného 
vydávání, které začalo po sametové 
revoluci. Mnozí si jistě vzpomenou 
na oslavu před pěti lety, na onu po-
věstnou „novinářskou“ kachnu, jež 
byla nakonec „jenom“ marcipánová 
a pojídala se během rautu na slav-
nostním večeru. Krom toho měli čte-
náři možnost nahlédnout v  rámci 
dni otevřených dveří do  redakce či 
tiskárny, podívat se na výstavu nebo 
se zúčastnit čtenářské soutěže apod. 
Nejúspěšnější prodejce pak dostal 
sele na  rožnění. Dodnes na oslavu 
rádi vzpomínáme...
Ale opakovaný vtip už není vtipem, 
a  tak přemýšlení o  způsobu letošní 
oslavy dalo docela zabrat. Nakonec 
nápad přišel, zbývá ho však zreali-
zovat. Co to ale bude, zatím na tom-
to místě neprozradím, chtěla bych, 
aby to mnohé mile překvapilo.
Na  těchto místech vás budu prů-
běžně informovat, ale také zdvořile 
o něco žádat. To ale až příště…

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Velké Meziříčí počítá 
s příjmy 171 milionů Kč 
Velké Meziříčí bude v roce 2014 hospodařit se schodkovým roz-
počtem. Na straně příjmů města stojí částka 171.078.000 korun. 
Zastupitelé města jej schválili na svém posledním, šestém zasedání 
roku 2013.

Rozpočet hospodaření města pro rok 2014 se skládá ze čtyř bodů. Výda-
je na letošní rok dosahují téměř čtvrt miliardy, přesně 245.998.000 korun. 
„Schvalujete tedy rozpočet schodkový, který je ovšem dokryt čerpáním 
úvěru na rekonstrukci víceúčelového sálu Jupiter clubu,“ uvedla při před-
kládání tohoto bodu jednání zastupitelstva Pavla Pólová, vedoucí finanční-
ho odboru radnice.
Neúčelová rezerva rozpočtu je oproti minulým letům o sedm milionů niž-
ší, pouze 2.975.000 Kč. Je to proto, aby bylo možno rozpočet sestavit už i se 
zařazením tzv. investic a nákladů hrazených městem převážně do školství. 
Tyto investice a náklady byly v předchozích letech zařazeny až z přebytku 
hospodaření, a kvůli tomu se pak realizace akcí těžko stíhaly do začátku 
prázdnin. Rezerva však má být později dokryta na obvyklých deset milio-
nů korun právě z očekávaného přebytku hospodaření města. Další součástí 
rozpočtu je dvousettisícová rezerva k rozdělení neziskovým organizacím, 
dále rezerva pro radu města k rozdělování na dary a dotace maximálně 
do výše 5.000 korun jednotlivým subjektům. 
Významnou částku rozpočtu tvoří rezerva pro sport, která je pro rok 2014 
ve  výši 4.700.000 korun a  bude rozdělena dle návrhu sportovní komi-
se jednotlivým oddílům. Letos poprvé částka počítá i se dvěma sty tisíci 
korunami pro sport dospělých, oproti předchozím letům, kdy příspěvek 
na činnost dostávaly pouze mládežnické oddíly.  Pokračování na str. 4

Iva Horká

Centrum města může 
expandovat za řeku
Město Velké Meziříčí podepsalo předběžnou kupní smlouvu na pozemek 
v bývalém areálu Svitu, který těsně sousedí s centrem města. Radnice jej 
kupuje pro budoucí rozvoj právě centrální části města. „Jde o mimořádně 
strategický pozemek nejen svojí velikostí, ale zejména polohou. Proto jsem 
se o nákup snažil dlouho a pečlivě,“ říká starosta Radovan Necid. Podle něj 
město čeká rozsáhlá debata o tom, jak by se centrum mělo dále rozvíjet. 
„Mám představu, že by se k tomu měli vyjádřit především všichni ti, kdo 
ve Velkém Meziříčí bydlí. A pak samozřejmě urbanisté. Co vím ale bez-
pečně je, že máme jedinečnou příležitost začít budovat něco, co přetrvá 
generace. A také co rozhodně nevymyslí ani neudělá tato radnice v tomto 
volební období. Toto nás opravdu přesahuje a je třeba, aby se nad budou-
cí podobou našeho města za řekou začal každý více či méně zamýšlet,“ 
prohlásil Necid. Cena za pozemek je předběžně stanovena na 13 milionů 
korun a vedení města zvažuje, jak zorganizovat co nejrozsáhlejší diskuzi 
odborné i laické veřejnosti o tomto území. -ran-
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Vážení přátelé, milí 
čtenáři,
s koncem starého a nástupem no-
vého roku má mnoho z nás ve zvy-
ku bilancovat již prožité a dávat si 

novoroční předsevzetí. 
Ta bývají různá. Není 
překvapením, že tak 
jako každý rok, se před-
sevzetí týkají hlavně 
zdraví, kondice a  pe-
něz. Dovolte mi, abych 
tohoto momentu využil 
ke shrnutí událostí, kte-
ré se odehrály v uplynu-
lém roce v Jupiter clubu 
(JC). Z  historického 
vývoje JC i našeho měs-
ta lze označit rok 2013 
za  zlomový, provázený 
celou řadou klíčových 
událostí. Definitivně 
bylo rozhodnuto o  re-
konstrukci budovy č. 
17, v  níž se nacházel 
velký sál, restaurace, 
kavárna, učebny, byt 
domovníka atd. Vlastní 

přestavba, jedna z největších v his-
torii města, byla v  září zahájena 
přípravnými pracemi (stěhováním 
zařízení, techniky, příprava ná-
hradních prostor atd.), následova-

la demolice velkého sálu, bourání 
některých částí přilehlých prostor 
a proběhl zde i archeologický prů-
zkum. Začátkem roku 2014 budou 
zahájeny stavební práce a  do  no-
vých prostor bychom se mohli 
navrátit koncem roku 2014. V zá-
věru loňského roku se nám také 
podařilo získat půl milionovou 
dotaci na digitalizaci kina. Dalším 
významným krokem bylo dosaže-
ní dohody s OS KOVO nkt cables. 
Město na základě tohoto ujednání 
získalo do  svého vlastnictví pro-
story v budově č. 18, kde se nachá-
zí kinosál, koncertní sál, loutkový 
sál, výstavní síň i  administrativní 
budova, které jsou nezbytné pro 
zajištění kulturně společenských 
aktivit JC. Propojením výše uve-
dených objektů získá Město Vel-
ké Meziříčí ucelené a  komplexní 
kulturně společenské centrum vy-
hovující současným bezpečnost-
ním, hygienickým i  technickým 
normám. Návštěvníci získají bez-
bariérový přístup do  multifunkč-
ních prostor, které jim poskytnou 

daleko větší pohodlí a  souhrnné 
služby. Všechny tyto podstatné ak-
tivity samozřejmě připravily pra-
covníkům JC velké množství mi-
mořádné a nebývalé práce. I přes 
tyto skutečnosti bylo naším pr-
vořadým cílem zachovat progra-
movou nabídku pokud možno co 
nejméně omezenou. Museli jsme 
proto z  těchto důvodů nejen vy-
klidit prostory pro připravovanou 
rekonstrukci, ale upravit a připra-
vit též prostory náhradní. Upravili 
jsme část pronajaté budovy lute-
ránského gymnázia tak, aby zde 
bylo možné uspořádat koncerty 
(např. závěrečný koncert mezi-
národního hudebního festivalu 
Concentus Moraviae, Ivy Bittové, 
vánoční koncerty atd.), proběhla 
zde velmi zdařilá vánoční výstava, 
akce DDM, taneční kurzy, zreali-
zovali jsme zde několik firemních 
večírků. Divadelní představení 
jsme naopak situovali do technic-
ky upraveného kinosálu, kde jsme 
ke stavbě jeviště použili větší část 
venkovního pódia, světla a  zvuk 

jsme umístili jejich demontáží 
z jeviště velkého sálu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
celému kolektivu pracovníků JC 
za nasazení a přístup, díky které-
mu všechny tyto nelehké a časově 
náročné úkoly zvládli. Přestavba 
JC vyvolala u mnoha našich spo-
luobčanů dojem, že naše činnost 
je omezena, opak byl však prav-
dou. V  průběhu roku jsme zor-
ganizovali celou řadu akcí, které 
v provizorních podmínkách klad-
ly daleko větší nároky na  jejich 
realizaci. Mezi nejnavštěvovaněj-
šími a návštěvníky pozitivně hod-
nocenými mohu uvést tradiční 
týdenní Evropský festival filozofie, 
který měl již sedmé pokračování, 
stále více zájemců si získává Vel-
komeziříčské kulturní léto, 4 klíče 
k  velkomeziříčské bráně měly už 
své dvacáté první pokračování. 
Výraznou měrou jsme se podíleli 
na zajištění mezinárodního setká-
ní LEADERfest 2013 a  řady dal-
ších aktivit. 
Díky podpoře města jsme i nadále 

mohli vytvářet potřebné zázemí 
pro širokou škálu aktivit DDM, 
základních škol, hudebních i diva-
delních uskupení i mnoha zájmo-
vých útvarů (např. loutkoherecký 
soubor, Vlastivědná a genealogic-
ká společnost, filatelisté a další). 
Pravidelný informační, společen-
ský, kulturní i  sportovní servis 
o dění v našem regionu jsme vám 
poskytovali prostřednictvím  tý-
deníku Velkomeziříčsko. Poděko-
vání patří všem jeho dopisovate-
lům a přispěvovatelům. 
Děkuji za  výbornou spolupráci 
rovněž všem partnerům JC, čle-
nům zájmových útvarů, spolu-
pracovníkům a  především našim 
návštěvníkům. 
Vážení čtenáři, do  nového roku 
2014 vám přeji jménem svým 
i  všech spolupracovníků mnoho 
zdraví, štěstí, osobní i  pracovní 
pohody a doufám, že i v letošním 
roce se z  návštěvy Jupiter clubu 
budete navracet spokojeni, nabiti 
optimismem a pozitivní energií. 

Mgr. Milan Dufek

Stabilizovat dodávky elektřiny 
pro Velké Meziříčí pomohla 19. 
prosince 2013 po havárii  dvou 
hlavních vedení o kapacitě 110 
kV náhradní přenosová trasa.

Při havárii došlo k  pádu tří sto-
žárů na  lince V516/5539 a dese-
ti stožárů na  lince V5534/5539. 
Přestože jde o hlavní energetické 
tepny pro oblast, zajistil provozo-
vatel distribuční soustavy společ-
nost  E.ON Distribuce, a. s., kom-
pletní zásobování elektřinou přes 
vedení nižší napěťové hladiny. 
„Aby však nebyly zatíženy pouze 
tyto nižší linky, obrátil se na nás 
provozovatel vedení, abychom 
v  kratším úseku havárie vysta-
věli do  doby opravy původního 
vedení náhradní přenosovou 
trasu. Šlo o  mobilní systém sta-
vebnicově složených stožárových 
konstrukcí ukotvených lanovými 
kotvami. Takové náhradní vede-

ní je schopno dočasně plnit funk-
ce stabilního vedení a  přenést 
prakticky jakoukoli standard-
ní kapacitu napětí,“ vysvětluje 
Zdeněk Židek, generální ředitel 
elektromontážní společnosti GA 
Energo technik. Židek zároveň 
dodává, že nouzové stožáry byly 
po  nutných geodetických a  sta-
tických přípravách vystavěny 
během několika dnů. Na  místě 
obou událostí také zasahovali 
technici společnosti GA Energo 
technik a  zajišťovali poškozená 
vedení tak, aby nedošlo k dalším 
škodám. 

O společnosti:
Společnost GA Energo technik, 
s.r.o., patří dlouhodobě mezi před-
ní společnosti na  poli dodávek 
služeb pro energetiku v  České re-
publice. 
Zároveň je významným dodava-
telem společnosti ČEZ Distribuční 

služby v  oblasti pohotovostní ha-
varijní služby, a  to pro elektrické 
vedení všech napěťových úrovní. 
Havarijní službu zajišťuje také pro 
soukromé elektrárny využívající 
obnovitelné zdroje a  rovněž pro 
města a obce při provozu veřejné-
ho osvětlení. 
Hlavní činností společnosti je vý-
stavba, projektování a opravy veš-
kerých energetických sítí a rozvod-
ných zařízení všech napěťových 
úrovní. 
Jako jediná firma na poli montá-
ží VN a VVN v ČR je společnost 
GA Energo technik certifikována 
pro tažení vodičů přes křižovatky 
elektrifikovaných železnic ČD pod 
napětím bez nutnosti vypínání 
a výluk. 
Společnost je zároveň vlastníkem 
užitného vzoru zapsaného Úřa-
dem průmyslového vlastnictví 
k  zařízení pro dočasný přenos 
elektrické energie, tzv. náhrad-

ní přenosové trasy (nouzových 
stožárů). Svou činnost zahájila 
společnost v  roce 1993, nyní má 

12 poboček po  celém území ČR, 
dceřinou společnost GA Slovensko 
a  téměř 450 kmenových zaměst-

nanců.                    Markéta Aulová, 
GA Energo technik, 

foto: archiv GA Energo technik

S dodávkami elektřiny po havárii u Velkého Meziříčí pomohla náhradní 
přenosová trasa

Přestavba Jupiter clubu, rozhled-
na na  Fajtově kopci, letní Ná-
městí, hrozící povodeň a  koupě 
velkého pozemku za  řekou. To 
jsou důležité události roku 2013, 
které mohou jednou tvořit zápis 
v městské kronice.

Hospodařili jsme 
s přebytkem
Doslova alfou a  omegou toho, 
co se v  daném roce ve  městě 
děje, jsou peníze. Každý asi tuší, 
že můžeme udělat jen to, na  co 
máme a naplánovat jen to, o čem 
víme, že to budeme moci zapla-
tit. Už několikátým rokem se po-
hybujeme v prostředí, kdy státní 
zásahy ani celosvětová ekonomi-
ka obecním a  městským rozpo-
čtům moc nepřejí. Nasadili jsme 
proto velmi přísná pravidla pro 
utrácení z městské kasy - zamě-
řujeme se opravdu na  každou 
korunu. Možná i  proto se nám 
daří držet hospodaření vyrovna-
né a přitom neomezovat investi-

ce. V roce 2013 tak mohla radni-
ce rozdělit přebytek hospodaření 
z  roku 2012 ve  výši bezmála 40 
milionů korun na  nové stavby 
v dopravě, ve  školství, v kultuře 
a  podobně. Pomohla nám také 
nová pravidla pro přerozdělo-
vání daňových výtěžků obcím, 
díky kterým Velké Meziříčí mělo 
získat předběžně o  14 milionů 
více, ale na  toto vyúčtování si 
ještě počkáme do konce ledna.
Velmi úspěšně skončily také 
společné nákupy a  dražby ener-
gií. Přinesly doslova milionové 
úspory. To bylo důležité napří-
klad i pro naše školy, které ročně 
za elektřinu i plyn šetří statisíce. 
V  této souvislosti jsme také po-
mohli se společným nákupem 
energií pro domácnosti celého 
mikroregionu, které tak v  prů-
měru dosáhly 25% úspory.
Za  zmínku jistě stojí také to, že 
díky rozpočtové kázni jsme ani 
loni, ani letos nezvyšovali žádné 
poplatky včetně toho za  likvi-
daci odpadů, což jsme si mohli 

dovolit jako jedno z  mála měst 
v okolí.

Hudba na náměstí, 
staré filmy v kině 
a nový Jupiter club 
Od  hospodaření se také odvíjí 
naše největší investice, kterou 
je přestavba Jupiter clubu. Tu 
město připravovalo už dávno 
a intenzivně zvlášť od roku 2010. 
První část roku 2013 jsme věno-
vali pečlivému výběru dodavate-
le. V září se pak konečně začalo 
s pracemi, které by měly skončit 
s  letoškem. Nový Jupiter club 
pak otevře městský ples v  lednu 
2015.
Uspěli jsme také v  dlouhodo-
bých jednáních s odbory a smě-
nili jsme s nimi druhou část Ju-
piter clubu za jiný městský dům.
Nové zázemí pro kulturu je ne-
smírně důležité, ale není to to 
jediné, co se ve společenské sféře 
v roce 2013 v našem městě udá-
lo. Druhým ročníkem také po-

kračovalo mimořádně úspěšné 
Velkomeziříčské kulturní léto. 
Série letních koncertů a umělec-
kých představení letos doznala 
drobných organizačních vylep-
šení, osvědčil se například on-
line rezervační kalendář pro jed-
notlivé vystupující. Zde musím 
také připomenout, že celý letní 
minifestival a  jeho koncepce je 
z hlavy radního Jiřího Michlíčka, 
který má na nápadu akce doslo-
va lví podíl. A tentýž člověk také 
pracoval na zpřístupnění archivu 
bývalého amatérského filmové-
ho kroužku veřejnosti. Jiří Mich-
líček našel u  jeho bývalých čle-
nů, v  depozitáři muzea i  u  sebe 
doma řadu unikátních filmových 
dokumentů z  minulého století, 
které zčásti sám a zčásti v odbor-
ných laboratořích nechal zrekon-
struovat a zorganizoval první ve-
řejné promítání. Všechny filmy 
jsme pak umístili na  speciální 
webový videokanál YouTube.
Když už mluvíme o  filmech, 
Jupiter clubu se podařilo mi-

mořádně dobře uspět se žádostí 
o  státní dotaci na  digitalizaci 
kina. To znamená, že už příští 
rok naše kino bude moci promí-
tat i nejnovější produkci, na kte-
rou by bez digitální technologie 
prostě nedosáhlo.

Na webu už je 
téměř vše
Digitalizace a elektronizace jsou 
vůbec slova dneška. Dalšími 
změnami a  vylepšeními prošel 
městský web, který dnes už dob-
ře slouží nejen jako zdroj infor-
mací, ale také jako veřejný, ote-
vřený archiv a místo pro zájemce 
o historii.
Lidé zde dnes mimo jiné najdou 
kroniky od  roku 1927, seznam 
starostů a radních od roku 1850 
se stručným shrnutím toho, co 
se v  jejich funkčním období 
ve městě událo.
Pozoruhodný soupis drobných 
památek, tedy soch, Božích muk, 
památníků a  pomníků, či kap-

liček s  popisy a  fotografiemi je 
také velmi příjemným zpestře-
ním.
Na webu jsme zpřístupnili veške-
ré strategické dokumenty města, 
to znamená rozvojové plány 
a podobně. Návštěvníci zde také 
najdou veškeré dotace a  granty, 
které vypisuje, či naopak přijímá 
město. Stavebníci a  projektanti 
mají na  webu užitečný přístup 
k  informacím o  inženýrských 
sítích. Nájemníci v  městských 
bytech mohou hlásit závady 
na městském majetku, což je ta-
kový doplněk primární funkce 
intranetové knihy závad, která 
slouží zaměstnancům radnice.
Dopravní situaci je možné sledo-
vat na  nových online kamerách 
na  výjezdech z  města, přidali 
jsme také teploměr s elektronic-
kou archivací. Pro turisty jsme 
pak spustili úplně nový turistic-
ký portál, kde je velmi přehledně 
shromážděno vše, co návštěvník 
města potřebuje.

Rok 2013 přinesl velké stavby i malé radosti
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Novoroční ohlédnutí ředitele Jupiter clubu
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Spirituál kvintet potěšil před Vánocemi měřínské posluchače
Legendární  skupina Spirituál 
kvintet, první česká folková 
kapela založená v roce 1960, 
koncertovala v měřínském 
kostele těsně před loňskými 
Vánocemi. 

Před vyprodaným chrámem 
vystoupila ve složení Zden-
ka Tichotová, Jiří Holoubek, 
Jiří Tichota, Jiří Cerha, Pa-
vel Peroutka, Dušan Vanču-
ra a Veronika Součková, kte-
rá nahradila zpěvačku Irenu 
Budweiserovou, jež vystupuje 
se svojí kapelou Fade In. Akus-
tický koncert nabídl poslucha-
čům průřez tvorbou Spirituálu, 
včetně jeho známých hitů i no-
vinek. Nechyběly ani vánoční 
písně, z nichž některé zpívali 
lidé spolu s muzikanty.
„Výtěžek ze vstupného půjde na 
dostavbu farního centra,“ po-
dotkl při závěrečném poděko-
vání jeden z organizátorů Karel 
Pacal z Měřína. Tamní pořada-

telé mysleli i na ty diváky, kteří 
seděli na místě, odkud měli ztí-
žený pohled dopředu, a přená-
šeli proto vystoupení na obra-
zovku v boční kostelní lodi.

Měřínští měli vzácnou mož-
nost vidět a slyšet Jiřího Ticho-
tu jako řádného člena kapely. 
Skupina sdělila, že loňské listo-
padové a prosincové koncerty 

byly poslední, kterých se již je-
diný žijící člen původní sestavy 
z r. 1960 a po celých třiapadesát 
let existence kapely i její umě-
lecký šéf, zúčastní jako řádný 

člen. „Tichák bude po této době 
na volné pozici jakéhosi ‚čest-
ného člena‘, který se na kon-
certech a práci kvintetu bude 
podílet podle svých možností 

tak dlouho, dokud mu to ostat-
ní budou trpět,“ uvedl Spirituál 
kvintet mimo jiné také na svých 
webových stránkách.

Iva Horká

Umělecký šéf Jiří Tichota, který bude se skupinou vystupovat už jenom sporadicky, 
a zpěvačka Veronika Součková, jež nastoupila do kapely po Ireně Budweiserové. 
Vpravo Spiritál kvintet během děkovačky v měřínském kostele. 2x foto: Iva Horká

Pět dní olympiády dětí a mládeže na Vysočině
Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže, Kraj Vyso-
čina, 19.–24. 1. 2014
Největší celorepubliková sportovní událost roku 2014 
pro sportovce žákovských kategorií odstartuje na Vy-
sočině už 19. ledna 2014. Zahájení Her VI. zimní olym-
piády dětí a  mládeže proběhne na  zimním stadionu 
Kotlina v Havlíčkově Brodě. Hostitelskými městy jsou 
spolu s Havlíčkovým Brodem i Velké Meziříčí, Jihlava, 
Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Právě tam 
organizátoři umístili olympijský dům. 
Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou bude po celých pět 
olympijských dní tzv. „centrálním mozkem“ her. Nej-
očekávanějším okamžikem her je zveřejnění seznamu 
jmen čtrnácti vlajkonošů krajských výprav. 
Svou přítomností i  tentokrát podpoří mladé sportov-
ce vynikající a úspěšní čeští reprezentanti a olympijští 
medailisté. „Vynikající hokejista Jaroslav Holík povede 
sportovce z  Vysočiny, atletka Jarmila Kratochvílová 

přivede tým Středočeského kraje a  např. sportovní 
střelec David Kostelecký půjde v  čele výpravy Krá-
lovehradeckého kraje,“ uvedl Ivo Mach z KrÚ Kraje 
Vysočina, který má přípravy her na starost.
Maskotem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 
je ZAJÍC, sportovní nadšenec a  věrný přítel vítězů 
i  poražených. Jeho kreslená podoba bude sportovce 
provázet na všech sportovištích.
Havlíčkův Brod – lední hokej
Jihlava – lední hokej
Velké Meziříčí – alpské lyžování, snowboarding
Žďár nad Sázavou – krasobruslení, rychlobruslení, 
hra na akordeon
Nové Město na Moravě – běžecké lyžování, biatlon, 
lyžařský orientační běh.
Více informací a přímé přenosy z vybraných spor-
tovišť na www. olympic.cz/odm2014.

Ing. Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

Na Regiontouru představí 
památky a olympiádu
Kraj Vysočina připravuje vlastní 
prezentaci na  tradičním veletr-
hu cestovního ruchu Regiontour, 
který se koná od 16. do 19. ledna 
2014 na  brněnském výstavišti. 
Hlavním tématem krajské pre-
zentace jsou nevšední turistická 
pozvání za  památkami regionu 
a blížící se olympiáda dětí a mlá-
deže. 
„Památky regionu chceme 
představit nejen obvyklou pre-
zentační formou, ale také nově 
na velkoplošné obrazovce a zcela 
netradičně turistickým rádoby 
výšlapem, při němž nohy nebu-

dou bolet,“ prozradila radní Kra-
je Vysočina pro oblast cestovního 
ruchu Marie Kružíková. Největší 
důraz bude Kraj Vysočina klást 
na Muzeum Vysočiny Třebíč, je-
hož rozsáhlá modernizace za 180 
milionů korun byla dokončena 
v  závěru minulého roku. Regi-
ontouru se pravidelně zúčastňuje 
i město Velké Meziříčí, jehož stá-
nek bývá součástí expozice Kraje 
Vysočina.
Hlavním tématem zahajovacího 
dne bude představení Her VI. 
zimní olympiády dětí a mládeže.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

Meziříčí poprvé zaznamenalo velký 
úspěch v anketě Město pro byznys

Firmám se daří i v krizi, nevyhnou se 
ale omezením

Šesté místo v celostátním kole, 
to znamená mezi 205 městy 
a 22 pražskými městskými 
částmi, ankety Město pro 
byznys letos obsadilo Velké 
Meziříčí. 

Jde o  velký úspěch už proto, že 
se Velké Meziříčí ankety, ve kte-
ré samosprávy hodnotí přímo 
zaměstnavatelé z  místa, účastní 
dlouhodobě a  letos bylo zlep-

šení opravdu skokové. „Vysvět-
luji si to tím, že na uživatelskou 
přívětivost služeb našeho úřadu 
a na co nejotevřenější vztahy sa-
mosprávy klademe od  počátku 
volebního období ten největší 
důraz. Je možné, že letos naše 
snaha konečně začala přiná-
šet ovoce,“ domnívá se starosta 
Radovan Necid a  dodává: „Jde 
především o  společný úspěch 
pracovníků radnice, členů za-

stupitelstva a  firem. Jim všem 
patří dík.“ V  anketě Město pro 
byznys hodnotí majitelé firem 
a  manažeři především dostup-
nost a  kvalitu veřejných služeb, 
stav infrastruktury a  byrokra-
tické prostředí v  jednotlivých 
městech. Už v krajském kole bylo 
Velké Meziříčí hodnoceno velmi 
příznivě, když skončilo na třetím 
místě. Celostátní kolo pak pozi-
tivní trend potvrdilo. -ran-

Už potřetí se ve svém funkčním ob-
dobí sešel velkomeziříčský starosta 
R. Necid se zaměstnavateli a pod-
nikateli z města. Kromě standard-
ních otázek vzájemné spolupráce 
na  tradičním adventním setkání 
letos diskutovali také o vývoji eko-
nomiky firem. „Pro mě bylo zásad-
ní informací to, že na firmy postup-
ně více a více doléhají ekonomické 
komplikace. Kalouskovo přidušení 
ekonomiky, oslabování české koru-

ny a celosvětová krize nepomáhají 
ani zaměstnavatelům v našem měs-
tě. Není sice ohrožená jejich exis-
tence, rozhodně ale nemůže naše 
kultura, společenské akce a  sport 
počítat s takovou podporou, jakou 
ze strany firem měly dosud,“ řekl 
Necid. Starosta zaměstnavatelům 
přiblížil letošní nejdůležitější dění 
ve  městě, vyzdvihnul hlavně mi-
mořádný úspěch Velkého Meziříčí 
v  anketě Město pro byznys. Před-

stavil také letošní velké investiční 
akce města a krátce shrnul i spolu-
práci základních a  středních škol 
a firem napomoci žákům při volbě 
budoucího povolání. „Podnikatelé 
vesměs oceňují komunikaci s rad-
nicí a obecně ekonomické prostředí 
našeho města, upozorňovali ale 
na horšící se ekonomické podmín-
ky v ČR. Zdá se, že se na omezení 
sponzoringu budeme muset při-
pravit,“ uzavřel Necid. -ran-

Hasiči i lékaři v našem kraji měli před svátky i během nich plné ruce práce
V průběhu 21.–22. prosince 
2013 zasahovali hasiči na Vyso-
čině u  více než 130 událostí. 

Obvyklý  průměr událostí, 
ke kterým hasiči v Kraji Vysočina 
denně vyjíždějí přitom činní 25. 
Nejvíce hasiče v těchto dnech za-
městnaly výjezdy k  popadaným 
stromům, které nejčastěji od-
straňovali ze silnicí na  Žďársku 
a  na  Třebíčsku. Celkový počet 
výjezdů k padlým stromům a vět-
vím se během víkendu vyšplhal 
na více než 110. 
V  neděli 22. 12. 2013 po  čtvrté 
hodině ráno padl strom na osob-
ní vůz v  Rozsochách na  Žďár-
sku. Událost si vyžádala zraně-
ní osoby, která skončila v  péči 

zdravotníků. Od  půlnoci 23. 12. 
2013 do  10. hodiny dopoledne 
zasahovali hasiči u dalších téměř 
tří desítek popadaných stromů, 
které částečně nebo zcela bráni-
ly provozu na  silnicích. Na  Tře-
bíčsku odstraňovali hasiči padlé 
stromy a větve například ze silnic 
u  Jinošova, Březníku, Budišova, 
Myslibořic nebo Jiratic. 
Na  Žďársku  likvidovali popa-
dané stromy u  Lísku, Pikárce, 
Kuklíku nebo Radňovic. Počet 
výjezdů k  popadaným stromům 
a větvím přesáhl tři stovky.

Ing. Petra Musilová, HZS

Ani alej ve Vídni, jak je vidět na 
fotce vpravo, nezůstala ušetřena. 

Foto: Jaroslav Matěja

Také o  svátcích byl shon. A  to i  v  řa-
dách doktorských. Kupříkladu 
na  Štědrý den vytáhli lékaři šesti li-
dem rybí kost z krku. Stoly se nejspíš 
prohýbaly pod dobrým jídlem a pitím, 
protože další desítky lidí přišly během 
tří svátečních dní s bolestmi břicha. 
Mezi kuriozní úrazy patřila zraněná 
ruka během procesu, kdy se vánoční 
stromeček dává do stojanu, nebo pora-
něné čelo při luxování. Během svátků 
také znatelně přibylo lidí s  chřipkou 
a  angínou. Objevili se také sportovci, 
kteří chtěli využít volno aktivně a měli 
bolesti zad. 
I  letos přišli k  doktorům lidé, kteří 
měli během svátků úzkosti a psychic-
ké problémy.

Mgr. Monika Zachrlová, 
Nemocnice Jihlava
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Naše infocentrum bylo také 
v anonymním průzkumu vyhod-
noceno jako nejlepší na  Vysoči-
ně. To znamená, že poskytujeme 
vysoce kvalitní služby pro turis-
ty. Opět si nedělám naděje, že 
naše město nějak trumfne Český 
Krumlov nebo Telč, ale turisté 
se u  nás mohou cítit pohodlně 
a dobře, což je dobrá zpráva pro 
všechny, kdo se v  našem městě 
a okolí službami pro turisty zčásti, 
nebo úplně živí.
Obzvlášť velkou radost mám 
také z  toho, že začala velká pře-
stavba Jupiter clubu a zároveň se 
nám podařilo celý objekt získat 
do  vlastnictví. O  rekonstrukci 
našeho kulturního centra usiluje 
radnice už desetiletí a  současné-
mu zastupitelstvu se podařilo toto 
úsilí završit. Získali jsme navíc tak 
mimořádně výhodné podmínky 
financování, že to pro městský 

rozpočet představuje relativně 
velmi nízkou zátěž – jednoduše 
řečeno: nemusíme kvůli opravě 
Jupiter clubu zastavit všechny 
ostatní investice, ale město se 
může i  dál rovnoměrně a  dobře 
rozvíjet. Nový Jupiter club by-
chom měli dokončit ještě letos.
Co ale považuji za největší a nej-
důležitější akci právě skončené-
ho roku, je uzavřená smlouva 
na  koupi pozemku v  bývalém 
areálu Svitu. Nevím, zda si to 
každý uvědomuje, ale zde se po-
dařilo získat základ části nového 
města pro budoucí generace. Za-
tímco obvykle města rostou tak, 
že zabírají stále více a více plochy 
na  svých periferiích, nám se zde 
dostalo luxusní a  neopakovatel-
né příležitosti dokázat postupně 
vybudovat novou část vedle ná-
městí.
A právě to bude tím nejdůležitěj-

ším úkolem pro nadcházející rok. 
Velmi bych si přál, aby do budou-
cí podoby tohoto místa zasáhlo 
co nejvíce lidí. Nechci, aby se 
celá diskuze omezila na městskou 
radu a architekty, tak jak to bývá 
zvykem. Toto místo za  řekou si 
zaslouží daleko víc. Vždyť o tom, 
jak bude vypadat, nebude roz-
hodovat ani současné zastupitel-
stvo a  rada. Navíc jde o  podobu 
našeho města na  příští staletí. 
Proto vidím letošek jako jednu 
velkou debatu občanů, kterých se 
tato akce dotkne především, dále 
jako debatu všech lidí, kteří jsou 
ochotní svůj volný čas takovým 
věcem věnovat. 
Mám představu o elektronických 
formách diskuze, o  besedách 
s  urbanisty, o  výstavách jednot-
livých plánů a  podobně. Toto 
vše je ale opravdu pouze v mých 
představách, pro které chci ještě 

získat a  nadchnout kolegy radní 
a  zastupitele. Upřímně řečeno se 
na  to moc těším, protože taková 
příležitost přichází opravdu jed-
nou za sto let.
Vážení spoluobčané, milí sou-
sedé, dovolte mi ještě na  závěr 
několik osobnějších poznámek. 
Uvědomil jsem si, že je to možná 
poslední novoroční poselství, kte-
ré píšu – na podzim budou volby. 
Proto mi už teď dovolte poděko-
vat vám všem za pomoc a podpo-
ru po tři roky, kterou mi sdělujete 
a nabízíte. Je to pro mne nesmírně 
zavazující a vážím si toho.
Také mi dovolte vyjádřit naději, 
že rok 2014 bude ve  znamení té 
krásné práce, kterou jsem výše 
nastínil. 
V neposlední řadě mi dovolte po-
přát vám všem osobní štěstí, pra-
covní úspěchy a  skvělý nový rok 
2014.               Ing. Radovan Necid

Novoroční projev starosty městaVelké Meziříčí počítá...
A to se stalo předmětem diskuze, 
neboť někteří zastupitelé s  tou-
to novinkou nesouhlasili a  jiní 
naopak navrhovali částku vyšší. 
I  finanční výbor města rozpočet 
sice doporučil schválit tak, jak byl 
radou navržen, nicméně s výhra-
dami.
„Je v  něm příliš velký nárůst 
příspěvku na  sport, zatímco 
u  ostatních jsou příspěvky spíše 
stagnující či byly ponižovány,“ 
vyjmenoval předseda finančního 
výboru František Bradáč a pokra-
čoval, „v rozpočtu vůbec není ře-
šena infrastruktura. Kalkuluje se 
s příjmem, který není jistý, už teď 
je z něj rozděleno prakticky 20 mi-
lionů – tedy 12 milionů na poze-
mek ve Svitu a další peníze na do-
krytí rezervy, která je velmi malá.“
„Sportovci nás požádali o pomoc, 
ubývají dárci. Zaznělo to i na se-
tkání s  podnikateli před Vánoci, 

i  oni avizují, že jejich firmy jsou 
jistým způsobem vyčerpány. Ne-
mohou propustit zaměstnance 
a podporovat sport,“ uvedl na ob-
hajobu příspěvku na  sport sta-
rosta Radovan Necid a  dodal, že 
i dospělí sportovci si příspěvek za-
slouží. „Je to uznáním jejich kva-
lity a  umu, neboť propagují naše 
město, předávají zkušenosti našim 
dětem,“ uvedl Necid. Místostaros-
ta Josef Komínek posléze srovnal, 
jak dospělé sportovce podporují 
ostatní města nejen našeho okre-
su a kraje. „V jiných městech je to 
zcela běžná věc,“ sdělil Komínek.
Zastupitelé nakonec rozpočet 
schválili tak, jak byl radou navr-
žen. 
Také zmocnili radu města k pro-
vádění rozpočtových opatření, 
a  to do výše maximálně 400 tisíc 
korun v  jednotlivém případě vý-
dajů.

Pokračování ze strany 1Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Ohlédnutí za koncerty na opravu varhan v Netíně v letech 2006-2013
Charitativní koncerty, které 
pořádala rodina Podstatzkých-
-Lichtenstein  z Velkého Meziříčí, 
se konaly na podporu netínských 
varhan a vynesly nemalou částku 
peněz na dobrovolném vstup-
ném. 

Všem pořádajícím i účinkujícím 
na závěrečném slavnostním kon-
certu v neděli 8. 12. 2013 v netín-
ském kostele poděkoval František 
Podstatzký, iniciátor ušlechtilé 
myšlenky opravit historický ná-
stroj. V  programu byla zařazena 
i videoprojekce ze samotné opravy 

nástroje, kterou připravil a komen-
toval varhanář Martin Bednařík 
z kuřimské firmy, jež rekonstrukci 
prováděla. Další videoprojekci při-
pravili Iva a David Horkých a uká-
zala fotografické ohlédnutí za kon-
certy od roku 2006 do roku 2013. 
Pět charitativních vystoupení se ko-
nalo na vnitřním nádvoří velkome-
ziříčského zámku vždy v  prosinci. 
Směsice hudebníků a  muzikantů 
byla pestrá, o  diváky nebyla ni-
kdy nouze, a  to i přesto, že někte-
ré ročníky bylo poměrně chladno. 
Na  prvním koncertu bylo odha-
dem 500 až 600 lidí, byla otevřena 

i  boční chodba v  přízemí zámku, 
aby se vydali všichni. I přesto někte-
ří museli, bohužel, kvůli nedostatku 
místa odejít zklamáni domů.
Na koncertech vystoupili: hudební-
ci a zpěváci ze Základní umělecké 
školy Velké Meziříčí, country sku-
pina Stetson s hosty Ivou Horkou, 
Martinem Karáskem a  Jaroslavem 
Pavlasem, dále Musica la Cornetta 
z Měřína, sólistky H. Klimešová, V. 
Kuklíková, M. Slavíková a  M. Po-
korná, varhaníci Vladimír Sklenář 
a  Petr Sobotka, Dětský pěvecký 
sbor z Netína pod vedením Marti-
ny Sklenářové, kytarový a flétnový 

soubor ŠUM z Měřína, akordeono-
vý soubor se sólisty Pavlem Cho-
vanem a  Miladou Vondrákovou, 
spolek TAS, komorní pěvecký sbor 
Fons, Přerovští trubači, dudák Mi-
loš Černý, rusínská houslistka Ika 
Lacová-Hupcej, Campagnuollo 
Barok Ancamble, Jožka Šmukař se 
svojí cimbálovkou, operní zpěvač-
ka Dana Fučíková, duo Dvě báby 
a spol. – Iva Horká, Věra Sokolová, 
Pavla Kamanová a  Lenka Vasko-
vá, dále Žesťový kvintet z  Jihlavy, 
operní pěvci Jakub Pustina a Mar-
ta Reichlová, klavírista Jiří Hrubý, 
zpěváci Vojtěch Sklenář a  Marie 

Rosová, varhanice Marie Práško-
vá, trumpetista Vilém Hofbauer, 
operní pěvkyně Gabriela Eibenová 
a varhaník Jaroslav Tůma. 
U všech osmi koncertů zajišťovala 
dramaturgii a režii Iva Horká. Dva 
koncerty (2006 a  2007) modero-
vala Ivana Vaňková, jeden (2008) 
v  historickém kostýmu Irena Tro-
nečková a dalších pět (2009–2013) 
uváděla Iva Horká, v  roce 2010 
s  pomocníky, malými andílky Ni-
kol Karbanovou a Zuzanou Havlá-
tovou. S  výjimkou jednoho roku 
(2008), kdy byl v nemocnici, vždy 
pěkná děkovací slova pronesl Fran-

tišek Podstatzký. Dobroty na  ob-
čerstvení připravovala převážně 
Střední škola řemesel a služeb VM. 
O  zvuk se na  zámeckých vystou-
peních postarala firma Music Data 
Tomáše Ouředníčka a RentalPro. 
Zázemí pro koncert a  účinkující 
poskytla mimo jiné fara v  Netíně 
díky p. faráři Blažeji Hejtmánkovi. 
Mediálně všech osm koncertů pod-
poroval týdeník Velkomeziříčsko. 
Těmto všem, i  těm, kteří se zde 
neobjevili, patří VELKÝ DÍK. Po-
díleli se totiž na tom, co tady bude 
dalších několik stovek let pro ty, jež 
přijdou po nás. Iva Horká

3. Poslední zámecké vystoupení v roce 2010 
spolumoderovali malí andělé. Foto: Antonín Horký

6. Dalšími domácími zpěváky byli Marie Rosová 
a Vojtěch Sklenář. Foto: Iva Horká

8. Na závěrečném koncertu zahrál i bývalý netínský 
varhaník Petr Sobotka (druhý zprava). Foto: Aleš Horký

2. I další čtyři koncerty, a to v roce 2007-2010, se 
odehrály taktéž na zámku. Foto: Iva Horká

4. Koncerty se od roku 2011 uskutečnily již 
v netínském kostele. Foto: Iva Horká

5. Chrámový dětský sbor z Netína pod vedením M. 
Sklenářové patřil ke stálicím. Foto: Iva Horká

7. Varhaník z netínského kostela Vladimír Sklenář 
(vlevo) na koncertech nechyběl. Foto: Iva Horká

1. První koncert se konal v roce 2006 na 
velkomeziříčském zámku. Foto: Martina Strnadová

9. Hlavní organizátoři koncertů František Podstatzký 
a Iva Horká. Foto: Aleš Horký
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V letošním roce oslavila měřínská 
základní škola čtyřicet let své exi-
stence. Byla otevřena 1. září 1973 
a za uplynulá desetiletí prošly je-
jími lavicemi tisíce dětí. Budova 
školy byla po  roce 1989 několi-
krát opravována a modernizová-
na. Nejprve byly rovné střechy 
nahrazeny valbovými, které za-
bránily nepříjemnému zatékání 
vody při deštích. Současně byla 
provedena plynofikace školy. 
V  další etapě modernizace byly 
přebudovány záchody a umývár-
ny, vzduchotechnika a  rozvody 
topení a  vody. Kvůli tepelným 
úsporám byla vyměněna okna 
a  všechny školní budovy byly 
zatepleny. V  roce 2005 bylo vy-
budováno nové hřiště s  umělým 
povrchem a  tartanovou dráhou, 
které mimo vyučování využívá 
také měřínská veřejnost. V zatím 
poslední etapě úprav byly využity 
prostory pod střechou ke  zříze-
ní druhé tělocvičny, počítačové 
učebny, školní družiny a  výtvar-

né dílny. Stavební úpravy byly 
převážně financovány z  grantů 
ministerstva školství, z  přímých 
dotací Parlamentu ČR a  z  regi-
onálních programů. Na  spolufi-
nancování se samozřejmě podílel 
i zřizovatel – Městys Měřín.
Školu však netvoří jen budovy, 
tvoří ji hlavně žáci a zaměstnanci. 
Ti si pro návštěvníky školy u pří-
ležitosti Dne otevřených dveří 13. 
a  14. prosince připravili bohatý 
program – besídku žáků prvního 

stupně, jarmark s drobnými žákov-
skými výrobky, slavnostní výzdobu 
a  možnost prohlédnout si během 
dvou dnů celou budovu. Žáci zá-
jemcům předváděli, jak fungují 
interaktivní tabule a  pouštěli jim 
videa z různých školních akcí. 
Dvoudenní akce se setkala s vel-
kým zájmem veřejnosti. Přišli 
bývalí žáci, rodiče, ale i  ti, kteří 
se chtěli seznámit s  prostorami 
naší školy. Na  závěr akce bylo 
uspořádáno setkání současných 

a  bývalých zaměstnanců školy. 
Doufejme, že i v dalším desetiletí 
bude naše škola místem, kam se 
budou její bývalí žáci rádi vracet. 

Mgr. Iva Kolářová, 
foto: archiv školy

Občerstvení na  oba dny spon-
zorovala firma Agro Měřín 
a  přispělo i  Družstvo Vysočina 
Janovice. Sponzorům tímto mno-
hokrát děkujeme.

Mgr. Věra Matějíčková, 
ředitelka ZŠ Měřín

řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby 

Nový začátek

Středa 8. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 9. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 10. 1.: 8.00 
mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
14.00–16.30 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., do-
mov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 11. 1.: 7.00 mše sv. – o. 
J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 12. 1.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 
mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory 
mše sv.: 10. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše 
sv. – o. J. B.; 12. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří ne-
mají náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodi-
na. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, adorace 
nejsvětější svátosti od 14.00 do mše sv. Sobota 19.30 bude 1. příprava 
na manželství. Neděle v 16.00 v evangelickém sboru budou společné 
modlitby za jednotu křesťanů. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnos-
ti. Ve dnech 2.–6. 6. 2014 pořádáme farní poutní zájezd po poutních 
místech slovenských a polských Tater. Cena 4.000 Kč, mládež a děti 
3.000 Kč. Program je ve  vývěsce. Hlásit se můžete do  15.  1. 2014 
v úředních hodinách na faře. Záloha je 1.000 Kč.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Z dětství si pamatuju, jak na ně-
kterých silvestrových oslavách 
nějakému starému dědečkovi 
dali šerpu s nadpisem Starý rok 
a  vypsaným ročníkem končící-
ho se roku. Po  půlnoci přivedli 
malého kluka. Tentokrát s  nad-
pisem Nový rok a s novým roč-
níkem.
Nový rok – něco starého skončilo 
a  začíná něco nového. Většinou 
se to chápe, že to staré bylo špat-
né, a  to, co nastává, bude lepší. 
Katolická teologie zná pojem 
Nový člověk. Nechci na  tomto 
místě tento název nějak rozebí-
rat. Ale myslím si, že Nový rok je 
jakýsi nový začátek pro mnoho 
z  nás. Různá předsevzetí, která 
děláme, mohou být vyjádřením 
toho, že chceme být Novými lid-
mi. Prostě skončit, pokud to jde, 
s tím starým, špatným, nepříjem-

ným. Skončit znamená začít něco 
nového, jiného. 
Máme před sebou 365 nových 
dnů. Nový čas, který je třeba 
dobře využít. Někde na  interne-
tu jsem zahlédl krátkou úvahu 
o tom, co děláme s časem: 
Co se snažíme získat? Více peněz? 
Lepší pozici v práci (více peněz), 
osobní uspokojení? Chceme být 
lepší, výkonnější, rychlejší, držet 
krok s technikou, ale čas od času 
se nám to někde zadrhne. A drh-
ne to čím dál častěji – jak říkají 
lékaři, psychologové i psychiatři. 
Trpíme stresem, nervozitou, ne-
klidem nebo nespavostí a celkově 
vzato nás nic nebaví…
Prostě je třeba ubrat nebo čas 
lépe uspořádat. Každou činnost 
dobře naplánovat a věnovat se jí, 
jak se patří. 

P. Lukasz Szendzielorz

Měřínská základní škola oslavila čtyřicet let

Již postojednačtyřicáté členové 
SDH Velká Bíteš hodnotili na vý-
roční valné hromadě uplynulý 
rok 2013. Slavnostní a  vrcholné 
jednání členů SDH zahájil velitel 
sboru Ludvík Zavřel. V  úvodu 
přivítal všechny členy a  hosty. 
Na začátku jednání přítomní tra-
dičně uctili povstáním a minutou 
ticha památku všech hasičů sbo-
ru, kteří se tohoto dne nedožili. 
Následovala zpráva z  činnosti 
sboru za uplynulé období. Zprá-
va byla doprovázena bohatou 
fotodokumentací a  filmovými 
záběry z  dataprojektoru. Dalším 
bodem v  programu bylo zhod-
nocení hospodaření sboru. Poté 
následovalo ocenění členů sboru 
různými vyznamenání, zejmé-
na Za  věrnost za  10, 20, 30, 40 
a 50(!) let u sboru. Poté následo-
vala diskuze s vystoupením hos-
tů. Po  ukončení schůze a  občer-
stvení někteří ještě dlouho mezi 

sebou neformálně hovořili. Podě-
kování patří všem členům sboru 
a jejich rodinám za někdy hodně 
náročnou práci.

Půl století hasičem
Na výroční valné hromadě sboru 
dobrovolných hasičů slavnostně 
převzal věrnostní stužku bratr Ja-

romír Koza, člen bítešského sbo-
ru od 1. 1. 1964. V rámci výjez-
dové jednotky ZO SPO pracoval 
jako řidič–strojník na  DVS-12 
Avia 30, CAS 25 Škoda 706 RTHP, 
CAS 32 Tatra 148 a vyjížděl k po-
žárům v okolí Velké Bíteše. Funk-
ce ve výboru sboru dobrovolných 
hasičů: zástupce referenta mláde-

že 1980–1982, organizační refe-
rent 1982–1990, kulturní referent 
1983–1990, strojník 1995–1997, 
člen výboru 1997–dosud. Ři-
dič–strojník jednotky SDH obce 
Velká Bíteš od 16. 3. 2000–dosud.  
Každoročně se zúčastňoval jako 
člen prohlídkových skupin po-
žárně preventivních prohlídek. 
Brigádnicky pracoval na  stavbě 
nové hasičské zbrojnice.
Jmenovaný je nositelem několi-
ka vyznamenání, která mu byla 
udělena za  jeho aktivní práci 
v  hasičském sboru: 1. 1. 1972 
Čestné uznání ZO SPO (SDH 
Velká Bíteš), 21. 11. 1982 Čest-
né uznání OV SPO (OSH Žďár 
nad Sázavou), 1. 1. 1987 Medaile 
Za příkladnou práci, 16. 8. 2002 
Medaile Za  zásluhy, 14. 9. 2007 
Medaile sv. Floriána, 12. 12. 2010 
Čestné uznání krajského výboru.

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Bítešští hasiči vyznamenali členy sboru

Základní organizace Svazu posti-
žených civilizačními chorobami 
(SPCCH) Velké Meziříčí zajis-
tila v  roce 2013 čtyři rekondiční 
pobyty. A  to v  dubnu v  lázních 
Poděbrady a  v  květnu a  v  září 
lázních Luhačovice, v  říjnu opět 
v  Poděbradech. V  Poděbradech 
bylo poskytnuto 5 uhličitých 
koupelí a  jedna vířivá. Ubyto-
vání bylo v hotelu Libenský, kde 
probíhaly i procedury. V lázních 
Luhačovice bylo ubytování po-
skytnuto v hotelu Vltava.
Také jsme zorganizovali jeden 
pobyt v  Park Hotelu na  Sloven-
sku (3 km od  Dudinců), kterých 
se zúčastnili i nečlenové SPCCH.

V r. 2013 jsme uskutečnili 8 vychá-
zek, a to: v květnu do Dobré Vody 
a okolí (kde se nachází velké množ-
ství mravenišť), další Nové Město – 
Sněžné. V  červnu do  Balinského 
údolí a  do  okolí Oslavice. V  čer-
venci to bylo okolí Novoměstska 
(Čtyři palice – Podlesí), minitúry  – 
Chaloupky, další Ke Třem křížům 
přes Loupežník k Jestřábci. V říjnu 
zájezd na zámek Valtice a Lednice. 
V  říjnu jsme ještě navštívili Kře-
mešník s památným kostelem, roz-
hlednou a účastí na odborném vý-
kladu o této lokalitě. Nově nás také 
doprovázel Rudolf Horák, dobře 
znalý orientace v  terénu nejen 
na Vysočině. Jsme tomu velice rádi.

Na  rok 2014 již máme zajiště-
ny opět jarní rekondiční pobyty 
v lázních Poděbrady od 7. do 14. 
4. 2014 a  v  lázních Luhačovice 
od 10. do 17. 5. 2014 v hotelu Vl-
tava, kde máme rezervováno 25 
míst. Podzimní rekondice budou 
v  lázních Luhačovice již od  6. 
do 13. 9. 2014, opět v hotelu Vl-
tava. V  lázních Poděbrady od  6. 
do 13. 9. 2014.
ZO SPCCH znovu organizuje 
ve dnech od 7. do 14. 6. 2014 tý-
denní pobyt v Parkhotelu na Slo-
vensku v ceně 6.790 Kč na osobu. 
V  ceně je zahrnuta cesta tam 
i zpět autobusem z Velkého Me-
ziříčí, šestidenní ubytování s  pl-

nou penzí a  další úkony. Pobyt 
je určen pro členy i  nečleny SP-
CCH. Na  tuto akci je nutno se 
přihlásit a  složit zálohu 1.000 Kč 
do  24. 2. 2014. Dále se mohou 
naši členové zúčastnit jedno-
denního zájezdu se ZO Žďár 
nad Sázavou do termálních lázní 
v Maďarsku (Mošoň) a na týden-
ní pobyt v  termálních lázních 
v  Mederu na  Slovensku, kde je 
zajištěna i doprava. Na rok 2014 
máme ještě zajištěn šestidenní 
pobyt v Nízkých Tatrách v hotelu 
Družba za  cenu 4.990 Kč včet-
ně dopravy a  to od  9. do  14. 6. 
2014. Po celou dobu bude s námi 
i  autobus, se kterým se mohou 

konat různé výlety do  okolí, sa-
mozřejmě za další příplatky. Bě-
hem roku je umožněno setkávání 
členů SPCCH v Klubu důchodců 
v  Komenského ulici každé pon-
dělí od  9 do  11 hodin. Členové 
se tam mohou přihlásit na  re-
kondiční pobyty, zaplatit členské 
příspěvky a také si navzájem po-
povídat při čaji, či kávě.
Uzávěrka přihlášek na  jarní rek. 
pobyty bude v  pondělí 24. 2. 
2014. Upozorňujeme všechny 
členy, aby sledovali naši infor-
mační skříňku v  ulici Komen-
ská před Klubem důchodců, kde 
jsou zveřejňovány nejnovější 
zprávy. Mrzí nás, že naší čle-

nové tuto skříňku málo sledují. 
Výroční členská schůze se bude 
konat ve  středu 30. 1. 2014 
ve  14.30 hodin v  budově bývalé 
LŠU (naproti kostelu). Na  této 
schůzi budou členové platit člen-
ské příspěvky na rok 2014 a mo-
hou se přihlásit na  rekondiční 
pobyty a další aktivity, které při-
pravujeme. Členská známka zů-
stává ve stejné ceně 70 Kč.
Těm členům, kteří nezaplatí člen-
ské příspěvky za  rok 2013 ani 
na  výroční členské schůzi, bude 
podle stanov organizace členství 
ukončeno!

Bohumil Doležal, 
předseda ZO SPCCH VM

Svaz postižených civilizačními chorobami hodnotí loňský a plánuje letošní rok

Sledujte hnízdění čápů bílých
Máte rádi čápy bílé? Zajímáte se 
o jejich hnízdění? Máte nějaké po-
zorování či poznatky o  hnízdění 
z vašeho okolí, nebo i z náhodné-
ho výletu? I  nás vaše pozorování 
velice zajímají a můžete nám při-
spět k  lepšímu poznání čápů bí-
lých. V  roce 2014 se bude konat 
celoevropské sčítání jeho hnízdní 

populace. Proto se Česká společ-
nost ornitologická rozhodla ob-
novit každoroční celorepublikové 
sledování hnízdění čápů bílých 
a  zaměřit na  ně více pozornosti. 
Do  tohoto sledování se zapojují 
i  členové ZO ČSOP VM. Bude-
me spolupracovat při evropském 
sčítání čápů bílých v  roce 2014. 

Proto potřebujeme od  občanů 
našeho regionu veškeré informace 
o těchto ptácích a jejich hnízdění 
a zapojení veřejnosti z každé obce 
či osady nebo městské části, po-
kud se v jejich katastru vyskytují. 
Informace budou přijímat i  pří-
slušné odbory životního prostředí 
městských úřadů. Této celoevrop-

ské akci bychom se chtěli věnovat 
co nejlépe, proto žádáme občany 
i mládež o poskytnutí příslušných 
informací, případně i o fotografic-
ké snímky čápů, hnízdících v na-
šich obcích. Všem těm, kteří nám 
pomohou, předem děkujeme.

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP VM

Ve středu 11. 12. 2013 proběhla prodejní výstava výrobků uživatelů 
v denním stacionáři Nesa Velké Meziříčí. K poslechu zahrála i schola 
Pozdní sběr. Foto: archiv Nesy
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▶ SOS – (sdružení obrany spotřebitelů) 
otevřena každou středu 14–16 hodin v nové budově MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna – Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé so-
ciální situaci nebo jim taková situace hrozí. Poradenské dny: středy 

v sudých týdnech, 11.30–15 hodin 
v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. 

Tel.: 721 137 458, více na www.opzdar.cz.

poRadny na MěstskÉM Úřadě

Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí 
z 18. 12. 2013

1. Rada města vzala na vědomí:
– přehled dotací poskytnutých SDH Lhotky 
a SDH Lhotky Sport v letech 2008–2012
– vybudování nové trafostanice, rozvodů NN 
a napájení budov elektrickou energií ve vlast-
nictví města na  náměstí ve Velkém Meziříčí
2. Rada města schválila:
– návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zříze-
ní práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži po-
zemků města parc. č. 5964/43 a 5964/1 na ul. 
Oslavická, obec a k. ú. Velké Meziříčí s prá-
vem uložení zemního kabelu přeložky NN 
a  rozpojovací skříně do  těchto pozemků, 
právem provozování, údržby a oprav na dobu 
trvání stavby 
– návrh smlouvy na  zřízení práva věcného 
břemene – práva chůze a  jízdy po  pozemku 
města parc. č. 5728/7 v obci a k. ú. Velké Me-
ziříčí ve  prospěch pozemku parc. č. 5728/1 
v obci a k. ú. Velké Meziříčí. Právo věcného 
břemene je zřizováno k  tíži každého dalšího 
vlastníka zatíženého pozemku parc. č. 5728/7 
a ve prospěch každého dalšího vlastníka po-
zemku parc. č. 5728/1, oba pozemky v  obci 
a k. ú. Velké Meziříčí
– vzorové znění nájemní smlouvy na  byty, 

na byty v domech zvláštního určení a ubyto-
vací jednotky, vč. domovního řádu ubytovací 
jednotky s  možností následných drobných 
úprav
– rozpočtové opatření: zdroj: 91 tis. Kč – § 
6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 91 tis. Kč 
– § 3639 nová trafostanice, rozvody NN a na-
pojení budov na náměstí
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 30 tis. 
Kč – § 3745 úprava veřejného prostranství 
Mostiště
– rozpočtové opatření: zdroj: 30,5  tis. Kč – 
§ 2229 dopravní značení, rozdělení:      30,5 
tis. Kč – § 2212  zpracování studie Okružní 
křižovatka na  ul. Třebíčská–Hornoměstská 
ve Velkém Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 2,6 tis. Kč – §  
6171  pol. 2322  přijaté pojistné náhrady, roz-
dělení: 2,6 tis. Kč – § 6171  oprava kiosku
– rozpočtové opatření: zdroj: 61 tis. Kč – § 
6409 rezerva neúčelová, rozdělení: 61 tis. Kč 
– § 6171 org. 54  projekt Vzdělávání zaměst-
nanců 
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 
6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 30 tis. Kč 
– § 3419 výroba a instalace billboardů Zimní 
olympiáda dětí a mládeže
– rozpočtové opatření: zdroj: 200 tis. Kč 
– § 2212 silnice, 100 tis. Kč – § 3745 péče 

o  vzhled, 100 tis. Kč – § 3632 pohřebnictví, 
rozdělení: 80 tis. Kč – § 3722 komunální od-
pady, 300 tis. Kč – § 3727 prevence vzniku 
odpadů, 20 tis. Kč – § 3429 zájmová činnost
3. Rada města souhlasila:
– se zapojením transferů účelově určených, 
přijatých na  účet města v  prosinci 2013, 
do  upraveného rozpočtu města Velké Mezi-
říčí v r. 2013
– s  podpisem smlouvy o  připojení k  distri-
buční soustavě z napěťové hladiny vysokého 
napětí č. 12079097
– ve  smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
s přijetím věcného daru – sportovního oble-
čení pro výukový proces v hodnotě 2 897 Kč 
pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 
1800/20
4. Rada města vydává:
– směrnici Rady města č. 9/2013 Kamerový 
systém s účinností od 18. 12. 2013
– vnitřní směrnici č. 8/2013: Provozní řády 
budov Městského úřadu Velké Meziříčí
– vnitřní směrnici č. 7/2013: Sazebník úhrad 
za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 
Sb.
– směrnici č. 6/2013, o  zadávání veřejných 
zakázek.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města

Opravené kilometry silnic
V roce 2013 prošlo ve městě důkladnou opravou více než šest kilome-
trů silnic a chodníků v našem majetku a další bezmála dva kilometry 
krajských silnic. Město opravy silnic a  chodníků (Třebíčská, Druž-
stevní, Skřivanova, U Světlé, spojovací Karlov – Františkov, Ke Třem 
křížům, místní část Mostiště a Kúsky a podobně) přišly na více než 
9 milionů korun. To jsou ale stavby. Zajímavé byly také ostatní akce 
v dopravě. Podařilo se nám například se starosty obcí a měst na sil-
nici 602 najít společnou řeč v otázce kamionů, které přes naše města 
kvůli úspoře za mýto objíždí dálnici. Uspořádali jsme první kvalifiko-
vané měření hustoty dopravy, které mělo jarní a podzimní část. Data 
z tohoto měření (ještě pořád se zpracovávají) budou sloužit jako další 
argument pro naše jednání se státem. 
Už jsou na světě ale i první konkrétní vlaštovky tohoto snažení. Velké 
Meziříčí slouží jako místo pilotního projektu dynamického vážení ná-
kladní dopravy a kraj je vstřícný i k našim návrhům na technická ome-
zení, například kruhový objezd na křižovatce u Radslavic.

Málem přišla velká voda
V červnu hrozila v našem městě letní povodeň. Dva dny zasedal kri-
zový štáb, hasiči a technické služby začali stavět hráze z pytlů s pískem. 
Naštěstí se ale Balinka vylila z břehů jen na Paloukách a Oslava, i když 
byla kvůli upouštění přehrady také plná, neopustila koryto vůbec. 
Ukázaly se ale dvě věci. Integrovaný záchranný systém včetně systému 
informování obyvatel zafungoval na  jedničku s  hvězdičkou a  proti-
povodňová opatření, které u nás staví státní podnik Povodí Moravy, 
nebudou zbytečná.
Obyvatelé Velkého Meziříčí dostali do schránek malý informační leták, 
který shrnuje to nejdůležitější, co je třeba vědět o chování v krizových 
situacích.
Strážníci zase v průběhu roku získali automatický defibrilátor, který jim 
doporučili záchranáři. Ten jim umožní resuscitaci srdce v naléhavých 
případech.

Návštěvy a drobné akce
Městská rada pokračovala ve  své tradici návštěv všech příspěvko-
vých organizací, místních částí i významných zaměstnavatelů. Radní 

se setkali s lidmi ve všech čtyřech místních částech Velkého Meziříčí 
a viděli provozy tří velkých firem – Draka Kabely, POEX a Sanborn. 
To nejsou žádné samoúčelné návštěvy, ale skutečně pracovní jedná-
ní, která velmi pomáhají členům městské rady v  jejich rozhodování 
a naopak – příspěvkovým organizacím, místním částem i zaměstna-
vatelům umožňují říci to, co potřebují, představitelům města napřímo. 
Tuto možnost měli i obyvatelé místních částí, za kterými přijel starosta 
se svými veřejnými debatami.
V životě našeho města se v roce 2013 událo také několik drobností, 
které jsou užitečné i příjemné. Rada města například rozhodla o zvý-
šení symbolického dárku pro jubilanty na 400 Kč.
Na tratích Vysočiny jezdí nový vlak v našich barvách.  Proběhly soutě-
že o výzdobu Rozkvetlé město a Vánoční město a ulici Novosady jsme 
opatřili v létě novými místy pro květiny.
Díky znovuoživené spolupráci se švédským městem Vansbro nově 
v našem městě působí Centrum zaměstnanosti, které pomáhá lidem 
na trhu práce.

Peníze nejsou jen pro velké stavby
Město uspělo se žádostmi o dotace a to umožnilo zateplit dvě školky. 
Povzbudilo k dalším podobným žádostem pro školky Nad Plovárnou 
a na Sportovní a pro základní školu na Sokolovské a jídelnu na Poštov-
ní. Na zimním stadionu slouží nová rolba. Děti mohou na dopravním 
hřišti využívat novou delší trasu a opravou prošlo pět dětských hřišť.
Velmi dobře uspěl také velkomeziříčský Ski klub se žádostí o evrop-
skou dotaci na Fajtově kopci a všichni už se těšíme, jak od letoška za-
čne nová dominanta Velkého Meziříčí růst.
Naše technické služby jsou přestěhované v novém areálu na Karlově 
a zázemí zde najde také sběrný dvůr, se kterou pomohla státní dotace 
a od jara začne pracovat zametací vůz. Mimo jiné to znamená pohodl-
nější přístup a kvalitnější služby.

Jak nás viděli ostatní?
My všichni, kdo v  našem městě žijeme, máme občas tendenci sami 
sebe podceňovat. Proto bývá užitečné slyšet, jak nás hodnotí jiní. 
A to nevypadá vůbec špatně. Velké Meziříčí v roce 2013 skončilo třetí 
v krajském a šesté v celostátním kole soutěže Město pro byznys. 

Jde o  famózní výsledek, který svědčí o  tom, že zaměstnavatelům se 
v našem městě líbí.
Naše infocentrum bylo podle přísných profesionálních kritérií vyhod-
noceno jako nejlepší infocentrum na Vysočině. 
Opět je to skvělá zpráva nejen pro turisty, ale pro nás všechny.

Co nový rok? Čeká nás velká debata
Největším úkolem příštího roku, ale troufnu si říci a naznačit, že i nej-
větším úkolem posledních desetiletí, je příprava rozvoje města v areálu 
bývalého Svitu. Na konci roku 2013 se nám totiž po měsících jednání 
a příprav podařilo předplatit strategický pozemek, který svojí velikostí 
i polohou umožňuje vybudování nového centra města. 
Osobně to považuji za  práci na  léta a  proto je mým cílem vzbudit 
ve městě rozsáhlou diskuzi o  tom, co vlastně za řekou chceme. Zda 
tam chceme novou městskou čtvrť, zeleň, zařízení pro volný čas, či co-
koliv jiného. Byl bych rád, kdyby v této diskuzi měl možnost říci svoje 
opravdu každý, kdo bude mít zájem. A  byl bych ještě raději, kdyby 
do ní hodně mluvili zejména mladí lidé, protože to budou právě oni, 
kdo jednou budou toto místo nejvíce využívat. Jde totiž o tak závažnou 
věc, že je potřeba o ní mluvit dlouho a najít to nejlepší řešení, které se 
bude líbit co nejvíce lidem. A to není práce na týdny ani měsíce, ale 
spíše na roky.
Rok 2014 bude také ve znamení práce na silnicích. Pokud se totiž kraji 
podaří získat dotaci, a podle mého názoru je to pravděpodobné, projde 
zejména v  části směrem na  Brno opravou i  krajská silnice 602, která 
tvoří průtah naším městem. To je na jednu stranu pozitivní zpráva, pro-
tože my všichni, kdo tuto silnici ve městě používáme, víme, jak nutně 
opravu potřebuje. Na druhou stranu to ale také znamená velké dopravní 
komplikace a je na našem dopravním úřadu a také na dopravním in-
spektorátu, aby průběh prací a uzavírky stanovili tak, aby problémy byly 
co nejmenší. Je mi ale už teď jasné, že potíže budou.

Bude to náročný rok, ale na jeho konci v našem městě přibude spousta 
nových, dobrých a užitečných věcí. 
Přeji nám všem, abychom nový rok 2014 měli zrovna tak dobrý a uži-
tečný.                                                                            

 Ing. Radovan Necid

Rok 2013 přinesl velké stavby i malé radosti
 Pokračování ze strany 2

Město Velké Meziříčí prostřednictvím Městského úřadu Velké Me-
ziříčí ukončilo projekt „Posilování institucionální kapacity a efek-
tivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí“, který probíhal 
od října 2010 a trval 36 měsíců.
Projekt je registrován pod číslem CZ1.04/4.1.01/53.00121 a je spolufi-
nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a stát-
ního rozpočtu ČR.
Postupně byly realizovány všechny klíčové aktivity:
•	 zpracování	současného	procesního	modelu	úřadu	–	
 – tzv. Procesní audit
•	 zpracování	 Rozdílové	 analýza	 současného	 a  ideálního	 stavu	
 procesního řízení úřadu a lidských zdrojů
•	 zpracování	míry	implementace	projektového	řízení	v podmínkách	
 úřadu – tzv. Projektový audit
•	 aktualizování	strategického	dokumentu	města	–	Integrovaného	
 plánu rozvoje města Velké Meziříčí pro období 2013–2020
•	 nábytkem	a IT	byla	vybavena	učebna	v budově	MěÚ	–	spořitelna	
•	 byl	pořízen	software	pro	podporu	změn	pro	oblast	procesního
 řízení, projektového řízení a finančního řízení
•	 proběhly	vzdělávací	aktivity	v oblastech	procesního	řízení,	
 projektového řízení, finančního řízení a strategického plánování.

Vzdělávacích kurzů se zúčastnilo 86 zaměstnanců. Bylo proškoleno 
celkem 912 účastníků v 36 kurzech.
Náklady na realizaci projektu byly cca 5,5 mil Kč, dotace z EU činí 85 %.
Hlavní cíl projektu, kterým bylo zajištění širšího využití moderních 
technologií a manažerských metod řízení v oblastech procesního ří-
zení, projektového řízení, finančního řízení a strategického plánování, 
byl splněn.

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a obecního rozpočtu.”

Město ukončilo projekt

Dne 30. 12. 2013 přijali policisté na  tísňové 
lince 158 oznámení o nalezení několika po-
dezřelých předmětů v lesním remízku u pol-
ní cesty mezi obcemi Březejc a Sviny. 
Na  místo vyjela policejní hlídka. Policisté 
určili, že jde o  tři kusy munice, a  přivolali 
policejního pyrotechnika. Místo nálezu za-
jistili proti vstupu nepovolaných osob. Pyro-
technik munici identifikoval jako německé 
dělostřelecké protipancéřové granáty z druhé 
světové války, ráže 75 mm. Munici zajistil 
a převezl k provedení odborné likvidace.

Policisté prověřují případ vloupání do  pro-
dejny, ke  kterému došlo od  poledne 31. 12. 
2013 do  patnácté hodiny 2. 1. 2014. Dosud 
neznámý pachatel se vloupal do  prodejny 
smíšeného zboží v  Mírové ulici ve  Velkém 
Meziříčí. V prodejně odcizil různé zboží jako 
alkohol, tabák, krmivo pro psy a  další, vše 
v hodnotě nejméně třicet tisíc korun. Škodu 
za  dalších tisíc korun způsobil poškozením 
zařízení prodejny. Policisté místo ohledali 
a  případ zadokumentovali. Ve  věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření z pře-
činu krádeže a po pachateli pátrají.

Velkomeziříčští policisté vypátrali pětadva-
cetiletého muže z Velkého Meziříčí, který se 
od 14. října 2013 vyhýbal nástupu do věznice 
a proto soud vydal příkaz k dodání do výko-
nu trestu. 
Policisté muže vypátrali ve Velkém Meziříčí 
a  následně mu sdělili podezření ze spáchá-
ní trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Policisté věc dále řeší 
ve zkráceném přípravném řízení. Muži hro-
zí až dvouletý trest odnětí svobody. Policisté 
hledaného poté eskortovali do výkonu trestu 
do brněnské věznice.

Vyhýbal se nástupu 
do věznice

Nalezli protipancéřové 
válečné granáty

Vloupal se do prodejny 
ve Velkém Meziříčí

-pčr- -pčr- -pčr-
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Krbová kamna Hvozdík – 1 
rok používaná, ve  výborném 
stavu. Původní cena 12.000 Kč, 
nyní 5.000 Kč. Tel.: 723 213 638.

■ Selata. Netín. Volejte po  18. 
hodině, tel.: 733  502  505.
■ Prase, 120–150 kg. Tel.: 
733 350 791.
■ Piano Petrov. Dále prodám 
garáž na Františkově (montážní 
jáma, 380 V). Obojí velmi levně.  
Zn. Nevyužité. Tel.: 739 144 196
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ Houpací křeslo relaxační, nové, 
s  podložkou na  nohy (houpací) 

v barvě potahu světlebéžové. PC 
cca 4.000 Kč, nyní za  2.000 Kč. 
Tel.: 739  826  294, 773  776  225.
■ Skříně, 3 ks, prodám levně 
po  dohodě, jsou starší, po  ro-
dičích, ale  zachovalé, leště-
ný mahagon, na  nožkách, asi 
20 cm, hranaté. Nutno vystě-
hovat, asi 12 schodů, 10 km 
od  VM. Tel.: 777  088  942.
■ Dětské značkové oblečení, do-
voz USA, na chlapečka 0–2 roky, 
na holčičku 0–1 rok. Vše ve vel-
mi pěkném stavu, cena doho-
dou.  Dále prodám kočárek Jané, 
luxusní trojkombinace ve  velmi 
pěkném stavu, barva černožlutá, 
s  bohatou výbavou včetně auto-
sedačky, nánožníku, vhodné také 
na  kolečkové brusle. Je vybaven 
ruční brzdou. Cena dohodou. 
Tel.: 737 751 849.

■ Čerstvá domácí vejce. Jde 
o  pravidelný odkup cca 40–60 
vajec za  měsíc. Nabídky prosím 
na tel. 775 680 821.

■ Prodám byt 1+1 ve  Velkém 
Meziříčí – Mostištích u Nemoc-
nice sv. Zdislavy, v  krásné klid-

né lokalitě uprostřed přírody. 
Přízemní, bezbariérový, 39 m2, 
prostorná chodba, sklep 4 m2 
(není započítán ve výměře bytu). 
Po  velmi zdařilé rekonstrukci. 
Nové rozvody, odpady, elektřina 
v  mědi, podlahové topení. Mo-
derně zařízený – kuchyňská lin-
ka, spotřebiče, nábytek. Vhodné 
k  bydlení, rekreaci i  k  investici 
– v současné době je pronajímán 
a  po  dohodě s  budoucím maji-
telem může nájem trvat. Cena 
790.000 Kč. Tel.: 603  541  208.

■ Hledám pronájem malé-
ho bytu. Tel.: 605  178  302.

■ Štěňátka do  dobrých rukou. 
Tel.: 736 413 083. 
■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Prodám

Vydělávejte 10 tis. Kč 
ve svém volném čase. 
Volejte 606 750 620.

ŽALUZIE, ROLETY, 
PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

Zubní pohotovost:
Sobota 11. 1. a  neděle 12. 1.: 
MUDr.  Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 774 430 777. 
Víkendová pohotovost 
MUDr.  Zuzany Moravusové 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
za  Velkým Meziříčím směrem 
na  Třebíč) od  čtvrtka 17.00 
do neděle 7.00, tel.: 737 585 224.    
www.nnm.cz

CHCETE UŠETŘIT?
Provádíme montáž alternativního 
pohonu LPG do osobních vozidel 
všech značek.
Kontakt: tel. 602 773 028
e-mail: servis.vm@autodobrovolny.cz

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o.  Fr. Stránecké 2 Velké Meziříčí

Stručné vymezení pracovní náplně: 
•	 samostatné	účtování	na	uceleném	úseku		
	 účetnictví,
•	 účtování	dokladů	dle	bankovních	výpisů,
•	 provádění	dokladových	inventur	účtů,	
•	 finanční	řízení	a	evidence	projektů,	
•	 kontrola	vyúčtování	dotací.
Požadavky na uchazeče: 
•	 fyzická	 osoba,	 státní	 občan	 ČR,	 příp.	 cizí
	 státní	občan	s	trvalým	pobytem	v	ČR,	star-
	 ší	18	let,	
•	 způsobilost	k	právním	úkonům,	bezúhon-	
	 nost	(za	bezúhonnou	se	nepovažuje	fyzická	
	 osoba,	 která	 byla	 pravomocně	 odsouzena
	 pro	 trestný	 čin	 spáchaný	 úmyslně,	 nebo
	 pro	trestný	čin	spáchaný	z	nedbalosti		
	 za	jednání	související	s	výkonem	veřejné		
	 správy,	pokud	se	podle	zákona	na	tuto	oso-
	 bu	nehledí,	jakoby	nebyla	odsouzena),	
•	 znalost	českého	jazyka,
•	 střední	vzdělání	s	maturitní	zkouškou	
	 se	zaměřením	na	ekonomiku	a	účetnictví
•	minimálně	tříletá	praxe	v	oblasti	
	 účetnictví	podmínkou,
•	praxe	v	oblasti	účetnictví	územně	samo-	
	 správných	celků	výhodou,
•	 znalost	práce	s	PC	(Word,	Excel,	Internet,	
	 Outlook),	
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B,
•	 spolehlivost,	odolnost	vůči	stresu,	odpo-
	 vědnost,	flexibilita,	samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
•	 jméno,	příjmení	a	titul,
•	 datum	a	místo	narození	uchazeče,
•	 státní	příslušnost	uchazeče,
•	místo	trvalého	pobytu	uchazeče,
•	 číslo	 občanského	 průkazu	 nebo	 číslo	

	 dokladu	o	povolení	k	pobytu,	jde-li	o	cizího
		 státního	občana,
•	 telefonické	spojení,
•	 datum	a	podpis	uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
•	 životopis	s	uvedením	údajů	o	dosavadních
	 zaměstnáních,	odborných	znalostech	a	do-
	 vednostech	týkajících	se	dosavadní	praxe	
	 v	daném	oboru,
•	 výpis	 z	 evidence	 rejstříku	 trestů	ne	 starší
	 3	měsíce,	u	cizích	státních	příslušníků	též
	 obdobný	 doklad	 osvědčující	 bezúhonnost
	 vydaný	domovským	státem;	pokud	takový
	 doklad	domovský	stát	nevydává,	doloží	se
	 bezúhonnost	čestným	prohlášením,
•	 ověřená	kopie	dokladu	o	nejvyšším	dosa-
	 ženém	vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 10. 1. 2014 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice FIN“
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 19. 12. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

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

o	úřednících	územních	samosprávných	celků,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
výběrové	řízení	na	pozici

pracovníka odboru finančního – účetní
na dobu neurčitou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 8. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 20. 1. 2014.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nabízím k pronájmu nově rekonstruované a dobře osvětlené 
prostory vybavené ústředním topením, boilery 

a samostatnými WC v domě na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
●  byt 2+1, 85 m2,  2. p., měsíční nájem 6.760 Kč, služby 3.510 Kč
●  kanceláře/obchodní prostory, 71 m2, 1. patro, 
 měsíční nájem 6.540 Kč, služby 3.180 Kč
●  kanceláře/obchodní prostory, 51 m2, 1. patro, 
 měsíční nájem 4.680 Kč, služby 2.285 Kč.

Tel.:  602 565 459

Stručné vymezení pracovní náplně: 
•	 vedení	agendy	spojené	s	obsazováním
	 bytů,	včetně	fyzického	předávání	bytů,
•	 fyzická	kontrola	řádného	užívání	bytů,	
•	 administrativní	činnosti	při	spolupráci	
	 s	jinými	institucemi	(úřad	práce,	soud),	
•	 zadávání	dat	do	elektronického	systému	
	 bytů,	
•	 zástup	za	referenta	řešícího	nájemné	
	 bytových	a	nebytových	prostor.
Požadavky na uchazeče: 
•	 fyzická	 osoba,	 státní	 občan	 ČR,	 příp.	 cizí
	 státní	občan	s	trvalým	pobytem	v	ČR,	star-
	 ší	18	let,	
•	 způsobilost	k	právním	úkonům,	bezúhon-	
	 nost	(za	bezúhonnou	se	nepovažuje	fyzická	
	 osoba,	 která	 byla	 pravomocně	 odsouzena
	 pro	 trestný	 čin	 spáchaný	 úmyslně,	 nebo
	 pro	trestný	čin	spáchaný	z	nedbalosti		
	 za	jednání	související	s	výkonem	veřejné		
	 správy,	pokud	se	podle	zákona	na	tuto	oso-
	 bu	nehledí,	jakoby	nebyla	odsouzena),	
•	 znalost	českého	jazyka,
•	 střední	vzdělání	s	maturitní	zkouškou	
•	 znalost	práce	s	PC	(Word,	Excel,	Internet,	
	 Outlook),	
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B	–	aktivní	řidič,
•	 spolehlivost,	odolnost	vůči	stresu,	odpo-
	 vědnost,	flexibilita,	samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
•	 jméno,	příjmení	a	titul,
•	 datum	a	místo	narození	uchazeče,
•	 státní	příslušnost	uchazeče,
•	místo	trvalého	pobytu	uchazeče,
•	 číslo	 občanského	 průkazu	 nebo	 číslo	

	 dokladu	o	povolení	k	pobytu,	jde-li	o	cizího
		 státního	občana,
•	 telefonické	spojení,
•	 datum	a	podpis	uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
•	 životopis	s	uvedením	údajů	o	dosavadních
	 zaměstnáních,	odborných	znalostech	a	do-
	 vednostech	týkajících	se	správních	činností,
•	 výpis	z	evidence	rejstříku	trestů	ne	starší
	 3	měsíce,	u	cizích	státních	příslušníků	též
	 obdobný	 doklad	 osvědčující	 bezúhonnost
	 vydaný	domovským	státem;	pokud	takový
	 doklad	domovský	stát	nevydává,	doloží	se
	 bezúhonnost	čestným	prohlášením,
•	 ověřená	kopie	dokladu	o	nejvyšším	dosa-
	 ženém	vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 10. 1. 2014 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice SMB“

Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 20. 12. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

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

o	úřednících	územních	samosprávných	celků,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
výběrové	řízení	na	pozici

pracovníka odboru správy majetku a bytů
na dobu neurčitou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 7. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 2. 2014.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

O d ě v y 
R O S E - M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

 nabízí
▶ flaušové kabáty

    dámské i pánské
▶ zimní bundy vel. 38–60
Zakázkové krejčovství

flaušové kabáty
Tel.: 566 520 355

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

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, RUŠTINA, 

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

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ

Nečekejte na začátek školního roku a věnujte se jazykům 
již nyní! Od února 2014 otevíráme jazykové kurzy pro 
začátečníky, pokročilé i zájemce o konverzační hodiny! 

Příjem přihlášek do 26. ledna 2014.
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Vzpomínky

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská RUbRika

Vlastivědná a genealogická 
společnost při JC Velké 
Meziříčí – plán přednášek 
na leden 2014, v předsálí kina 
Jupiter clubu, v 15.30:
21. 1. – Významní rodáci 
a obyvatelé Velkého Meziříčí, 
přednáší PhDr. M.Ripperová
28. 1. – Významní rodáci 
a obyvatelé Polné, přednáší 
J. Prchal

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových pořádají 
TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  
v sále luteránského gymnázia.
Zahájení: v pondělí 13. ledna 2014 v 19 hodin, ukonče-
ní 24. února 2014. Zahrnuje celkem 7 vyučovacích lekcí.
Cena kurzu: 1400 Kč/taneční pár.
Přihlásit se můžete nejpozději do 10. ledna 2014 na pro-
gramovém  oddělení Jupiter clubu, tel. 566  782  004-5 
nebo na program@jupiterclub.cz

-hs-

Taneční kurzy

Chci vyjádřit hluboké opovržení člověku, který ukradl mé pětileté 
vnučce dětský růžový batoh s  velkou červenou beruškou, který 
dostala od Ježíška. Batoh ukradl na zimním stadionu 27. 12. 2013 
v odpoledních hodinách z „trestné lavice“, když můj zeť s vnučkou 
bruslili. Z batohu se vnučka těšila pouhé tři dny a nejhorší na tom 
je to obrovské dětské zklamání...                                       

Libuše Krejčí

pořádá ve středu 8. 1. 2014 
v 16.00
seminář: 
Správná volba povolání

Přemýšlíte o svém budoucím povolání? 
Zajímá vás, jaké obory budou žádané na trhu práce v nejbližší 
době? 
Informace o  žádaných oborech v  praxi, aktuální informace 
o trhu práce a jeho předpokladech do budoucna
Seminář je zdarma a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí
3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko). Potvrzení účasti: 
telefonicky po–pá 8.00–13.00, tel.: 566  781  198, e-mailem 
na centrumzamestnanosti@mestovm.cz, popř. osobně v Cent-
ru zaměstnanosti, Náměstí 14/16, 3.patro, dveře č. 302

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

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

Dne 9. 1. 2014, uplyne 6 roků 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan

Zdeněk Broža
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 31. 12. 2013 jsme si připo-
mněli 20. výročí úmrtí paní 

Bohumily Hammerové 
z Vídně.

Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník	odboru	výstavby	–	referent	úřadu	
územního	plánování	bude	mít	odpovědnost	
zejména	za	řádný	výkon	všech	věcí	spadají-
cích	do	působnosti	úřadu	územního	pláno-
vání	podle	stavebního	zákona.
Požadavky na uchazeče: 
•	 fyzická	 osoba,	 státní	 občan	 ČR,	 příp.	 cizí
	 státní	občan	s	trvalým	pobytem	v	ČR,	star-
	 ší	18	let,	
•	 způsobilost	k	právním	úkonům,	bezúhon-	
	 nost	(za	bezúhonnou	se	nepovažuje	fyzická	
	 osoba,	 která	 byla	 pravomocně	 odsouzena
	 pro	 trestný	 čin	 spáchaný	 úmyslně,	 nebo
	 pro	trestný	čin	spáchaný	z	nedbalosti		
	 za	jednání	související	s	výkonem	veřejné		
	 správy,	pokud	se	podle	zákona	na	tuto	oso-
	 bu	nehledí,	jakoby	nebyla	odsouzena),	
•	 znalost	českého	jazyka,
•	 vysokoškolské	vzdělání	v	bakalářském	stu-
	 dijním	programu	nebo	vyšší	odborné	vzdě-
	 lání,
•	 splnění	dalších	kvalifikačních	požadavků
	 vzdělání	a	praxe	podle	§	24	zákona	č.
	 183/2006	Sb.,	stavební	zákon,	ve	znění	poz-
	 dějších	předpisů,	tj.:
	 a)	vysokoškolské	vzdělání	uznané	pro	auto-
	 rizaci	v	oboru	územní	plánování	a	nejméně	
	 18	měsíců	praxe	při	výkonu	územně	plánova-
	 cí	činnosti	ve	veřejné	správě,	nebo	
	 b)	vysokoškolské	vzdělání	příbuzného	oboru,	
	 uznaného	pro	autorizaci	v	oboru	územní	plá-
	 nování	nebo	vysokoškolské	vzdělání	se	sta-
	 vebním	zaměřením	a	nejméně	3	roky	odpoví-
	 dající	praxe.
Kvalifikační	požadavky	vzdělání	a	praxe	splňu-
je	autorizovaný	architekt,	kterému	byla	udělena	
autorizace	pro	obor	územní	plánování	nebo	bez	
specifikace	 oboru	 podle	 zvláštního	 právního	
předpisu.
•	 znalost	práce	s	PC	(Word,	Excel,	Internet,	
	 Outlook),	
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B	–	aktivní	řidič,
•	 spolehlivost,	odolnost	vůči	stresu,	
	 flexibilita,	samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
•	 jméno,	příjmení	a	titul,
•	 datum	a	místo	narození	uchazeče,
•	 státní	příslušnost	uchazeče,
•	místo	trvalého	pobytu	uchazeče,
•	 číslo	 občanského	 průkazu	 nebo	 číslo	
	 dokladu	o	povolení	k	pobytu,	jde-li	o	cizího
		 státního	občana,
•	 telefonické	spojení,
•	 datum	a	podpis	uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
•	 životopis	s	uvedením	údajů	o	dosavadních
	 zaměstnáních,	odborných	znalostech	a	do-
	 vednostech	týkajících	se	dosavadní	praxe	
	 v	daném	oboru,
•	 výpis	 z	 evidence	 rejstříku	 trestů	ne	 starší
	 3	měsíce,	u	cizích	státních	příslušníků	též
	 obdobný	 doklad	 osvědčující	 bezúhonnost
	 vydaný	domovským	státem;	pokud	takový
	 doklad	domovský	stát	nevydává,	doloží	se
	 bezúhonnost	čestným	prohlášením,
•	 ověřená	kopie	dokladu	o	nejvyšším	dosa-
	 ženém	vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 17. 1. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 1. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

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

o	úřednících	územních	samosprávných	celků,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	

výběrové	řízení	na	pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu neurčitou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 2. 2014.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

U nás ve Wellness studiu vám po-
radíme, jak zdravě a  hlavně bez-
pečně zhubnout, zbavit se únavy, 
mít více energie anebo přibrat 
na  svalové hmotě. Vysvětlíme, jak 
provést detoxikaci a  regeneraci 
organizmu. Dále se u  nás může-
te účastnit cvičení zaměřeného 
na  formování, zpevnění postavy 
a  zrychlení metabolismu. Všichni 
naši klienti mají přístup ke škole správného stravo-
vání, která probíhá online na internetu, jako bonus 
získáte přístup na náš wellness portál, kde naleznete 
příběhy našich klientů a videa s firemními lékaři.
U  nás ve  wellness studiu vám změříme kondici 
na osobním analyzátoru Tanita a zpracujeme ana-
lýzu stavby těla včetně vysvětlení, jak na naměřené 
hodnoty reagovat společně s doporučením vhodné-
ho jídelníčku. Analýzu stavby těla dokážeme zpra-
covat i na dálku – čili po telefonu – pro vyhotovení 
nám postačí váš věk, výška a váha, analýzu pošleme 
emailem nebo poštou, a poté vše vysvětlíme po te-
lefonu. Všichni naši klienti mají od nás automaticky 
zákaznický servis zdarma každý týden po  telefonu, 
není nutné k  nám docházet. Kontrola úspěšného 
průběhu hubnutí spočívá v přeměření na Tanitě jed-
nou měsíčně, klienti na dálku se přeměří sami doma 
a jednou za měsíc vyhodnotíme naměřené hodnoty 
telefonicky při zákaznickém servisu. Klienti, kteří 
s námi cvičí, zeštíhlí za měsíc přibližně 6 cm v pase 
a zhubnou 2 kg tuku. 
Naše studio je zapojeno do mezinárodního projek-

tu Nutričních klubů, což v praxi znamená, že lidé 
chodí k nám do studia zdravě snídat, obědvat nebo 
večeřet. V  blízké době připravujeme kurz „Výzva 
na souboj s váhou“, kurz bude omezen počtem míst 
(podrobnosti a více informací naleznete na našich 
webových stránkách  – viz odkaz níže).
Měření kondice pro firmy:  změříme kondici i va-
šim zaměstnancům a  poradíme se změnou jejich 
životního stylu. Zdravý zaměstnanec odvede více 
kvalitní práce a zároveň ušetříte výdaje za dobu jeho 
neschopnosti.
Jako wellness konzultanti procházíme pravidelně 
školeními pod odborným dohledem našich firem-
ních lékařů z celého světa, kteří se ve své praxi za-
bývají nejnovějšími poznatky v oblasti výživy. Díky 
změně životního stylu se nám s manželem povedlo 
dohromady zhubnout necelých 100 cm po  obvo-
dech těla a 49 kg.

Mgr. Petra a Vít Brabcovi, tel.: 606 750 620  
www.hubnutivevelmezu.cz, 

(článek je součástí placené inzerce)                                                                                                                                       

Chcete zhubnout a nevíte jak...

Divadelní představení 
Tři verze života 

se uskuteční v náhradním termínu, 
v neděli 12. ledna 2014 

v 19.30 hodin v kinosále Jupiter clubu. 
Info: 566 782 004, 001
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Krádeží zklamal dítě...

Městský psí útulek daruje
▶ kokršpaněla, psa, čtyřletý
▶ štěně, fenku, tříměsíční

▶ labradora světlého, fenku
▶ jorkšíra, psa

Více info na tel.: 723 778 248 po 14. hodině.
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divadelní sezona jaRo 2014

Březen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
HESLO MORÁLKA – divadlo Palace
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová a další

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
divadlo Komediograf
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková

Květen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská

Cena permanentky na  4 představení je 1.000 Kč, rezervace 
míst a  bližší info na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště).                            Změna programu vyhrazena! -zh-

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

zve veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají:

v pátek    17. ledna 2014   od 14 do 18 hodin
v sobotu 18. ledna 2014  od   8 do 12 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239.
Zájemci získají podrobnější informace o studiu, 
prohlédnout si mohou vybavení jednotlivých učeben.

Na vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Výstava betlémů v Měříně

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede 
taneční zábavu se skupinou 

Legendy se vrací, 
v pátek 7. února 2014 od 20.00 v sále luteránského gymnázia 

(bývalá knihovna, budova naproti kostelu). Od půlnoci následuje 
rocková diskotéka  DJ BOND. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, 

na místě 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00) nebo na tel.: 

566 782 004, (001).

Pozvánky pro budoucí 
prvňáčky
▶ ▶ Základní školaVelké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organi-
zace, pořádá v pondělí 27. ledna 2014 sportovní školičku od 15.30 
hodin. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Jaromíra Chalupová 
a Věra Miškelová.

▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá v úterý 
28. ledna 2014, 15.00–16.30 hodin tradiční miniškoličku. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Libuše Blahová, Libuše 
Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

Jupiter club, s.r.o.,Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 11. a  25. led-
na 2014 od  15 hodin na  malé scéně loutkové divadlo s  názvem 
KOŘENÍ Z ČERNÉHO VRCHU. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupe-
nek na tel.: 566 782 004 (005), na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v  sobotu (a  to po  předchozí telefonic-
ké domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány 
do volného prodeje.                                                                                                     -hs-

Kašpárek zve děti 
do divadla na pohádku

Sobota 11. 1. 2014, kinosál, 18.00. 

Akustický koncert skupiny FORTIX. 

Premiéra videoklipu k písničce „NA SHLEDANOU“. 

Betlémářský spolek Netín 
a farnosti Měřín a Netín 
vás zvou na  výstavu bet-
lémů na  faru v  Měříně 
do  9. 1. 2014, 14 až 16 
hodin.
Na  výstavě lze zakoupit 
netínský vánoční betlém.

Chaloupky, Velké Meziříčí vás srdečně zvou 23. 1. 2014 v 17.00 na 3D 
promítání Matěje Boháče z cesty po svérázné himalájské oblasti na sa-
mém severu Indie, vklíněné mezi Tibet a Pákistán. 
Záplavy třepotajících se modlitebních praporků nás převedou přes 
pětitisícové průsmyky. Navštívíme buddhistické kláštery na  vrchol-
cích rozeklaných skal. Budeme bloumat odlehlými horskými údolími 
v  zářících podzimních barvách, kterými se nese zpěv rolníků. Díky 
trojrozměrnému obrazu můžeme na  vlastní kůži pocítit atmosféru 
nejvyššího pohoří světa 
a aspoň na chvíli se stát jeho 
součástí. Pro všechny pří-
chozí bude připraven hima-
lájský čaj na zahřátí. Vstup-
né 40 Kč. Patnáctiminutová 
kompilace tohoto pořadu 
získala 1. cenu v  hlasování 
diváků na  mezinárodním 
kongresu International 
Stereoscopic Union v  roce 
2013 v Lublani.                                            -chal-, foto: archiv Chaloupek

Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí pořádá 
v pátek  31. ledna 2013  

DISCO s DJ BONDEM 
v sále luteránského gymnázia  od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 10 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí

Hornoměstská 35

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 15. 1. 2014 ■ 10–17 hodin

dny otevřenÝCH dveří

Himaláje – Ladakh 
v 3D projekci

Házenkárský 
ples

15. února 2014 
od 20 hodin

Hasicská 
zbrojnice

hraje Maraton

›
›

Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velkém Meziříčí vás zve 
na tradiční Hasičský ples, 
který se uskuteční 
11. ledna 2014 v sále hasičské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina 
MARATON. Začátek je ve 20.00 hodin. 

Občerstvení a točené pivo 
zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé

XIX. VÍDEŇSKÝ 
SOUSEDSKÝ 

BÁL

 18. ledna 2014
KD Vídeň

hraje skupina F-BOX
kulinářské speciality 

bohatá tombola

vstupné 80 Kč

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko
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veřejnÉ 
bRUslení

vÝsledky tURnaje ve stolníM tenise

K  dlouholetým sportovním tra-
dicím na  Základní škole Hany 
Benešové v  Borech patří pořá-
dání Vánočního florbalového 
turnaje. 
Ten letošní se konal v pátek 27. 
12. 2013 a  zúčastnilo se ho pět 
družstev žáků základních škol 
a  pět družstev studentů střed-
ních škol, tedy celkem pětačty-
řicet hráčů! Kdo by si ale myslel, 
že účastníky byli jen současní 
a  bývalí žáci borské školy, ten 
by se mýlil. K naší velké rados-
ti k  nám přijeli také žáci ze ZŠ 
Křižanov a  ZŠ Radostín nad 
Oslavou. V  letošním ročníku 
bylo sehráno celkem 23 zápasů. 
A výsledky? 

Kategorie žáci ZŠ: 
1. Los Žumpos: M. Zástěra, L. Ze-
isel, J. Požár, J. Starý, P. Víglaský
2. RB: M. Kaštanová, M. Rimeš, 
P. Staněk, R. Hladík
3. Bobři: M. Homola, T. Staněk, 
T. Koudela, D. Invald
4. Exit: J. Tomšík, P.  Bayer, 
O.  Hladík, D. Muzikář, J. Ste-
fanjuk
5. L. Marek, M. Zedník, D. Mi-
chek, D. Požár, Š. Lysák
Kategorie středních škol:
1. Boloňské špagety: R. Havlí-
ček, R. Šejnoha, D. Hochmann, 
St. Krejčí
2. Klement: T. Kadlec, V. Požár, 
J. Kvapil, J. Koudela 
3. Zatím nic: M. Ochrana, 

V. Kropáček, T. Komzák, J. Sojka, 
T. Plocek
4. Marýskové: M. Sklenář, J. Stup-
ka, J. Klobása, L. Vařeka, R. Sed-
lák
5. R. Král, A. Víglaský, J. Hošek, 
F. Zikmund, P. Rozmarín
Nejlepším střelcem se stal Josef 
Starý z Borů, který vstřelil v prů-
běhu turnaje 6 gólů.
Chtěla bych poděkovat panu 
učiteli Martinu Chalupovi, kte-
rý rozhodoval jednotlivé zápa-
sy, a firmě Vezeko, s. r. o., Velké 
Meziříčí, která věnovala ceny pro 
vítězná družstva. 
Mediálním partnerem akce je tý-
deník Velkomeziříčsko.

-jur-, foto: archiv ZŠ Bory

V Borech proběhl tradiční vánoční florbalový turnaj

XVII. ročník Vánoční laťky
Předvánoční atmosféru si celko-
vě čtyřicet jedna soutěžících pěti 
základních škol okresu zpestři-
lo měřením svých skokanských 
schopností. Ve čtvrtek 19. prosin-
ce proběhlo v tělocvičně Základ-
ní školy Oslavická Velké Meziříčí 
okresní kolo již sedmnáctého 
ročníku lehkoatletického mítin-
ku s názvem Vánoční laťka. 
Mezi šestnácti zúčastněnými žá-

kyněmi 8.–9. tříd čtyř základních 
škol si po  dramatickém rozuzle-
ní nejlépe vedla měřínská Lenka 
Švestková. Ta po  taktických ma-
névrech zdolala jako jediná výš-
ku 144 cm.  O tři centimetry horší 
byla zástupkyně hostitelské školy 
Eliška Běhounková, bronzovou 
medaili získala loňská vítězka Te-
reza Očenášková, která zaostala 
o dalších šest centimetrů.  
Dvacetipětičlenné pole startu-

jících chlapců se začalo „zten-
čovat“ až na  výšce 146 cm, kdy 
se oddělila desítka nejlepších. 
V  samotném závěru jako jediný 
překonal 164 cm a upravil si svoje 
dosavadní maximum Milan Štěr-
ba ze ZŠ Komenského Žďár nad 
Sázavou, o tři centimetry za ním 
skončil zástupce stejné školy Aleš 
Kadlec, bronz bral díky větší-
mu počtu neplatných pokusů 
z  předchozí výšky Michal Ko-

vář ze ZŠ Školní Velké Meziříčí. 
Rekord mítinku ani tentokrá-
te nepadl, když stále odolávají 
výkony 148 cm Hany Hublové 
z roku 2002 a 175 cm Josefa Bed-
náře z roku 2005.
Ceny do soutěže věnovala Okres-
ní rada Asociace školních spor-
tovních klubů České republiky 
a ředitelství Základní školy Osla-
vická Velké Meziříčí.

-záv-, 2× foto: Matěj Měrtl

Skokani do výšky před vánočními prázdninami 
změřili síly na základní škole Oslavická

VÝSLEDKY VÁNOČNÍ LAŤKY 2013
Kategorie dívky
  1. Švestková Lenka 144 cm ZŠ Měřín
  2. Běhounková Eliška 141 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
  3. Očenášková Tereza 135 cm ZŠ Oslavická Velké Meziřířčí
  4. Bečková Marika 135 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
  5. Rolinová Lucie 135 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
  6. Jašová Pavla 135 cm ZŠ Měřín
  7.–8. Jaitnerová Veronika 129 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
  7.–8. Horká Lenka 129 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
  9. Dvořáková Natálie 129 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
10. Koudelová Sabina 126 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
11.–12. Maloušková Klára 126 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
11.–12. Čermáková Karolína 126 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
13. Chalupová Jana 123 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
14. Štěpánková Veronika 120 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
15. Dvořáková Jana 115 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
16. Večeřová Terezie 105 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
Kategorie chlapci
  1. Štěrba Milan 164 cm ZŠ Komenského Žďár n. S.
  2. Kadlec Aleš 161 cm ZŠ Komenského Žďár n. S.
  3. Kovář Michal 161 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
  4. Kazda Tomáš 158 cm ZŠ Komenského Žďár n. S.
  5. Augustin Jakub 155 cm ZŠ Komenského Žďár n. S.
  6. Studený Jiří 152 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
  7. Žejšek Jan 152 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
  8. Sedláček Karel 152 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
  9. Chlouba Miroslav 152 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
10. Hekrdla Pavel 152 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
11.–12. Zíval Jan 146 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
11.–12. Vlach Dominik 146 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
13. Mejzlík Jan 146 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
14. Mezlík Jakub 146 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
15.–17. Hejl Jakub 143 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
15.–17 Křenek Tomáš 143 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
15.–17. Chalupa David 143 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
18. Nováček Stanislav 143 cm ZŠ Školní Velké Meziříčí
19. Kučera Radim 143 cm ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
20. Pánek Daniel 143 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
21. Hladík Ondřej 140 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
22. Běhounek Jaroslav 140 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
23. Vlach Stanislav 140 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
24. Kratochvíl Jan 135 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
25. Smejkal Jan 125 cm ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

Čekání na  vánoční prázdniny si 
děti zkrátily dalšími turnaji škol-
ních lig miniházené 4+1. Školní 
lavice opět vyměnily za  gumové 
míče a  v  prostředí vyhřáté haly 
za Světlou se bavily sportem. Dal-
ší dvojice turnajů školních lig mi-
niházené pokračovaly tentokrát 
v pozměněném složení.
Utkání se hrála opět na dvou hři-
štích ve  dvou kategoriích. Hrací 
čas byl stanoven na  2×10 minut 
a družstva se vždy utkala v turnaji 
dvakrát, kromě pondělního tur-
naje VMŠL, jehož se účastnilo pět 
družstev, která hrála 1×12 minut.
V  pátečním turnaji se utkala 
družstva: ve  velkomeziříčské 

školní lize (kat. 1.–3. třída) Žralo-
ci (ZŠ Školní), Buldoci (ZŠ Soko-
lovská) a Mišánci (ZŠ Křižanov); 
v měřínské školní lize (kategorie 
4.–5. třída) Rejnoci (ZŠ Školní), 
Tygři (ZŠ Sokolovská) a Surikaty 
(ZŠ Křižanov).
V  pondělním turnaji se utka-
la družstva: ve  velkomeziříčské 
školní lize (kat. 1.–3. třída) Lvi 
a Zebry (ZŠ Měřín), Vlčata, Vlci 
a  Hyeny (ZŠ Oslavická); v  mě-
řínské školní lize (kategorie 4.–5. 
třída) Klokani (ZŠ Měřín), Pumy 
a Gepardi (ZŠ Oslavická).
V mladší kategorii se nejvíce da-
řilo v pátek Žralokům a pondělní 
turnaj byl velmi vyrovnaný a ví-

tězem tak bylo všech pět účast-
níků. Ve  starší kategorii to byla 
družstva Rejnoků a  Klokanů, 
která podávala nejlepší výkony. 
V  pátečním turnaji MŠL stojí 
za  zmínku velmi pěkné utká-
ní mezi Rejnoky a  Tygry, které 
skončilo smírnou remízou 22:22. 
Všechna družstva byla za  své 
výkony odměněna a  z  každého 
družstva byli vybráni a odměně-
ni nejlepší jednotlivci. 
Nejlepšími hráči pátečního tur-
naje byli vyhlášeni: Filip Blažek, 
Karolína Slámová, Lukáš Kobyl-
ka, Dušan Kutil, Milan Tomšík 
a Jan Rosa.
Nejlepšími hráči pondělního tur-

naje byli vyhlášeni: Lukáš Klíma, 
Ondřej Říha, Matouš Tesař, Ši-
mon Čech, Samuel Šváb, Jakub 
Holán, Tomáš Kučera a  Lukáš 
Dobejval.
Sportovního klání se tentokrát 
zúčastnilo 113 dětí a ve 28 utká-
ních nastřílely dohromady 586 
branek.
Další kola budou pokračovat 
v  příštím roce v  měsíci březnu 
a květnu.
Poděkování patří hráčům a hráč-
kám mládežnických týmů oddílu 
házené TJ Sokol Velké Meziříčí 
a pracovníkům DDM Velké Mezi-
říčí za zajištění organizace turnaje.

-šid-

Pokračovaly školní ligy miniházené

Tradiční turnaj TK Autocolor 
Oslavice 
30. 12. 2013
Celkové pořadí dvouher: 
1. Kanta František; 2. Svoboda 
Aleš; 3. Veškrna Květoslav; 4. 
Pospíšil Jaroslav; 5. Piálek Ivan; 
6. Klíma Petr; 7. Zelinková Dag-
mar; 8. Kupka Jiří; 9. Kampas 

Jan; 10. Chalupník Michal, 11. 
Strážnický Miloš; 12. Němeček 
František; 13. Nováček Petr; 14. 
Zelený David; 15. Přiklopil Jan; 
16. Romeniuk Libor; 17. Jašek 
Petr; 18. Klusáček Patrik; 19. 
Skryja Marek; 20. Švoma Vít; 
21.–24. Hrdina Stanislav; 21.–
24. Tlustoš Jiří; 21.–24. Chromý 

Jan; 21.–24. Juda Zdeněk; 25.–
32. Zerzánek Vladimír; 25.–32. 
Dvořák František ml.; 25.–32. 
Zerzánková Sylva; 25.–32. Vo-
dák Petr.
Celkové pořadí čtyřher: 
1. Kanta – Přiklopil 2. Veškrna 
– Svoboda; 3. Jašek – Kupka; 4. 
Klíma – Kampas; 5.–8. Nováček 

– Strážnický; 5.–8. Piálek – Ze-
linková; 5.–8. Zelený – Skryja; 
5.–8. Němeček – Samek; 9.–16. 
Zerzánek – Zerzánková; 9.–16. 
Chalupník – Švoma; 9.–16. 
Jaša – Štěpánek; 9.–16. Dvořák 
– Dvořák; 9.–16. Chromý – Do-
lák; 9.–16. Pospíšil – Doležal.

Dne 21. prosince se uskutečnil již 19. ročník v  biliáru dvojic, tzv. 
Vánoční turnaj. Již tradičně se hrálo ve  známé herně v  restauraci 
U Kozů.
Po vylosování dvojic, které se uskutečnilo již 11. listopadu, se pří-
prava většiny účastníků projevila zvýšenou aktivitou v  tréninku. 
V samotném turnaji se projevila hráčská zkušenost dvou nejlepších 
současných hráčů Mirka Badalíka a Ivoše Vávry. O celkovém výsled-
ku rozhodli především jejich hrající spoluhráči. U Mirka Badalíka to 
byl Jaroslav Melichar a u Ivoše Vávry Jiří Doležal. Jaroslav Melichar 
byl vyhlášen nejlepším hráčem 19. ročníku i s ohledem na jeho před-
cházející zdravotní problém. Zklamáním bylo třetí místo pro Aloi-
se Dvořáka a Zdeňka Horáka, kteří byli před turnajem považováni 
za černé koně turnaje. Na čtvrtém místě skončila dvojice Jaroslav Te-
sař a Rudolf Holý, kteří si hráli svůj standard a v rozhodujícím utkání 
zvítězili 100:81 nad pátou poslední dvojicí známou jako „třebíčští 
skunci“ – Františkem Kučerou a Vilémem Šmídem. Celý turnaj pro-
bíhal tradičně ve sportovním a přátelském duchu.
V  roce 2014 se uskuteční výroční již 20. ročník, který bude připra-
vován tak trochu historicky se vzpomínkou na hráče, kteří již nejsou 
mezi námi. Garanci na 20. ročník 2014 přislíbil Jaroslav Pazdera s cho-
tí – majitelé restaurace.
Tabulka výsledků:
1. místo Badalík – Melichar 4 výhry 4 body
2. místo Vávra – Doležal 3 výhry 3 body
3. místo Dvořák – Horák 2 výhry  2 body
4. místo Tesař – Holý 1 výhra 1 bod
5. místo Kučera – Šmíd 0 0
Všichni hráči chtějí touto cestou popřát všem občanům Velkého Me-
ziříčí do roku 2014 hodně zdraví, klidu a pohody.

-hor-

Turnaj v biliáru vyhrála 
dvojice Badalík Melichar

So 11. 1. 13.00–14.30
Ne 12. 1. 15.00–16.30
Út 14. 1. 15.45–17.15
So 18. 1. 14.15–15.45
Ne 19. 1. 13.30–15.00
So 25. 1. 14.15–15.45
Ne 26. 1. 14.00–15.30
Út 28. 1. 15.45–17.15
Pá 31. 1. 15.30–17.00

Nábor do házené
Zveme chlapce a děvčata roční-
ků narození 1995–2003 na naše 
pravidelné tréninky v  pondělí 
až pátek 15.00–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

-šou-
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Hokej Mládež

Stolní tenisté v bojích 
o postup porazili Žďár
ST VM – TJ Žďár nad Sázavou 10:7
Body: Klíma Petr 4/0, Řikovský Aleš 2/2, Pokorný Jan 2/0, Kampas Jan 
2/2, Zelený David 0/2. Čtyřhra: Pokorný, Kampas.
Poslední kolo první půlky sezony se odehrálo v  sobotu na  domácích 
stolech. Předzápasové statistiky jasně ukazovaly, kdo je v zápase favorit. 
Poslední tým tabulky nám nedal nic zadarmo, trápil nás až do konečné-
ho výsledku 10:7. Po třech hodinách soubojů jednotlivých dvojher jsme 
zvítězili. Svoji premiéru za A družstvo si odehrál David Zelený. Nejlepší 
výkon předvedl Petr Klíma a potvrzuje skvělou formu v letošním roč-
níku. Po půlce soutěží se pohybujeme v horních patrech tabulky. Boj 
o postupové pozice bude zcela jistě trvat až do konce.

V závěru roku 2013 se zdejší vy-
znavači královské hry zúčastnili 
jednoho turnaje na  Znojemsku 
a  také absolvovali další zápasy 
pravidelných soutěží družstev. 
Někteří z  nich odehráli i  pár 
partií přeboru Velkého Meziří-
čí 2013/2014, tedy oné tradiční 
místní ligy jednotlivců.
Obec Hodonice u  Znojma, toť 
Mekka velkomeziříčských šachis-
tů – s tím rozdílem, že tam nepu-
tují jen jednou za  život, nýbrž 
jednou či dvakrát do  roka. A  to 
dobrovolně a  moc rádi. Je tomu 
tak již po mnoho let.

V  sobotu 30. 11. se ve  velkém 
sále tamějšího čerstvě zrenovo-
vaného kulturního domu, kte-
rý má mnohem větší rozměry 
a  mnohem lepší vybavení, než 
bývá u  tzv. kulturáků obvyklé, 
konal další ročník tradiční sou-
těže jednotlivců – ovšem tento-
kráte ne na 9 kol po dvakrát pat-
nácti minutách, nýbrž nově na 7 
kol po dvakrát dvaceti. Zatímco 
boje probíhaly přímo v  sále, 
pauz mezi partiemi si účastníci 
rádi užívali v  přilehlé restaura-
ci Saigon II; neboť odpočinek, 
občerstvení a  regenerace sil se 

jeví býti naprosto nezbytnými. 
Švýcarský systém nasazování 
do  jednotlivých kol bývá na  ta-
kovýchto akcích už bezmála na-
prosto nutnou samozřejmostí.
Konečné pořadí:
1. Zdeněk Kavan TJ Znojmo 7 
b./32,0
2. Kirill Burdalev Ukrajina 5,5 
b./36,5
3. Petr Kicmer Baník Havířov 5,5 
b./33,0
4. František Vrána ŠK Staré Měs-
to 5,5 b./31,5
5. Jan Sosna Slavoj Ostrava-Poru-
ba 5,5/31,5

6. Josef Kratochvíl Vel. Mez./ŠK 
Caissa Třebíč 5 b./31,5
7. Jelena Semjonovová Rusko ŠK 
Duras BVK Brno 5 b./30,5
8. Stanislav Staněk Moravská Sla-
via Brno 5 b./30,0
9. Petr Kapusta ŠK Staré Město 5 
b./30,0
10. Slavomir Sremanjak Ukrajina/
ŠK Lokomotiva Brno 5 b./30,0
Umístění dalších hráčů z  VM 
a  okolí: 11. Vít Kratochvíl VM/
TJ Náměšť n. Osl. 5 b./29,0 – 17. 
Miloslav Kučera Mostiště/Spar-
tak VM 4,5 b./28,0 – 25. Milan 
Čtveráček VM/Spartak VM 4 

b./25,0 – 49. Vladimír Pařil VM/
Sokol Jámy 3 b./20,0 – 51. Josef 
Dvořák Měřín/Spartak VM 2,5 
b./21,5 atd.
Nejlepší ženou byla vyhlášena 
mladičká Ruska Jelena Semjono-
vová (celkově sedmá), nejlepším 
žákem do  16 let Vít Kratochvíl 
z  VM na  11. příčce celkového 
žebříčku a  nejlepším seniorem 
František Vykydal ze ŠK Loko-
motiva Brno (18. v pořadí).
Zatímco od  obou skvělých bra-
tří Kratochvílových se umístění 
v popředí dalo očekávat, tak i vý-
kony stále se lepšícího Mostišťáka 

Miloše „Cimla“ Kučery vzbuzují 
čím dál větší obdiv a  uznání ze 
strany jeho oddílových kolegů. 
Ne však závist; tu prosím šachis-
té neznají. Nebo přesněji řečeno: 
nevyznávají, tak.
Nejlepší účastníci soutěže obdr-
želi finanční a věcné ceny; navíc 
byly sedmkrát losovány dárkové 
lahve vína od hlavních sponzorů 
akce.
Poděkování náleží zejména hlav-
ním pořadatelům této akce, jimiž 
jsou pánové Roman Matula, Fran-
tišek Šimík a Filip Smrčka, všichni 
přímo z Hodonic.

Šachisté odehráli tradiční turnaj v Hodonicích na Znojemsku

Spirit Team se po roce vrátil na trůn vánočního turnaje v malé kopané
O pohár starosty města 2013
Již posedmnácté se uskutečnil 
tradiční vánoční turnaj v  malé 
kopané O  pohár starosty města. 
Turnaje se zúčastnilo namísto 
tradičních 16 pouze družstev 15 
(družstvo Létajících Holanďanů 
na  turnaj nedorazilo). Letošní 
ročník měl velmi dobrou úro-
veň, kromě místních týmů přijela 
družstva z různých koutů Vysoči-
ny a jižní Moravy. 
Z  dopoledních skupin dokráčel 
do semifinálových bojů tým Fla-
menga, který přehrál tým Pav-
línova, a  stejně jako loni pokra-
čovala dál Moravská jízda, která 
zdolala, stejně jako v  loňském 
roce, až v  penaltovém rozstřelu 
družstvo La Bucaňeros.
Z  odpoledních skupin postoupil 
do  semifinále Spirit Team, který 
přehrál Racomu a  loňský vítěz 
Gunners Třebíč, který si semifi-
nálovou účast zajistil nejtěsnější 
výhrou nad Polnou.  

V  dramatických semifinálových 
bojích si účast ve finále vybojo-
valo družstvo Gunners Třebíč 
výhrou 2:1 nad Moravskou jíz-
dou. Druhé semifinále opanoval 
Spirit Team, který si jednoznač-
ně poradil s družstvem Flamen-
ga (4:1).
V  penaltovém rozstřelu o  třetí 
místo byli úspěšnější hráči Fla-
menga, kteří porazili Moravskou 
jízdu, jež tak druhý rok po  sobě 
byla pokořena na penalty a zakon-
čila turnaj na čtvrtém místě.
Finále bylo vrcholem celého 
klání. Obě družstva předváděla 
velmi kreativní fotbal s pěknými 
brankami. Ani jedno v  turnaji 
neklopýtlo. První půlka žádnou 
branku nepřinesla. V  úvodu 
druhé půle se z  brejkové situa-
ce zrodila první finálová branka 
a Spirit Team se ujal vedení 1:0. 
Hráči Gunners se nevzdávali 
a vše vsázeli na útok. Velmi často 
byla, ze strany Gunners, k vidění 

hra bez brankáře, která nepři-
nesla kýžený gól, a Spirit dokázal 
díky výborné defenzívě a rychlé-
mu přechodu vytěžit další dvě 
branky. Finále tak skončilo jed-
noznačným výsledkem 3:0 pro 
Spirit, který se po roční odmlce 
opět vrátil na  trůn vánočního 
turnaje.
Individuální ocenění získal Fran-
tišek Tenkl, který vsítil šest bra-
nek z toho dvě ve finále.
Výsledky dopoledních skupin
La Bucaňeros – Pavlínov 1:2
Moravská jízda – Měřín 1:0
Kašpaři VM – Es diantes 1:0
Házenkáři VM – Flamengo 0:1
Pavlínov – Kašpaři VM 2:2
Měřín – Házenkáři VM 1:0
Es diantes – La Bucaňeros 0:3
Flamengo – Moravská jízda 1:1
Pavlínov – Es diantes 4:0
Měřín – Flamengo 1:3
Kašpaři VM – La Bucaňeros 0:1
Házenkáři VM – Mor. jízda 1:3
Skupina A:

1. Pavlínov 7 b.
2. La Bucaňeros 6 b.
 3. Kašpaři VM 4 b.
4. Es diantes 0 b.
Skupina B:
1. Moravská jízda 7 b.
2. Flamengo 7 b.
3. Měřín 3 b.
4. Házenkáři VM 0 b.
Čtvrtfinále
Pavlínov – Flamengo 0:1
Mor. jízda – La Bucaňeros 3:2np
Výsledky odpoledních skupin
Gunners Třebíč – Dobronín 1:0
Polná – Křižanov 3:0
Spirit Team – Star Boys Jihl. 1:0
Dobronín – Racom 1:3
Křižanov – Spirit Team 0:3
StarBoys Jihlava – Polná 0:1
Křižanov – StarBoys Jihlava 2:4
Racom – Gunners Třebíč 1:2
Spirit Team – Polná 2:0
Skupina C:
1. Gunners Třebíč 6 b.
2. Racom 3 b.
3. Dobronín 0 b.

Skupina D:
1. Spirit Team 9 b.
2. Polná 6 b.
3. StarBoys Jihlava 3 b. 
4. Křižanov 0 b.
Čtvrtfinále
Gunners Třebíč – Polná 2:1
Racom – Spirit Team 1:5

Semifinále
Mor. jízda – Gunners Třebíč 1:2
Flamengo – Spirit Team 1:4 
Penalty o 3. místo
Flamengo – Moravská jízda 2:0
Finále
Spirit Team – Gunners Třebíč 3:0

-šid-, foto vítězů: archiv autora

HC Spartak Velká Bíteš B – 
HHK VM B 3:4 po  nájezdech 
(1:0, 1:1, 1:2)
Diváků: 100. Rozhodčí: Sobotka 
– Lainka, Vlček. Branky: 2. Budín 
(Urbánek), 38. Pohl (Urbánek, 
Dočkal), 54. Dočkal (Řezáč, Roz-
mahel) – 24. Bradáč, 47. Střecha 
F. (Pokorný), 58. Pokorný (Peter-
ka), rozhodující nájezd Střecha F. 
Vyloučení: 6:7, navíc Pohl (VB) 5 
+ 25 (trest ve hře) za zásah do ob-
lasti hlavy a  krku s  následkem 
zranění – trestné střílení naříze-
né proti hostujícímu týmu (ne-
proměněno). Využití: 1:3. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 36:33. 
HC Spartak B: Loukota (Škoda 
M.) – Marek, Škoda J., Budín, 
Urbánek, Dočkal, Komínek D., 
Burian, Rozmahel, Jabůrek, Ko-
mínek M., Pohl, Řezáč. HHK B: 
Štourač (Kočí) – Střecha L., Po-

korný – Navrátil, Bradáč – Pe-
terka, Musil F. – Martinec – Stře-
cha F., Frühauf, Malec – Šoukal, 
Barák, Hubl – Vrána, Kampas J., 
Křípal – Kampas M., Musil Š.
Vydřené a  hlavně draze vykou-
pené vítězství meziříčského béč-
ka. Znovu se ukázalo, že jeho 
hokejistům hra blízkého souse-
da nesedí a  jen těžko se proti ní 
prosazují. Už v první minutě byl 
v  samostatném nájezdu domácí 
útočník. Gól sice nedal, ale hned 
o  minutu později se už prosa-
dil z  dorážky Budín. Hosté sice 
trávili více času v  útočném pás-
mu, ale jejich mizerná koncovka 
za  vydatného přispění brankáře 
Loukoty jim vyrovnat neumož-
nila. Hráči Bíteše navíc využívali 
sebemenší příležitost k  rychlým 
kontrům, a  tím průběžně na-
rušovali tlak soupeře a  neustále 

zaměstnávali Štourače v  brance 
hostí. Rozdíl mezi první a  dru-
hou třetinou byl pouze v tom, že 
se začaly přiostřovat osobní sou-
boje a  rozhodčí měli najednou 
spoustu práce. Nejprve využili 
přesilovku hosté, když se ve  24. 
minutě trefil pod víko Bradáč. 
Domácím se to samé podařilo 
ve  38. minutě zásluhou Pohla 
a mohlo jim být ještě veseleji. To 
by ovšem museli o  minutu poz-
ději proměnit trestné střílení. 
A  tak po  dvou třetinách to bylo 
stále o gól pro Bíteš.
Ve  47. minutě opět v  početní vý-
hodě vyrovnal Filip Střecha, ale byl 
to jeden z mála potrestaných faulů 
na obou stranách, protože rozhod-
čí v  závěrečné části přestávali stí-
hat spád hry. V  54. minutě dostal 
Spartak znovu do  vedení pěkným 
blafákem Dočkal, to už ovšem 

HHK hrálo bez Michala Baráka. 
Ten při nepotrestaném faulu utrpěl 
zlomeninu nosu a navíc musel být 
odvezen na  šití s  roztrženým obo-
čím. Ještě hůř však dopadl Libor 
Střecha, který po úderu bítešského 
Pohla musel být odvezen záchran-
kou s  těžkým poraněním hlavy 
a  krku. Ani ne půl minuty potře-
boval v následné přesilovce Pokor-
ný na  vyrovnání. Projel po  křídle 
z obranného pásma až před Louko-
tu a přesnou ranou mu nedal šanci. 
Ve  zbytku oslabení se pak domácí 
ubránil, i tak musel až v nájezdech 
rozhodnout Filip Střecha.
Ten bod navíc si hráči HHK za ho-
kejovější výkon nakonec zasloužili. 
Kdyby domácí béčko hrálo všech-
ny zápasy s  takovým nasazením 
jako proti svému odvěkému riva-
lovi, muselo by mít určitě víc bodů 
v tabulce, než má. -ht-

Hokejové derby rezerv zvládli lépe Velkomeziříčští

-pk-

 -vp-

HHK VM – VSK Technika Brno 
4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branka a asistence HHK: 3. Tichý 
(Burian L.), 21. Burian L. (Tichý), 
33. Bernat (Tlapák, Šilpoch D.), 
43. Burian L. (Dundálek). Sesta-
va HHK: Juda J. – Smažil, Pacalo-
vá, Dobrovolná, Kampas F., Báňa 
M., Přinesdomů – Tichý, Burian 
L., Dundálek – Šilpoch D., Ber-
nat, Tlapák – Pavelka, Nevěčný, 
Kapusta O. Rozhodčí: Pekárek 
– Rous, Musil. Vyloučení: 5:6, 
využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 26:26. Diváci: 57.
Krajské ligy dorostu po šestnác-
tém kole
1. HC Bobři Val. Meziříčí 15 12 1 2 86:50 25
2. SHK Hodonín B 13 9 0 4 67:43 18
3. Nové Mesto nad Váhom 13 8 1 4 69:58 17
4. HHK Velké Meziříčí 13 6 2 5 52:52 14
5. VSK Technika Brno 14 3 2 9 51:71 8
6. HC Uherský Brod 13 3 1 9 36:59 7
7. HC Brumov-Bylnice 14 3 1 10 40:65 7

Starší žáci
HHK VM – HC Slovan Morav-
ská Třebová 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a asistence HHK: 6. Báňa 

M., 24. Báňa M. (Šandera), 47. 
Báňa M., 52. Šandera, 53. Šan-
dera (Třeštík). Sestava HHK: 
Pestr (31. Svoboda) – Báňa M., 
Šandera, Karásek, Hedbávný – 
Procházka, Řepa, Třeštík – Ha-
vliš, Strádal D., Zacha – Ambrož. 
Rozhodčí: Maloušek, Musil. Vy-
loučení: 3:6, využití: 0:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 27:28. 
Diváci: 31.
Mladší žáci
HHK VM – HC Slovan Morav-
ská Třebová 4:7 (0:3, 2:4, 2:0)
Branky a  asistence HHK: 22. 
Poledna, 28. Poledna (Dvořák 
L.), 48. Dvořák L. (Poledna), 56. 
Poledna (Dvořák F.). Sestava 
HHK: Honiš – Poledna, Broža, 
Dvořák L., Vildomec – Šilpoch 
M., Krčma, Dvořák F. – Bartošek, 
Kapusta L., Sobotka – Strádal T. 
Rozhodčí: Maloušek, Musil. Vy-
loučení: 3:4, využití: 1:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 23:26. 
Diváci: 23. -hhk-

Hráči HHK B na Telč nestačili
SK Telč – HHK VM B 6:2 (2:0, 
1:0, 3:2)
Rozhodčí: Sibera – Karásek, Lu-
káč. Diváků: 160. Poměr střel: 
46:27. Branky: 4. Havlík (Šalan-
da), 19. Kret (Sokolík, Smejkal), 
33. Kubát (Šalanda, Smejkal), 46. 
Kret (Sokolík), 50. Prášek (No-
vák), 59. Kret – 58. Kudláček M. 
(Frühauf, Chlubna), 60. Chlubna. 
Vyloučení: 5:7, navíc Malec 10 
minut osobní trest a Vrána (oba 
HHK) 5 + 20 za hrubost. Využi-
tí: 1:0. Oslabení: 0:0. VM B: Šeba 
(Juda) – Kudláček M., Pokorný, – 
Navrátil, Bradáč – Chlubna, Musil 
F. – Martinec – Vrána, Frühauf, 

Malec – Šoukal, Barák, Křípal – 
Kampas M., Kampas J., Musil Š.
Od úvodního hvizdu se domácí 
tlačili do útočného pásma a odmě-
nou jim byl gól už ve čtvrté minutě 
zápasu. Ve druhé polovině třetiny 
se hra postupně vyrovnala, ale ne-
bezpečnější byli stále hráči Telče. 
Hosté se sice častěji dostávali před 
Švece, ale jejich střely mířily buď 
vedle anebo do náruče místního 
gólmana. Když už se zdálo, že skó-
re vydrží, vyrobili Meziříčští hrub-
ku před vlastní modrou a po rychlé 
kombinaci zakončila Telč.
Opticky vyrovnaná byla i druhá 
část. Telč se s vědomím náskoku 

snažila udržovat puk na svých ho-
kejkách a díky důrazu a lepšímu 
bruslení se jí to víceméně dařilo. 
Hokejistům HHK nelze upřít sna-
hu, ale soupeře neměli čím přehrát. 
A tak se dostali do jediné větší 
šance až ve 35. minutě, kdy se sám 
před Švecem ocitl Aleš Frühauf, 
ale puk do brány neprotlačil. To 
už bylo za stavu 3:0. Snaha hostů 
s výsledkem ještě něco udělat se 
na ledě nijak neprojevila. Vázlo 
bruslení a hlavně nasazení, a tak 
přihrávky, když už se povedly, cho-
dily většinou do prázdna. Není se 
co divit, že přišel trest 4:0. Po gólu 
v oslabení na 5:0 hráči HHK stav 

neunesli a za zbytečné řeči a fauly 
postupně odešli do kabiny Malec 
a Vrána. Tři tresty v závěru zápasu 
obdržela i Telč a hra tím ztratila na 
plynulosti. Toho využil v 58. mi-
nutě Martin Kudláček a zužitkoval 
pěknou přihrávku před soupeřovu 
bránu. V pokračující hře 4 na 4 
ještě završil svůj hattrick domácí 
Kret, ale poslední slovo v poslední 
minutě měl Chlubna. Krásným só-
lem alespoň trochu spravil výkon 
celku z Meziříčí.
Další výsledky: V. Bíteš B – Šer-
kovice 3:1; RH Centrum – Křiža-
nov 9:0; Bulldogs – Náměšť 4:5; 
Zastávka – V. Bítýška 3:4. -ht-
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První mužstvo HHK prohrálo s Velkou Bíteší 

kdy a kaM

NA HOKEJ na zimní stadion
v pátek 10. ledna ve 20.30 – utkání 2. ročníku poháru Žďárského de-
níku mezi vítězem městské hokejové ligy ve Velkém Meziříčí týmem 
Sanbornu a vítězem vesnické hokejové ligy ve Žďáře nad Sázavou HC 
Bohdalec v ročníku 2012–2013
ve středu 15. ledna v 18.00 HHK VM A – HC Brumov-Bylnice
NA HÁZENOU do sportovní haly za Světlou
v  sobotu 11. ledna 8.30–17.00 a  v  neděli 12. ledna 8.30–13.30 IX. 
ročník Memoriálu Eduarda Klapala – mladší žákyně; účastníci: Sokol 
VM, Havlíčkův Brod A, B, Újezd u Brna, Žeravice, Žirovnice, Velká 
nad Veličkou, Stupava (Slovensko)
NA BASKETBAL do tělocvičny ZŠ Školní
v  neděli 11. ledna v  9.00 a  v  11.00 BK VM (kadetky U17) – ČKD 
Blansko
NA MARIÁŠ do sálu hasičské zbrojnice
v sobotu 18. ledna od 8.00 – turnaj hráčů z Vysočiny a Brněnska 

2. kolo nadstavbové části
O vítěze městské hokejové ligy
l. kolo: Sanborn VM – SK Netín 
4:2, Tech. služby VM – Laser Zik-
mund 6:6, HC Lukáš – Omega 
VB 9:2, Agromotor VM – Kunšo-
vec VM 7:2
Sanborn VM – Tech. služby VM 
7:2
Bukáček 2, Sláma 2, Pondělíček, 
Bajer Lub., Hanus – Láznička, 
Horký A.
Laser Zikmund – HC Lukáš 4:7
Uhlíř, Dvořák, Musil, Zdražil – 
Kotrba 5, Karásek, Studený
1. HC Lukáš 2 2 0 0 16:6 4
2. Sanborn VM 2 2 0 0 11:4 4
3. Agromotor VM 1 1 0 0 7:2 2
4. Laser Zikmund 2 0 1 1 10:13 1
5. Tech. služby VM 2 0 1 1 8:13 1
6. SK Netín 1 0 0 1 2:4 0
7. SK Afcon Kunšovec VM 1 0 0 1 2:7 0
8. SK Omega VB 1 0 0 1 2:9 0

O postup do extraligy
1. kolo: Radostín – Ořechov 5:3, 
SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 
2:2, HC Benetice – HC Pikárec 

3:3, Opel VM – Hor. Heřmanice 
2:11 
HC Ořechov – Horní Heřmani-
ce 0:7
Mejzlík Jar., Mejzlík Z. 2., Suk 2, 
Kutílek, Trojan
HC Pikárec – Auto Dobrovolný 
VM 9:3
Jaša 5, Broža, Vařejka, Kovář 2 – 
Dohnal, Říha, Krejčí
SPL Radostín nad Osl. – SK Ví-
deň 7:1
Láznička 2, Hubený, Pešek, Vítek, 
Večeřa, Váša – Nedoma J. ml.
NHÚ Balinka VM – HC Bene-
tice 1:4
Strádal – Konečný 2, Jakšík, 
Houzar
1. Horní Heřmanice 2 2 0 0 18:2 4
2. SPL Radostín nad Osl. 2 2 0 0 12:4 4
3. HC Pikárec 2 1 1 0 12:6 3
4. HC Benetice 2 1 1 0 7:4 3
5. NHÚ Balinka VM 2 0 1 1 3:6 1
6. SK Vídeň 2 0 1 1 3:9 1
7. HC Ořechov 2 0 0 2 3:12 0
8. Auto Dobrovolný VM 2 0 0 2 5:20 0

O  konečné umístění v  1. lize 

(5.–12. místo)
1. kolo: Farma Měřín – HC Bory 
9:1, SK Lavičky – HC Křižanov 
6:0, HC Tasov – HCF Dráhy VM 
3:1, River VM – SK Str. Zhoř 3:1
HC Křižanov – HC Tasov 2:3
Kružík 2 – Havliš 3, Chlubna 2, 
Sláma Marek, Sláma Milan
HC Bory – SK Str. Zhoř 6:8
Bárta, Dlouhý, Kovář, Váša, Kará-
sek, Pokorný – Sojka 4, Bartůšek 
2, Kazda, Vlach
River VM – HCF Dráhy VM 6:1
Zelený 2, Havlík, Kozina, Fikr, 
Hladík – Jahoda
Farma Měřín – SK Lavičky 6:4
Blažek 4, Uchytil, Kožený – Če-
pura, Suk, Barák, Polák
5. Farma Měřín 2 2 0 0 15:5 4
6. HC Tasov 2 2 0 0 10:3 4
7. River VM 2 2 0 0 9:2 4
8. SK Lavičky 2 1 0 1 10:6 2
9. SK Str. Zhoř 2 1 0 1 9:9 2
10. HCF Dráhy VM 2 0 0 2 2:9 0
11. HC Bory 2 0 0 2 7:17 0
12. HC Křižanov 2 0 0 2 2:13 0

-vid-

Městská liga pokročila do nadstavby

HHK VM – HC Kometa Brno 
juniorka 7:8 (1:5, 3:2, 3:1)
Branky a  asistence: 13. Vrána 
(Fila, Pokorný), 24. Burian (Kud-
láček, Střecha), 25. Vlašín (Sobot-
ka), 27. Sobotka (Nekvasil, Štěpá-
nek), 49. Sláma (Burian), 57. Bula 
(Burian), 58. Fila (TS) – 9. Raška 
(Kunce), 13. Kusko (Šidák), 14. 
Grünwald (Sedlák), 15. Klaus 
(Raška), 19. Boltvan (Kusko), 
34. Klaus (Král), 40. Grünwald 
(Sedlák), 49. Klaus (Král). Se-

stava HHK: Štourač (31. Hladík) 
– Pokorný, Šerý, Kučera, Sláma, 
Vlašín, Štěpánek, Fila, Nekvasil, 
Vrána, Burian, Kudláček, Stře-
cha F., Kampas J., Bula, Sobotka, 
Kampas M. Rozhodčí: Kotlík – 
Kuřítko, Rous. Vyloučení: 3:4, 
navíc v  čase 57:38 nařízeno TS 
proti týmu hostí (proměněno). 
Využití: 1:0, v oslabení 1:0. Střely: 
38:45. Diváci: 385.
Čtyři stovky natěšených diváků 
vidělo velmi kvalitní a  rychlý 

hokej, který předváděli zejména 
juniorští hráči brněnské Komety. 
Tento herní rozdíl byl k  vidění 
zejména v první třetině. Od dru-
hé třetiny se hra vyrovnala a náš 
tým dokázal zlepšenou hrou ko-
rigovat výsledek. Po  skončení 
základní hrací doby následova-
ly samostatné nájezdy (5 hráčů 
na každé straně), ve kterých zví-
tězil domácí tým 2:1 – rozhodu-
jící samostatný nájezd proměnil 
Lukáš Sláma.

Příprava s extraligovou juniorkou 
Komety Brno přinesla patnáct branek

-hhk-

Město opět vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce Velkého Meziříčí za uplynulý rok 2013. 
Zúčastnit se mohou pouze sportovci – jednotlivci či družstva – registrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a míst-
ních částí. Logickou výjimkou je Galerie odchovanců/trenérů.
Oddíly mohou svoje nominace posílat nejlépe elektronicky (formulář je ke  stažení na  stránkách města 
www.mestovm.cz) nejpozději do pondělí 10. 2. 2014 na e-mailovou adresu villertova@mestovm.cz. 

noMinaCe na spoRtovCe Města velkÉ Meziříčí 2013

-vill-

V neděli 22. 12. se uskutečnil již tradiční Basketbalový maraton. Smy-
slem této akce byla předvánoční oslava sportem, protože ve svátcích 
většinou pohyb všem chybí, tak aby si všichni udělali „prostor“ na svá-
teční dobroty. Akce začala v 16 hodin odpoledne. První dvě hodiny 
hrála naše basketbalová omladina a účastnili se i  jejich rodiče a ka-
marádi. V 18 hodin na hřišti se akce rozšířila i pro dorostence, doros-
tenky, ženy, muže a všechny přátele basketbalu. Hrálo se bez přeru-
šení a střídalo se hokejovým způsobem. Kdo chtěl střídat, tak počkal 
u čáry, a mohl hrát za družstvo ve světlých nebo tmavých dresech či 
tričkách. Tentokrát se nehrálo na výsledek, ale pro radost. Byli jsme 
všichni překvapeni, kolik lidí dá přednost sportu před vysedáváním 
po restauračních zařízeních nebo doma u počítače. Akce skončila ně-
kdy v noci a účastníci se vydali do svých domovů vyspat se a odpoči-
nout si po naběhaných kilometrech na palubovce.

-rap-, foto: archiv BK VM

Sportovní nadšenci sehráli několikahodinový basketbalový maraton 

OP kadetky U17
SKB Tišnov – BK VM 70:50 
a 35:48
V neděli 5. 1. odjel tým mladších 
dorostenek do Tišnova ke dvěma 
zápasům soutěže kategorie U17. 
V prvním jsme se domluvili s tre-
nérem Tišnova na sice soutěžním, 
ale vlastně také na  přátelském 
zápase s  ligovými hráčkami Tiš-
nova kategorie U19 (st. dorost). 
Chtěli jsme vyzkoušet, jak si naše 
mladší hráčky povedou proti těm 
ligovým. I když zápas skončil po-
rážkou o dvacet bodů, tak se naše 
děvčata nemusejí za  předvedený 
výkon vůbec stydět. 

Ve druhém zápase už hrály hráčky 
kategorie U17. A  v  přímém sou-
boji o postup do finálové skupiny 
se našim po  tuhém boji podaři-
lo soupeře udolat a  vyhrát. Tuto 
neděli se u  nás uskuteční zápas 
o  první místo ve  skupině Západ 
s hráčkami Blanska. Od února se 
bude hrát finálová skupina soutě-
že, kam postupují tyto týmy: BK 
VM, ČKD Blansko, Sokol Lanžhot 
a Spartak U. Brod.
Sestava: J. Ráčková, K. Dvořáko-
vá, I. Blaťáková, M. Drličková, E. 
Brázdilová, N. Syslová a  K. Čer-
máková, trenéři K. Hugo a T. Ra-
pušák. 

Basketbalistky vybojovaly účast ve finálové skupině

-rap-, foto: archiv BK VM

HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: 25. Krča (Ambrož) – 13. 
Grmela, 43. Šidák, 46. Touška J. 
(Touška M.). Sestava VM: Štourač 
(Hladík) – Dusík, Šerý, Ambrož, 
Burian, Vlašín, Štěpánek, Kuče-
ra – Fila, Nekvasil, Novák – Krča, 
Cihlář, Střecha F. – Sobotka, Bula, 
Křenek. Sestava VB: Alexa (Cha-
dim) – Trnka, Babic, Mička, Ši-
dák, Rosendorf, Čuňočka, Tůma, 
Buďa, Pospíšil, Štěpánek, Petrčka, 
Svoboda, Čikl, Grmela, Touška 
M., Žalud, Touška J. Rozhodčí: 
Coufal – Paulík, Vašíček. Vylou-

čení: 4:5. Využití: 0:0, v oslabení: 
0:0. Střely: 20:29. Diváci: 427.
První utkání v  novém roce se 
neslo ve  znamení derby. Do  naší 
arény zavítal tým Spartaku Velká 
Bíteš, kterému patřila po 16 ode-
hraných kolech druhá příčka kraj-
ské ligy jižní Moravy a  Zlínska. 
Utkání se těšilo velkému zájmu 
fanoušků obou táborů, kterých si 
našly cestu na zimní stadion v Ru-
dolfově parku na čtyři stovky.
Trenérům HHK se po  dlouho-
dobém zranění vrátili do  sesta-
vy Pavel Ambrož a  Kamil Šerý. 
V tomto utkání se poprvé v sezo-

ně představil i Jirka Cihlář, který 
nahradil Jirku Kudláčka. Ten 
z  pracovních důvodů nemohl 
do utkání naskočit. V obraně ci-
telně chyběl Lukáš Sláma.
Od první minuty se hrál kvalitní 
hokej s řadou příležitostí na obou 
stranách. K  první změně stavu 
došlo ve  13. minutě, kdy po  zá-
varu před naší brankou překonal 
z druhé dorážky našeho gólmana 
hostující Grmela. Do konce první 
třetiny se již skóre nezměnilo. 
Ve druhé třetině padla opět jedi-
ná branka. Ve 25. minutě se naši 
hráči usídlili v  útočném pásmu. 

Po  střele od modré se k odraže-
nému puku dostal Michal Krča, 
který vyrovnal stav na 1:1. Auto-
rem přihrávky byl Pavel Ambrož. 
Do kabin se tak odcházelo za ne-
rozhodného stavu.
Vstup do  třetí třetiny se, bohu-
žel, povedl lépe hráčům hostů. 
Ve  43. minutě došlo před naší 
brankou ke sporné situaci, ze kte-
ré padla, jak se posléze ukázalo, 
vítězná branka. Po  závaru před 
brankou se puk dostal za  záda 
klečícího gólmana a  po  strkani-
ci před brankou se posunul be-
tonem přikrytý kotouč do  naší 

svatyně. Při tomto závaru dostal 
krosček do zad Petr Vlašín, který 
již utkání nedohrál. K  nelibosti 
domácích rozhodčí uznal spor-
nou branku a  nevybíravý faul 
hostí nepotrestal. Ve  46. minutě 
se hosté radovali potřetí. Po mili-
metrové přihrávce Marka Toušky 
překonal našeho brankáře Jakub 
Touška. V  závěru utkání měli 
naši hráči několik vyložených 
šancí. Nejprve střelou od  modré 
trefil tyčku Pavel Ambrož a poté 
se do vyložené šance dostali Jirka 
Cihlář a Karel Nekvasil. Ani tyto 
téměř stoprocentní příležitosti 

neskončily gólem, a tak se mohli 
hráči Velké Bíteše radovat z vítěz-
ství, které je po klopýtnutí Uničo-
va posunulo na první místo KL.
Naše mužstvo čeká v neděli 
Šternberk a ve středu pak doma 
Brumov-Bylnice.
1. Velká Bíteš 16 11 0 2 3 74:48 35
2. Uničov 16 10 1 2 3 76:58 34
3. Kroměříž 16 8 4 0 4 80:70 32
4. Velké Meziříčí 15 10 0 0 5 66:47 30
5. Šternberk 15 9 0 0 6 68:53 27
6. Warrior Brno 16 7 1 1 7 59:44 24
7. Brumov-Bylnice 15 7 1 0 7 62:53 23
8. Uherský Brod 15 6 2 1 6 50:52 23
9. Boskovice 16 7 0 2 7 54:71 23
10. Blansko 16 5 2 2 7 65:66 21
11. Uherské Hradiště 15 3 1 1 10 58:89 12
12. Uherský Ostroh 16 3 0 2 11 51:73 11
13. Rosice 15 2 1 0 12 50:89 8

-hhk-


