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SETKÁNÍ SE STAROSTOU MĚSTA
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čtvrtek 11 . prosince 2014 v 16 hodin.

Loutková scéna v Jupiter clubu, 

Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Informace pro veřejnost
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, Jihlava: dne 31. 12. 2014 bude 
provozní doba všech finančních úřadů a jejich územních pracovišť ukončena ve 
14 hodin. Dne 2. 1. 2015 bude již provozní doba úřadů standardní.                      -fú-

Omezení provozu na MěÚ ve Velkém Meziříčí
Upozorňujeme všechny občany, že v pátek 12. prosince 2014 bude význam-
ně omezen provoz na Městském úřadě Velké Meziříčí z důvodu každoroční-
ho školení zaměstnanců z bezpečnosti práce. 
Ve středu 31. 12. 2014 (silvestr) pak bude Městský úřad Velké Meziříčí 

uzavřen celý den. 
Děkujeme za pochopení. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník městského úřadu

Televizní magazín najdete 
i v našich novinách
Stejně jako loni, tak i  letos máme pro čtenáře našeho týdeníku při-
pravený dárek. V posledním čísle (45/2014) letošního roku, které vy-
jde 17. 12. 2014, bude vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda o 64 
stránek včetně televizního programu od 20. 12. 2014 do 2. 1. 2015. 
Za uvedené číslo 45/2014 zaplatíte pouze 16 Kč a přitom získáte jak 
náš týdeník (za 13 Kč), tak magazín, který je volně v prodeji za 17 Kč. 
Jde o kompenzaci za vydání našich novin o prázninách, kdy měl týde-
ník omezený počet stran. Věříme, že vás náš dárek potěší.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko
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Znovu se rok s rokem sešel 
a lidé se opět dočkali svojí 
tradiční vánoční výstavy, 
kterou pořádá Spolek žen Velké 
Meziříčí ve spolupráci s Jupiter 
clubem Velké Meziříčí.

Ta letošní nesla název Vánoce, 
Vánoce přicházejí... a začala v lu-
teránském gymnáziu v  pondělí 
8. prosince dopoledne a  končí 
dnes, tj. ve  středu 10. prosince 

v  17 hodin odpoledne. Spous-
tu výrobků, z  nichž některé si 
návštěvníci mohli zakoupit, vy-
stavovalo na padesát účastníků. 
Nabídka byla různorodá, a opět 
přibyly nové expozice - tabu-
le mimo jiné OC Panorama, 
výstavka papírových betlémů 
a  mnohé další. Některé vysta-
vovatele bylo možno pozorovat 
při práci, například ženy, které 
háčkovaly, šily na  šicím stroji, 

paličkovaly apod. či studentky 
Hotelové školy a  další. Pokud 
chtějí příznivci vánočního tvo-
ření akci podpořit, mohou tak 
učinit prostřednictvím dob-
rovolného vstupného. „Chtěla 
bych touto cestou poděko-
vat všem vystavovatelům, ale  
i  těm, kteří se jakkoliv na  pří-
pravě výstavy podílejí,“ uvedla 
za Spolek žen jeho předsedkyně 
Jiřina Matičová.

Vánoční výstava je zpětZastupitelé mají schválené odměny. 
Příště budou jednat o jejich navýšení
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Martina Strnadová

Iva Horká

Lidé mají do podoby svého města přímo zasahovat, říká starosta Radovan Necid

Pohled do hlavního sálu luteránského gymnázia, který až do dnešního odpoledne 
prostoupila vánoční atmosféra. Více foto strana 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Zastupiteli města za výkon 
jeho funkce náleží odměna 
600 korun za měsíc. Člen Rady 
města k tomu bude navíc pobí-
rat 2.000 Kč a předseda výboru 
nebo komise 300 Kč. 

Výši odměn svým neuvolněným 
členům na volební období 2014–
2018 schválilo dle návrhu rady 
zastupitelstvo města v listopadu. 
Hned to další prosincové bude 
projednávat navýšení odměny 
pro zastupitele o 220 korun za 
měsíc. Neuvolněný zastupitel by 

tak mohl pobírat celkovou část-
ku 820 korun, což je maximální 
výše daná zákonem v souvislosti 
s počtem obyvatel města.
„Souvisí to s elektronizací celé-
ho našeho úřadu,“ sdělil starosta 
města Radovan Necid a dodal, 
že jde o to, aby veškeré materi-
ály na další zasedání zastupitel-
stva včetně pracovních jednání 
a seminářů byly zastupitelům 
zasílány pouze v elektronické 
podobě. Je to rychlejší a lze tak 
pružně doručit zastupitelům ak-
tuální podklady k jednotlivým 

bodům jednání. „Diskutovali 
jsme o tom, jestli budou nové 
notebooky, nebo jestli dostanou 
zastupitelé peníze navíc,“ doplnil 
Necid s tím, že navýšení odměny 
může být příspěvkem na případ-
nou koupi notebooku, či zajiště-
ní vlastního tisku materiálů pro 
jednání. 
Samotné město na jejich tisku 
ušetří za čtyři roky volebního 
období celkem 170 tisíc korun, 
což v podstatě pokryje navýšení 
odměny zastupitelům.

Zaskočilo nebo překvapilo vás něco při nástupu na  pozici starosty 
v tom prvním volebním období?
Změna to byla hlavně osobní – v  takovém tom přístupu k pracovnímu 
tempu. Počítal jsem samozřejmě s tím, že mezi rychlostí práce v soukro-
mé firmě a ve veřejné správě je rozdíl. Byl jsem totiž už před tím členem 
městské rady a proces rozhodování jsem už znal. Přesto jsem měl někdy 
tendence být netrpělivý. Ty procesy veřejné soutěže na  úplně všechno, 
získávání nejrůznějších vyjádření a povolení mě přeci jen trochu zlobily. 
Ale samozřejmě chápu a ctím to, že průhledné rozhodování vyžaduje čas, 
a také mi hodně pomohlo to, že jsem právě na průhlednost od počátku 
kladl velký důraz. 
Trvalo to rozkoukávací období dlouho? 
Netrvalo, už jsem říkal, že jsem úřad jako radní znal. Navíc jsem se na prá-
ci starosty připravoval už v  průběhu přípravy voleb. Kandidoval jsem 
na starostu, a proto jsem měl i nachystaný scénář na to, kdybych se jím 
stal. Pomohlo mi také to, že velkomeziříčská radnice má dobré a poctivé 
zaměstnance, což se zdaleka nedá říci o všech městech v republice, ale to 
určitě víte. 
Chtěl jste přesto něco změnit?
Chtěl, samozřejmě. Byla to součást toho mého připravovaného scénáře. 
Nejprve jsem ale absolvoval zhruba čtvrt roku důkladné analýzy, byl jsem 
osobně přítomen tomu, jak zaměstnanci města jednají se svými klienty, 
abych poznal jejich styl práce. Změnil jsem pak přístup radnice – od stylu 
vrchnosti, ke kterému měla radnice trochu sklony, ke stylu služby obča-
nům, který jsem chtěl já. Pomohlo tomu také to, že z vlastního rozhodnutí 
odešel bývalý tajemník a nahradil jej ten současný, který sdílí můj pohled 
na úřad jako na službu. 
Druhou věcí, kterou jsem chtěl změnit, byl konec rozhodování rady od ze-
leného stolu. Zkrátka jsme vše, o čem rada rozhoduje, viděli na vlastní oči. 

Vždy jsme místo či budovu, které se rozhodnutí týká, navštívili, aby radní 
viděli a slyšeli přímo na místě a přímo od lidí, o kterých jednají, o co jde. To 
se také ukázalo jako správný přístup.
Nyní dle vašeho názoru vše běží, jak má?
Kdepak, neběží. Je spousta věcí, které je ještě třeba dotáhnout do konce. 
Z mého pohledu jsou nejdůležitější dvě věci, které by po současné radě 
a zastupitelstvu měly zůstat i pro jejich nástupce. Je třeba dokončit proces 
takzvané otevřené radnice, to znamená co nejvíce informací co nejpoho-
dlnější formou. Zde máme už hodně věcí hotových, připomenu například 
zpřístupnění zakázek a  výsledků elektronicky, využívání elektronických 
aukcí, chaty se starostou, elektronickou knihu přání a stížností a veřejné 
diskuze se starostou. Přidat chci ještě osobnější formu setkávání s lidmi – 
na tom ještě pracuji. Pak samozřejmě klikací rozpočet a co je nejdůležitější, 
celkovou transformaci informování obyvatel. Dnes máme Velkomeziříč-
sko, tedy noviny, a  to znamená jednosměrný tok informací od  radnice 
k lidem. Chtěl bych, aby lidé mohli prostřednictvím Velkomeziříčska také 
informovat svoji radnici, aby to bylo i naopak. Aby mohli vyzvat k nápravě, 
aby mohli říci, co potřebují a podobně. Proto musí Velkomeziříčsko více 
než tomu je dnes klást důraz na elektronickou komunikaci, na elektronické 
zpravodajství a zároveň přinášet i nadále informace v osvědčené papírové 
podobě. 
Druhou věcí, kterou bych si přál, je připravit celkovou urbanistickou kon-
cepci centra města, včetně areálu bývalého Svitu a dílčích změn v dopravě.   
Co bylo hlavním důvodem vašeho rozhodnutí, že chcete vést město 
i v dalším volebním období?
Těch důvodů bylo několik, ale dva bych zdůraznil. Prvním je to, že jsem 
chtěl dokončit některé věci, o kterých jsem mluvil výše, protože mají po-
dle mého názoru trvalou platnost a jsou užitečné nejen v tomto volebním 
období, ale klidně příštích dvacet let. Druhým důvodem bylo to, že jsem 

si chtěl ve volbách ověřit, zda obyvatelé Velkého Meziříčí shledávají moji 
práci pro město přínosnou. 
Nebylo to politické rozhodnutí?
I když politiku dělám, jako politik se necítím. Nemám moc rád schůze 
a mítinky a přesvědčování lidí o svém politickém názoru. Lépe mi je v si-
tuaci, kdy se jedná o věcných záležitostech, o faktech a číslech. Jsem také 
raději, když o věcech mohou rozhodovat přímo lidé, kterých se to týká. 
Počítal jste i s tím, že starostování neobhájíte?
Jistě, počítal. Byl jsem připravený i na tuto možnost. Mám trochu výhodu, 
že umím žít i mimo politiku, a tak nemusím být zároveň starostou, zastupi-
telem a senátorem – mít zkrátka několik želízek v ohni. Měl jsem rozváže-
né, že bych – pokud bych v zastupitelstvu zůstal – přijal nové vedení města 
s respektem a snažil se mu pomoci naše město dále budovat. Neuznávám 
opozici za každou cenu, takovou, která umí jen kritizovat a bořit. Na dru-
hou stranu ale musím také otevřeně přiznat, že jsem s blížícími se volbami 
byl stále více a více přesvědčený o tom, že mi obyvatelé města důvěru dají. 
Byl jsem totiž celé září a půlku října denně na Náměstí a setkal jsem se se 
stovkami lidí. Jejich názory byly otevřené, někdy kritické, ale snad nikdo 
neměl dojem, že by bylo třeba starostu vyměnit, naopak. Lidé oceňovali 
i můj tým. 
Jste spokojen s tím, co se vám podařilo udělat v předchozím období? 
Co byste vypíchl?
Nejdůležitější věcí, která se podařila a kterou bych chtěl opravdu silně zdů-
raznit, je respekt a úcta. Víte, mám velký respekt a úctu ke každému, kdo 
v životě cokoliv umí. Ať už je to třeba to, že umí dobře svoji práci, umí učit 
děti číst nebo zpívat, umí dobře prodávat jablka, nebo hrát šachy. Prostě 
cokoliv. A tenhle respekt a úctu jsem chtěl přenést do atmosféry na radnici. 
Obyvatelé města tady nejsou kvůli úředníkům a starostovi, ale naopak. Ale 
vy se asi spíš ptáte na ty konkrétní věci.

Ski klub je připraven na zimu
Jak je Fajťák připraven na zimu? 
Co se nás týče, může zima začít 
klidně zítra. Děla jsou na svahu, 
rybník je plný vody a firma Atika 
splnila svůj závazek a  horní ob-
služná budova je připravena lépe, 
než jsme doufali.
Co nového nás čeká?
Pro spokojenost návštěvníků je 
zásadní to, že se nám podařilo 
rozšířit tréninkovou sjezdovku, 
a  to do  té míry, že při dobrých 
sněhových podmínkách na  ni 
přesuneme veškeré tréninky 
a hlavní svah bude jen pro rekre-
ační lyžaře. O víkendech pak bu-
deme stejně jako v loňském roce 
jezdit již od 8 hodin.
Zásadní změnou je taky volné 

jízdné pro děti do šesti let věku.
Ano, k  tomuto kroku jsme se 
rozhodli po  delších debatách, 
a  to v  souladu s  občanskopráv-
ním charakterem našeho klubu 
a  snahou podpořit sportování 
dětí a mladistvých. Doufáme, že 
tento krok přivede na svah děti, 
které budou sportem žít i v poz-
dějších letech. Je to ale i  výraz 
díků občanům a  Městskému 
úřadu za podporu při stavbě roz-
hledny.
Jak jsou stanovena pravidla pro 
získání volného jízdného?
Stejně jako je to na českých i za-
hraničních horách museli jsme 
i  my stanovit přesná pravidla, 
a  to proto, abychom zamezili 

zneužívání tohoto bonusu. Vol-
né jízdné pro děti do 6 let je tedy 
vázáno na následující podmínky: 
Datum narození dítěte po 1. 12. 
2008. Volné jízdné se vztahuje 
pouze na  časové jízdenky (max. 
jednodenní). Volné jízdné je 
možno nárokovat pro maximál-
ně 2 děti, a to v doprovodu jedné 
platící osoby starší 18 let. Vol-
né jízdné pro dítě bude vydáno 
na stejný časový úsek, jako si za-
koupil doprovod. Věk dítěte musí 
doprovod doložit např. kartou 
pojištěnce, pasem, občanským 
průkazem rodinného příslušní-
ka. Vratná záloha na volnou jíz-
denku dítěte je 50 Kč.
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Na zamokřený Kunšovec si stěžují jak chodci, tak 
discgolfisté. Foto: Iva Horká

Senátor František Bradáč ve svojí kanceláři v Kolovratském paláci v Praze. 
Foto: Iva Horká

Sledovali jsme senátora při práci

Obyvatelé našeho města, kteří 
využívají k průchodu údolí 
Kunšovec, jsou znepokojeni 
současným stavem. Jde o ne-
zvyklé zamokření lokality, které 
brání lidem projít, aniž by si  
nezamočili boty. 

Krom toho si už od  léta stěžují 
i discgolfisté, již využívají tamní 
discgolfové hřiště. „V  září jsme 
hráli v  holínkách, protože se to 
jinak nedalo,“ zlobili se sportov-
ci. Přitom někteří starousedlíci si 
pamatují, že i když vlhko v tam-
ních místech bývalo, nebylo tak 
hrozné jako teď.
Starosta města Radovan Necid 
stav vysvětluje: „Za  prvé - le-
tos na podzim hodně pršelo a ta 
voda je z celého údolí.  Ale hlav-
ní příčina je možná ta, že správa 
železniční cesty vyčistila strouhy 
vedle tratě a  udělala tam pro-
pustek, který sice vypadá pěkně, 
ale samozřejmě tam začala téct 
voda. Už nyní je tam potůček 
a lidé nemají kudy chodit. Bavili 
jsme se o tom, že by tam bylo po-
třeba udělat lávku. Zadali jsme to 
projektantovi, aby navrhl řešení. 
Patrně budeme muset ‚přiznat‘ 
ten potůček, protože tam je a jde 
přes pozemky města i  ostatních 
sousedů. Táhne se celým údolím 
až dolů, kde bychom ho chtěli 
stáhnout do vpustě dole u Envi-
ra.“

Martina Strnadová

Lidem se nelíbí zamokřený Kunšovec 

Od ledna mohou senioři v našem 
městě jezdit v MHD zadarmo
Senioři starší pětašedesáti let 
budou moci od ledna příštího 
roku jezdit v autobusech velko-
meziříčské městské hromadné 
dopravy zadarmo.

„Rada města rozhodla o zavede-
ní bezplatné přepravy seniorů 
od  1. 1. 2015. Inspirovali jsme 
se ve Žďáře nad Sázavou,“ infor-
moval starosta Radovan Necid. 
Město Velké Meziříčí stojí měst-
ská hromadná doprava zhruba 
tři čtvrtě milionu korun ročně. 

„Za  dopravu pro seniory odha-
dujeme navýšení částky asi o dvě 
stě tisíc korun,“ doplnil vedou-
cí odboru dopravy městského 
úřadu Jiří Pospíchal. Skutečnou 
částku ukáže až samotný provoz. 
Nelze přesně odhadnout, kolik 
seniorů a jak často bude nově za-
vedenou službu využívat. 
Zadarmo budou moci jezdit pou-
ze ti senioři, kteří mají trvalé byd-
liště buď přímo ve Velkém Mezi-
říčí nebo v jeho místních částech 
– Mostiště, Olší nad Oslavou, 

Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice 
a  Hrbov, Svařenov. Zájemcům 
splňujícím uvedenou podmínku 
stačí, aby si na pracovišti zdejší-
ho dopravce ZDAR, jenž MHD 
ve Velkém Meziříčí zajišťuje, vy-
řídili čipovou kartu. Její pořízení 
stojí 150 korun. 
Podobně chce radnice v  násle-
dujícím roce 2016 zavést zdarma 
MHD i pro děti a mládež do 16 
let. Více čtěte v letáku městského 
úřadu na straně 7.

Město odmění své úspěšné sportovce

Na druhé schůzi Senátu, která 
se konala ve Valdštejnském 
paláci v Praze třetího prosince, 
jsme navštívili nového senátora 
za obvod č. 51 ing. Františka 
Bradáče (KDU-ČSL) z Velkého 
Meziříčí. 

Ten v této funkci po letošních vol-
bách vystřídal ing.  Dagmar Zvě-
řinovou (ČSSD). Jeho mandát je 
od 18. října 2014 do 18. října 2020. 
Je členem výboru pro hospodář-
ství, zemědělství a  dopravu a  je 
v  senátorském klubu KDU-ČSL 

a nezávislí.  Krom funkce v Senátu 
byl letos zvolen také do Zastupitel-
stva města Velké Meziříčí a i nadále 
zůstává členem Zastupitelstva Kra-
je Vysočina. O  další funkce podle 
svých slov zájem nemá, domnívá 
se, že pokud chce člověk pracovat 
dobře jako senátor, nemůže být ex-
ponován v další významné funkci. 
„A já se této nové práci chci věno-
vat opravdu naplno,“ říká Bradáč. 
Jeho mohou lidé navštívit v senát-
ní kanceláři na  Komenského ulici 
číslo 1 ve Žďáře nad Sázavou. Tam 
by měl být přítomen každé pondělí 

buď on sám, nebo některý z  jeho 
asistentů. Pokud by se někdo chtěl 
jet podívat na  zasedání senátorů 
přímo do Senátu, může tak učinit, 
neboť jednání jsou přístupná veřej-
nosti z galerie. Krom toho se v Se-
nátu konají i dny otevřených dveří. 
Naši redakci senátor Bradáč prove-
dl skvostnou budovou, ukázal svoji 
kancelář v  Kolovratském paláci, 
naproti Valdštejnskému paláci, ale 
také ostatní prostory jako hlavní sál 
či jednu z jídelen senátorů a další. 
Dnes se senátoři v  novém období 
scházejí potřetí.

Sportovci velkomeziříčských 
oddílů, kteří v uplynulém roce 
dosáhli výjimečného sportov-
ního výkonu, město odmění. 
Zastupitelé proto schválili z re-
zervy na sport rozpočtu města 
částku 98 tisíc korun.

Podělí se o ni celkem sedm spor-
tovních oddílů. Horácký hoke-
jový klub dostane pro svoje dva 

úspěšné týmy přípravky a doros-
tu 15 tisíc korun. Tělovýchovná 
jednota Sokol rozdělí mezi druž-
stvo mladších žáků a  jednotlivce 
házené a juniorku atletického od-
dílu 27,5 tisíce korun. Dařilo se 
i  družstvům starších žáků a  do-
rostenek Sboru dobrovolných ha-
sičů, kterým připadne 15.000 Kč. 
Deset tisíc korun je vyčleněno 
pro starší fotbalovou přípravku. 

Tělovýchovná jednota Spartak 
uspěla se svým volejbalovým 
týmem starších žáků, navíc se 
mimořádně dařilo se i  jednomu 
z  kadetů, takže se podělí o  pat-
náct tisíc korun. Nejmladšímu 
týmu stolních tenistů náleží 
5.000 Kč. A  konečně Ski klub 
pro své dva úspěšné lyžaře obdr-
ží 10.500 korun.

Martina Strnadová

Havarovaná vedení u Velkého Meziříčí se opět 
vrátila do plného provozu
Do běžného provozu se 
v uplynulých dnech vrátila 
obě elektrická vedení 
110 kV u Velkého Meziříčí. 
Ta byla po haváriích v závěru 
loňského roku, při kterých 
došlo k pádu celkem čtrnáct  
stožárů, zprovozněna pouze 
provizorně pomocí náhradní 
přenosové trasy.

V  prvním případě bylo vede-
ní přerušeno pádem jednáct 
stožárů a  jeden byl vážně po-
škozen, ve  druhém případě 
pádem tří. 
Provozovatel vedení společ-
nost E.ON Distribuce, akcio-
vá společnost, bezprostředně 
po  události přesměroval zá-
sobování oblasti elektrickou 
energií přes vedení nižší napě-
ťové hladiny. 
V  lednu začaly v  provizorním 
režimu fungovat i obě havaro-
vané linky s  tím, že v místech 

poškození byly instalovány 
tzv. náhradní přenosové trasy 
(NPT) neboli nouzové stožáry. 
„V  delším úseku měřila NPT 
téměř čtyři  kilometry a sesta-
vena byla ze sedmačtyřiceti 
provizorních stožárů. 
V  místě kratší poruchy byla 
NPT instalována po  obou 
stranách vedení v délce jedno-
ho kilometru a použito tu bylo 
čtyřiadvacet stožárů. 
V  rámci opravy byly spad-
lé stožáry nahrazeny novými 
a  u  většiny musely být vybu-
dovány také nové základy,“ 
popisuje práce Aleš Uldrych, 
jednatel společnosti GA Ener-
go technik, která zajistila vý-
stavbu NPT i následnou opra-
vu havarovaných úseků včetně 
projektové dokumentace.

Markéta Aulová, 
GA Energo technik, 

fotografie vpravo pocházejí 
z archivu uvedené firmy

Iva Horká

Iva Horká
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Ski klub je připraven na zimu
Bude v letošním roce velká lyžařská a snowboardová škola?
Samozřejmě s ní počítáme. Jedná se vlastně o výukový kurz pro začá-
tečníky a pokročilé. Začít by měl, pokud nám to sněhové podmínky 
dovolí, 10. 1. 2015. Kurz je určen všem věkovým kategoriím, a  jak 
říkáme, ostych stranou. V  helmě a  brýlích vás nikdo nepozná a  za-
čít s lyžováním či snowboardem není nikdy pozdě. Kurz obsahuje 10 
výukových lekcí po  2 hodinách, probíhá vždy v  sobotu dopoledne 
a odpoledne a v neděli dopoledne. Je třeba vědět, že potřebujete lyže 
s bezpečnostním vázáním, hůlky, helmu. Rádi vám ale vše potřebné 
zapůjčíme a poradíme při výběru. 
Co se týče kurzu, tak chci zdůraznit ještě to, že máme i individuální 
výuku, kterou si na našich stránkách www.skivm.cz může každý ob-
jednat sám.
Hovoříte o tom, že vybavení zapůjčíte. Jak je na tom vaše půjčov-
na a servis?
Máme skvěle vybavenou půjčovnu, a to vybavením speciálně urče-
ným pro půjčovny od firmy Sporten. 
Jedná se o nové vybavení, které po každém zapůjčení ihned servisu-
jeme v našem novém servisu a kontrolujeme je. Vázání vždy uzpů-
sobíme vašim schopnostem i postavě a hlavní je to, že nepůjčujeme, 
jak je to jinde běžné, ojeté lyže všech možných značek a kategorií 

nakoupené v zahraničí, ale nové sportovní vybavení určené speciál-
ně pro půjčovny. Pokud vám lyže, které si zapůjčíte budou, vyhovo-
vat, rádi vám potom zprostředkujeme zakoupení stejných lyží přímo 
od výrobce, nebo vám prodáme přímo ty, které jste si již zajeli. Kro-
mě lyží máme samozřejmě i snowboardy, lyžáky a hole.
No a co vaši závodníci?
Usilovně se připravovali na sezonu a já jen doufám, že jim budeme 
schopni připravit co nejlepší podmínky pro trénink na sněhu. Jsou 
naší pýchou a jim i jejich trenérům patří dík.
Závěrem otázka, jak to vypadá s rozhlednou?
Jak jsem již uvedl, firma Atika odvedla velký kus práce a má hotový 
obslužný objekt. Nyní začíná s montáží ocelové části. Tu pochopi-
telně nemontuje na Fajťáku, ale v montážní hale a na kopci bude 
na jaře sestavena a smontována po dílech. Firmě Atika patří velký 
dík za práci, kterou zatím odvedla, a to proto, že jako každá stavba 
i ta naše se potýká se spoustou problémů a otázek, které musí firma 
za pochodu řešit. Musím ale říci, že se jí to daří. 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří na  rozhlednu přispěli a  po-
žádat ty, kteří o  tom uvažují, aby nám pomohli, protože opravdu 
pomoc potřebujeme.                                                    Ing. Jiří Novotný, 

předseda Ski klubu

Pokračování ze strany 1

Miloslav Fialka představil svou knihu o malířce Zdence Vorlové Vlčkové

Poctou umu velkomeziříčské 
rodačky je nová kniha Milo-
slava Fialky nazvaná prostě 
Akademická malířka Zdenka 
Vorlová Vlčková. Její křest pro-
běhl ve zdejší knihovně minulý 
čtvrtek.

„Na chvíli jsme se vymanili z ko-
lektivní mírně fanatizující vá-
noční vlny, abychom vzdali hold 
úžasné dámě, která na  vlastní 
kůži okusila, že proti proudu plo-
vati těžko, jak věděl již Jan Amos 

Komenský. Zdenka Vorlová Vlč-
ková však prorážela vlny se sym-
patickou urputností,“ uvedla akci 
ředitelka městské knihovny Ivana 
Vaňková a představila křtěné dílo 
Miloslava Fialky. To přibližuje 
nejen životní etapy Zdenky Vor-
lové Vlčkové, ale hlavně její talent 
a um. Představuje malířku ve fo-
tografiích osobních i  dokumen-
tárních, přináší reprodukce jejích 
děl i přehled jejích studijních cest 
a soupis výstav. Vše je doplněno 
střídmým textem autora.

Proč vlastně začal psát knihu 
zrovna o Zdence Vorlové Vlčko-
vé? „Dlouho se věnuji všemu hez-
kému, co se váže k regionu Velké 
Meziříčí – jsou to fotografie, po-
hlednice, knížky a  samozřejmě 
mě oslovily i  obrázky Zdenky 
Vorlové, to byl ten popud,“ uve-
dl Miloslav Fialka. První nadšení 
pro práci na knize o akademické 
malířce v něm vyvolal její velko-
lepý obraz ve spořitelně zachycu-
jící Velké Meziříčí. „Ten, myslím, 
osloví každého, kdo tam vstoupí 

poprvé,“ podotkl s  tím, že díky 
tomu se pak postupně začal se-
znamovat s dalším dílem i osob-
ností malířky, až vše vyplynulo 
ke knize o ní. Za což mu osobně 
poděkovala její dnes pětadevade-
sátiletá neteř Ludmila Havelko-
vá, jež byla křtu knihy účastna. 
Sama pak svoji tetu popsala tak, 
jak ji znala ona. „Teta byla pořád 
někde ve světě, Medřič ji moc ne-
uznávala, ona ji přerostla,“ řekla 
Ludmila Havelková a  dodala, že 
ač se um malířky setkával ve své 

době ve  Velkém Meziříčí s  ne-
pochopením, přesto se do svého 
milovaného rodného města ze 
světa stále vracela. „Medřič byla 
její domov,“ podotkla. Však ji 
Zdenka Vorlová Vlčková zachy-
tila na mnohých svých obrazech. 
Ale její tvorba byla velmi růz-
norodá. Milovala koně, kteří se 
v jejích malbách také často obje-
vují, podobně jako folklor, jemuž 
se hodně věnovala. Učarovaly jí 
lidové kroje. V  jednom portré-
tovala i svoji neteř Ludmilu, a to 

v roce 1942. Originál obrazu byl 
v knihovně ke zhlédnutí. 
„A  její akvarely! Velice jsem je 
milovala. Byly průzračné, prů-
hledné, jako by na  papíru samy 
vznikly. Mně připadaly velice 
živé a  bezprostřední,“ vyjádřila 
svůj obdiv Ludmila Havelková. 
A Velkomeziříčany může k obdi-
vu ke své spolurodačce, jež ve své 
době dokázala jít proti proudu, 
přivést třeba i právě vydaná kni-
ha Miloslava Fialky.

Neteř akademické malířky, pětadevadesátiletá Ludmila Havelková, u svého 
portrétu, na němž ji teta zachytila v roce 1942. Foto: Martina Strnadová 

Martina Strnadová

Miloslav Fialka po křtu zájemcům svoji knihu Akademická malířka Zdenka Vorlová 
Vlčková podepisoval. Foto: Martina Strnadová. Více foto na našem webu.

Změny týkající se registrace vozidel po 1. lednu 2015
Od 1. ledna 2015 vstupuje 
v účinnost zákon č. 239/2013 
Sb., kterým se mění zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích. Podstatné 
změny se budou týkat registrace 
vozidla, dočasného vyřazení 
vozidla a vozidla v převodu.

Registrace vozidla
Změna vlastníka nebo provozo-
vatele proběhne současně (dosud 
se vozidlo na  původním regis-
tračním místě odhlásilo a  nový 
provozovatel vozidlo následně 
přihlásil v  místě svého bydliště). 
Nově se převod a registrace usku-
teční na  registru vozidel v  mís-
tě bydliště původního majitele. 
Dostavit se tam mohou buď jak 
prodávající, tak kupující nebo jen 

jeden z  nich, a  to s  plnou mocí 
od  toho druhého, nově úředně 
ověřenou.
Bude platit zásada „třikrát jedna“ 
– jeden registr vozidel, jedna žá-
dost a  jeden úkon. Záležet bude 
přitom na prodávajícím a kupují-
cím, jak se domluví. Buď mohou 
jít na úřad společně, jeden může 
zmocnit druhého nebo mohou 
oba zmocnit třetí osobu, ale vždy 
úředně ověřenou plnou mocí. 
K  zápisu změny vlastníka nebo 
provozovatele vozidla a k vydání 
nových dokladů následně do-
jde na  jednom úřadě na  základě 
jedné žádosti (na  úřadě, kde je 
zapsán původní vlastník vozi-
dla). Dojde-li při změně vlastníka 
nebo provozovatele také ke změ-
ně místní příslušnosti úřadu, tak 
opět dojde k  registraci na  úřadě 
původního vlastníka. Registrační 

značky by měly zůstat původní 
(zatím není zpracována provádě-
cí vyhláška). Tento postup, kdy se 
vozidlo současně odhlásí i přihlá-
sí, napomůže tomu, aby nebylo 
zaregistrováno např. odcizené 
vozidlo, popř. bylo zaregistrováno 
vozidlo bez souhlasu vlastníka.

Dočasně vyřazená 
vozidla
Mění se pojmy jako trvalé a  do-
časné vyřazení. Nově jde o vyřa-
zení (= dříve dočasné vyřazení) 
a zánik (= dříve trvalé vyřazení). 
Vozidla uložená v depozitu ke dni 
1. 1. 2015 budou prohlášena 
za  vyřazená z  provozu a  pokud 
tam již leží déle než 18 měsíců 
(tzn. RZ byly dány do  depozi-
ta v  období do  30. 6. 2013), tak 
vlastník takového vozidla je po-

vinen se dostavit do 31. 12. 2015 
na odbor dopravy a oznámit účel 
jeho využití a  adresu místa, kde 
je silniční vozidlo umístěno (pro 
případ následné kontroly ze stra-
ny úřadu). Pokud tak neučiní, ta-
kové vozidlo ze zákona zanikne. 
Správní poplatek za vyřazení vo-
zidla z provozu je 200 Kč.
Druhou kategorií budoucího sta-
vu bude tzv. zánik vozidla. Jde 
o vozidlo buď zcela zničené nebo 
ekologicky zlikvidované jako 
autovrak.  Vyřazení silničního 
vozidla z provozu z důvodu jeho 
odcizení a zápis zániku silničního 
vozidla není zpoplatněno.
Silniční vozidla, která budou k 1. 
1. 2015 v dočasném vyřazení, tzv. 
depozitu:
– doba dočasného vyřazení méně 
než 18 měsíců: vozidlo se po 31. 
12. 2015  automaticky překlopí 

do  režimu vyřazeno z  provozu, 
což je obdoba dnešního depozi-
ta (silniční vozidlo bude úředně 
existovat, ale bude mít odevzdané 
značky, nebude možné ho pro-
vozovat a  nebude muset být po-
jištěné).  Vlastník musí do konce 
roku 2015 nahlásit obecnímu 
úřadu adresu místa, kde silniční 
vozidlo stojí a  jak je hodlá vyu-
žívat – pokud tak neučiní, může 
mu být uložena pokuta až do výše 
50.000 Kč.
– doba dočasného vyřazení pře-
sáhla 18 měsíců: vlastník musí 
do  konce 31. 12. 2015 nahlásit 
obecnímu úřadu adresu místa, 
kde silniční vozidlo stojí a  jak je 
hodlá využívat. Pak se z dnešního 
depozita překlopí  do režimu vy-
řazeno z  provozu (viz předchozí 
bod). Pokud toto vlastník nena-
hlásí, auto bude definitivně vyřa-

zeno, úředně zanikne a už nebude 
možno jej znovu přihlásit. Může 
být uložena pokuta až do  výše 
50.000 Kč.

Vozidla v převodu
U  vozidla, které je nyní v  „převo-
du“, tedy není přihlášeno na  no-
vého vlastníka, musí být do 30. 6. 
2015  podána žádost o zápis vlast-
níka a  provozovatele silničního 
vozidla (tzn. dokončení registrace 
– auto je technicky způsobilé k pro-
vozu, je pojištěné a prošlo evidenč-
ní kontrolou, která bude mít nově 
platnost pouze 14 dnů). Pokud 
nebude do  uvedeného data regis-
trace dokončena, toto vozidlo ze 
zákona zanikne (dříve trvalé vyřa-
zení z provozu). Pokud s vozidlem 
bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta 
v řádu desetitisíců a odebrání řidič. 
průkazu na půl roku. -měú-

V současném období je dokončena technická část 
budovy umožňující provoz lyžařského vleku. Stavba 
rozhledny bude pokračovat do května příštího roku, 
kdy by měla být smontována a postavena konstrukce 
rozhledny Foto: Archiv Ski klubu/Petr Zezula
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Lidé mají do podoby svého města přímo zasahovat, říká starosta...
Pokračování ze strany 1

Ptám. 
Hlavně důslednost a důkladnost při získávání peněz zvenčí. To nám 
na radnici chybělo. Když jsem se dozvěděl, že je možné někde zís-
kat nějaký příspěvek či dotaci, velmi důsledně a  zarputile jsme se 
o to snažili. Jen kvůli tomu, že jsme se nevzdali po prvním nezdaru 
a možná i proto máme dnes šest školních objektů zateplených – stálo 
to za to. 
Nebo už zmíněný klikací rozpočet. Byl jsem se podívat u  kolegů 
v Novém Městě na Moravě a  jejich řešení je trošku nesystematické 
a pro naše poměry drahé. Zakousli jsme se tedy do toho problému 
a podařilo se nám získat dotaci, díky které vytvoříme téměř bezob-
služný systém napojený přímo na  městské účetnictví.  To jsou jen 
dva příklady z mnoha, jak se vyplatila důslednost a důkladnost. 
A co se týče staveb a podobných akcí?
Velkou zkouškou ohněm byla majetková příprava na protipovodňo-
vá opatření. Po minulém vedení jsme zdědili záměr, ovšem s lidmi, 
jejichž pozemků by se měla stavba týkat. Radnice jednala spíš tak, že 
nejednala. Měli jsme tedy jen dva měsíce na to, abychom to napravili 
a podařilo se to. 
Ale hlavní investicí neboli stavbou je samozřejmě kompletní rekon-
strukce sálu Jupiter clubu. Budeme mít nový kulturní dům, otevřený 
už v lednu, a navíc jsme získali do vlastnictví města i tu druhou bu-
dovu. Paráda. 
Co se vám naopak nepodařilo?
Bohužel se nám nepodařilo zachránit samostatnost všech tří našich 
středních škol, jež mají ve Velkém Meziříčí dlouholetou tradici. Po-
vedlo se to v  případě gymnázia, ale sloučení naší vůbec nejstarší 
střední školy řemesel a služeb s hotelovou školou jsme nezabránili.
Co bylo pro vás v předchozím období nejtěžší?
Pro mě osobně to byla moje nemoc. Byly to velmi náročné měsíce, 
kdy jsem musel trošku předstírat, že jsem psychicky i fyzicky v poho-
dě. Přitom jsem se doslova za pochodu učil znovu číst, psát, počítat 
a hlavně mluvit. Byly chvíle, kdy jsem vážně přemýšlel o odchodu 
z radnice. Ale díky pomoci okolí jsem i tuto krizi překonal. 

A co teď stojí před vámi? Můžete blíže popsat zásadní akce, které 
máte ve vašem programovém prohlášení?
Už jsem to zmínil – Náměstí a vůbec centrum města. Je třeba znovu 
otevřít diskuzi a říci si, co chceme a jak to chceme. 
Potřebujeme najít peníze na  opravu Náměstí, udělat plán prací 
a hlavně si také říci, jaké vlastně má být, co od něj chceme a jak má 
vypadat. 
Původně jsem jeho opravu chtěl spojit s řešením areálu bývalého Svi-
tu. Ukazuje se ale, že by to jeho rekonstrukci zpozdilo.
Dnes si myslím, že Náměstí uděláme dřív, lokalita za řekou pak bude 
komplikovanější.
Časově a finančně?
Rozhodně to bude vyžadovat komplexní řešení centra města včetně 
návazností, například dopravy.
Při takových zásadních rozhodnutích jste sliboval diskuzi s veřejností…
Nejenom diskuzi. Lidé mají do podoby a funkčnosti svého města pří-
mo zasahovat. Na tom trvám. 
Bude tedy znovu otevřena diskuze s  občany, dojde-li na  úpravu 
Náměstí? Když byla před časem zveřejněna její studie, lidé protes-
tovali proti vykácení lip…
Lípy na Náměstí musí zůstat. Víte o tom, že starosta je svým před-
chůdcem přímo zavázaný k tomu, aby lípy chránil? 
Původní studie tedy není definitivní?
Vyjdeme z ní. Navíc bude konečná podoba Náměstí ještě o anketách 
s lidmi a diskuzi v zastupitelstvu. Ale to už jsem říkal.
Bude vypsaná soutěž na architektonické řešení areálu Svitu?
Nejprve je třeba lokalitu získat do  vlastnictví. Pak si říci v  debatě 
s obyvateli, co bychom tam chtěli. A až poté nechat urbanisty a ar-
chitekty, aby to v soutěži uspořádali a naplánovali. 
Mohou lidé počítat s tím, že se se starostou budou moci i nadále 
setkávat osobně při diskuzích?
Jistě. Každý za mnou může přijít na radnici. Ale zároveň připravuji 
novinku – kavárnu pro ty, kdo se ostýchají mluvit veřejně. Ale to je 
opravdu teprve v přípravě. 

Starosta Radovan Necid na aktuálním snímku. Foto: 
Martina Strnadová Martina Strnadová

fotogalerie - vánoční výstava ve velkém meziříčí 8. - 10. 12. 2014 

Expozice u krbu v sále luteránského gymnázia. Foto: 
Iva Horká

Paní Zima vítala návštěvníky u vchodu. 
Foto: Iva Horká

Vánoce a tradice - vlevo přástevnický vrkoč. Foto: Iva Horká. 
Více foto na našem webu.

Druhou adventní neděli 7. prosince proběhlo v restauraci OC Panorama Adventní odpoledne s talenty. Postupně se divákům představily pěvecké sbory Andante a 
přípravný Andantino pod vedení Heleny Valové ze ZUŠ Velké Meziříčí. Doplnili je také žáci z flétnového sboru Josefa Vaňhary, taktéž z místní umělecké školy. Zazněly 
převážně vánoční skladby, např. od Adama Michny z Otradovic, nechyběly ani tradiční koledy. 2x foto: Simona Fňukalová

Adventní odpoledne s místními talenty pořádalo centrum Panorama
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O vnitřní svobodě

Středa 10. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. 
B. Čtvrtek 11. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Hrbov 17.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 12. 12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 14.00–16.45 adorace nej-
světější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše 
sv. – o. J. B. Sobota 13. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 14. 12.: 7.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. 
B. Bory mše sv.: 12. 12. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 14. 12. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
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

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Bohoslužby

Velkomeziříčská organizace Českého červeného 
kříže působí i ve Velké Bíteši
Ve středu 26. listopadu 2014 pro-
běhla pravidelná členská schůze 
místní skupiny Českého červe-
ného kříže Velké Meziříčí. Spo-
lek má novou územní působnost 
pro Velké Meziříčí a Velkou Bíteš 
a okolí. Na programu byla zprá-
va o  činnosti a  pokladní zpráva. 
Mezi tradiční aktivity patří zdra-
votnické dozory na  různých ak-
cích, např. turnaje v házené (od-
pracováno 159 hodin), atletická 

soutěž žáků a  žákyň základních 
škol a víceletých gymnázií O po-
hár českého rozhlasu (24 hodin), 
dětské dopravní hřiště Velké 
Meziříčí (32 hodin), květnová 
soutěž hlídek mladých zdravot-
níků ve  Žďáře nad Sázavou (14 
hodin). Místní skupina vykoná-
vá i  osvětovou činnost. V  tomto 
roce pořádalo tradiční školení 
první pomoci, např. pro pojiš-
ťovnu ČSOB Velké Meziříčí (12 

hodin), pro veřejnost a  žadatele 
o řidičské oprávnění (20 hodin), 
pro hasiče (10 hodin). S gratula-
cí nezapomínají navštívit ani své 
členky – seniorky, které se již pro 
svůj pokročilý věk nebo zdravot-
ní stav nemohou věnovat spolko-
vé činnosti (150 hodin).
Následovala beseda s  příslušní-
ky PČR – rozbor kriminality, co 
dělat v  případě krádeže, ztráty 
dokladů atd.

Výbor MS ČČK Velké Meziří-
čí gratuluje Stanislavu Krato-
chvílovi ml. z  Velkého Meziří-
čí k  udělení stříbrné medaile 
prof. MUDr. Janského.
Výbor MS ČČK Velké Meziříčí 
tímto děkuje členkám a  členům 
za vykonanou práci v roce 2014. 
Všem přeje spokojené prožití 
svátků vánočních, hodně poho-
dy, klidu, štěstí a lásky.

David Dvořáček

Také v  Oslavici byl již počtvrté 
při příležitosti první adventní 
neděle rozsvícen vánoční strom. 
Celá akce začala v  podvečer 
a  úvodním slovem ji zahájil sta-
rosta obce ing.  Pavel Janoušek, 
který přítomné přivítal a  popřál 
jim hezké vánoční svátky a hod-
ně štěstí v novém roce.
Následovalo promítání prezen-
tace fotografií z loňského rozsví-
cení vánočního stromu. Poté žáci 
z místní základní a mateřské ško-
ly předvedli pro přítomné pásmo 
básniček a  písniček s  vánoční 
a  zimní tematikou. Nechyběla 
ani hra na flétničky. Za pěkné vy-
stoupení dostaly děti adventní 
kalendáře a samozřejmě byly od-
měněny velkým potleskem. Pak 
přišlo to, na co všichni netrpělivě 
čekali. Konečně se na stromě roz-
zářilo množství zlatých světýlek.

I letos k nám přijel nebeský poš-
ťák. Přivezl s sebou vánoční per-
níčky, které děti dostávaly při 
odevzdání dopisu pro Ježíška. 
Psaníčka si nebeský pošťák peč-
livě ukládal do velké brašny. Ka-
ždý, kdo dopis odevzdal, dostal 
razítko nebeské pošty.
Pro všechny bylo potom připra-
vené svařené víno a  čaj na  za-
hřátí a  na  ochutnání výborné 
cukroví a  malé občerstvení. Ani 
letos nechyběla sladká specialita 
v  podobě výborných palačinek 
s polevou. A protože k tradičním 
Vánocům patří i  dřevěné ozdo-
by, dostali je na památku dospělí 
i děti. Celá akce byla milým zpří-
jemněním podvečeru první ad-
ventní neděle.
Děkujeme všem, kdo se přišli 
podívat, a samozřejmě také těm, 
kdo se na  akci jakkoliv podíle-

li. Děkujeme za  sponzorský dar 
v  podobě mikulášských perníků 
a za ozvučení celé akce. V nepo-
slední řadě také patří poděkování 
těm, kteří napekli cukroví. Všem 

přejeme krásné prožití vánočních 
svátků a  mnoho štěstí v  novém 
roce.
Za pořadatele akce Marie Šouka-

lová, foto: archiv obce

V Oslavici rozsvěceli vánoční světýlka

Žáci s lektory Školy umění v Mě-
říně koncertovali v  Domově 
pro seniory ve  Velkém Meziříčí. 
Chtěli podpořit osamělé.
„Navzdory tomu, že se kraj 
i  personál snaží udělat z  do-
movů pro seniory pěkné místo, 
nemůže nikomu nahradit péči 
rodiny. Rozhodli jsme se proto 
alespoň první neděli adventní 
klientům zpříjemnit zpěvy dětí, 
hudbou i  úsměvy,“ vysvětluje 
důvody koncertování v  domově 
Veronika Kaštanová, předsedky-
ně školy.
Hned po  tom, co si zpěvy vy-
slechli v domově, přejeli účin-

kující do Školy umění v Měří-
ně, kde se žáci během celého 
školního roku učí hrát na růz-
né hudební nástroje, opět 
koncertovat. Na obou místech 
zazněly písně jako Depeše, 
Holubí dům a  Po  starých zá-
meckých schodech. Následo-
valo rozsvícení první adventní 
svíce, po  které žáci zazpívali 
vánoční koledy.
Nácvik na  oba koncerty pro-
bíhal při víkendovém „ŠUM-
středku“, který se uskutečnil 
dva týdny před samotnými 
koncerty v  budově školy. Sou-
středění trvalo tři dny, během 

kterých žáci pilně trénovali 
skladby rozdělené do tří bloků 
– písně starších časů, instru-
mentální skladby a  vánoční 
písně a koledy.
„Musím říci, že celý naplá-
novaný program proběhl bez 
jakýchkoli změn programu 
a  samotné koncerty se moc 
povedly. Děti byly perfektně 
připraveny a spolupráce s nimi 
byla skvělá. Mně nezbývá, než 
žákům a  lektorkám poděkovat 
za  skvělé tři dny a  nádherný 
koncert,“ dodává na závěr An-
drea Vaňková, lektorka školy.

Text a foto: -šum-

Hudbou potěšili klienty domova pro seniory i širokou veřejnost

Dlouhá léta toužila velká část na-
šeho národa po svobodě. Svoboda 
opravdu přišla, již čtvrtstoletí v ní 
žijeme, ale víme si s ní rady? Není 
totiž jen svoboda vnější, ale je také 
svoboda vnitřní. Moudrý a  vní-
mavý člověk dobře si je vědom, 
že každý z  nás je zatížen různě 
velkým balíkem nesvobod vnitř-
ních. Teprve jeho umenšováním 
je možné se postupně stávat člově-
kem vnitřně svobodným. 
Ve vzájemných vztazích nás činí 
nesvobodnými spousta návyků, 
snížené sebevědomí, komple-
xy, stud, obavy, strach. Jak často 
svádíme na  partnera svou ne-
schopnost cítit se s ním svobod-
ný. Kolika lidem dělá problém 
promluvit před ostatními a  tak 
raději mlčí, aby před nimi nebyli 
trapní. Někteří skrývají tělo i tvář 
a chorobně zveličují své domnělé 

vady. Pro někoho bývá obtížné 
svobodně mluvit s postiženými či 
vážně nemocnými lidmi a raději 
se jim obloukem vyhýbá. Stejně 
nesvobodní býváme, když nás 
něco podobného potká a  máme 
se někomu svěřit. Když vidím po-
slance hlasovat podle stranického 
klíče, také se ptám, kam dali svou 
názorovou svobodu. Nebo kam ji 
dali ti, kdo v duchu mentality stá-
da musí nutně mít to, co už přece 
má většina.
Být vnitřně svobodným člově-
kem dá hodně práce. Toto ob-
tížné umění však jednoznačně 
řadím do  náročných kategorií 
umění žít. Je pro mne vždy vel-
kou vzpruhou a  povzbuzením, 
když se setkám s  člověkem, kte-
rý na  toto umění nerezignoval 
a o vnitřní svobodu vytrvale usi-
luje. Pavel Janošík

Již tradiční setkání seniorů se 
uskutečnilo v  úterý 2. 12. 2014 
odpoledne. Zásluhu na  jeho 
uspořádání má především Spo-
lek žen ve  Velkém Meziříčí, ale 
i  zdejší svaz dobrovolných hasi-
čů.
Setkání zahájila předsedkyně 
spolku žen Jiřina Matičová. Ná-
sledovalo vystoupení skupiny 
dětí z  Mateřské školy Čechova 
pod vedením učitelky Naděž-
dy Krčové, které rozzářilo oči 
diváků v  sále. Nejmladší na-
stupující generace Medříčáků 
sklidila bouřlivý potlesk. Chut-
né občerstvení bylo připraveno 
na  jednotlivých stolech pro 
všechny přítomné. Zajímavé 
informace potom přinesli hos-
té. Byli to zástupci starono-
vého vedení města – starosta 
Radovan Necid s  místostaros-
tou Josefem Komínkem. Jejich 
poměrně novou informací byl 

např. záměr zřídit v  interná-
tu bývalé „zemědělské školy“ 
na Hornoměstské ulici středis-
ko pro seniory. Další novinkou 
bude rozšíření městské policie 
o další příslušníky, aby zajistili 
celodenní služby. Dále hovo-

řila sociální pracovnice Aneta 
Vrbková o zajištění potřebných 
služeb pro seniory.
Příjemným zpestřením zábavy 
účastníků byl příchod očekávané 
trojice, které dominoval rozverný 
čert (ve skutečnosti čertice) s Mi-

kulášem a  andělem, kteří všem 
rozdali malý předvánoční dárek. 
Všech 102 přítomných se roz-
cházelo do  svých domovů s  po-
těšením z  této dobře připravené 
odpolední akce.

Text a foto: ing. Antonín Dvořák

Mikulášské a předvánoční posezení seniorů v hasičce
Stejně jako v předchozích letech se i letos v rámci MSV v Brně kona-
la soutěž mladých strojařů v  programování CNC obráběcích strojů, 
kterou pořádal Svaz strojírenské technologie ve  spolupráci s  firma-
mi Heidenhain, Siemens a Fanuc. Tento rok se MSV konal ve dnech 
od 29. 9. do 3. 10., v těchto dnech také probíhala soutěž. Naši studenti 
se soutěže zúčastnili 1. 10., a to jak v dopoledním, tak i odpoledním 
bloku. Celkem se představilo 32 středních odborných škol z celé České 
republiky, které dohromady reprezentovalo 134 studentů.
Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš zastupovali studenti 4. 
ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač Kryštof Svoboda, To-
máš Svoboda, Ivo Bureš, Jan Prokeš a Josef Požár, kteří soutěžili v sekci 
Heidenhain. Za sekci Siemens reprezentovali studenti 3. ročníku téhož 
oboru Marek Benčík, Tomáš Holý, Petr Ventruba a Jindřich Voborý. 
Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v pro-
storách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku.
Naši žáci se v soutěžní den umístili na prvních pozicích, a to rov-
nou v obou sekcích, ve kterých soutěžili. Za sekci Heidenhain ob-
sadil 1. místo Kryštof Svoboda a  za  sekci Siemens se na  1. místě 
umístil Petr Ventruba. Za  celý soutěžní týden obsadil Petr Vent-
ruba krásné 3. místo. Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci 
školy a  zároveň doufáme, že v  tomto úspěchu budou pokračovat 
i další studenti naší školy.

Jiří Ulman a Jan Hudec, učitelé odborného výcviku

SOŠ Jana Tiraye znovu 
úspěšná na MSV v Brně
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P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční ve středu 17. prosince 2014 v 15.00 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2015
4. Rozpočet hospodaření města 2015 (úprava) – podíl města 
 na obnově kulturních památek vlastníků z Programu regenerace
 MPZ 2015
5. Rozpočtové opatření – stavba II/602  ul. Sokolovská, Karlov
6. Rozpočtové opatření – infrastruktura Hliniště
7. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko na kanalizaci 
 Hliniště
8. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko
9. Rozpočtové opatření – práce provedené technickými službami
10. Rozpočtové opatření – dotace oddílům v m. č. Lhotky
11. Rozpočtové opatření – dotace pro Chaloupky na projekt Baliny 
  – sociální rehabilitace
12. Městská knihovna – změna závazných ukazatelů na platy
13. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových opatření na konci
  roku 2014
14. Komunitní plánování sociálních služeb na území města Velké
  Meziříčí
15. Návrh na prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ZM 
  č. 409/28/ZM/2014 ze dne 17. 6. 2014
16. Změna usnesení ZM č. 427/28/ZM/2014 ze dne 17. 6. 2014 –
  prodej zahrádky parc. č. 2879/4 /dle GP/ na ul. Nad Plovárnou,
  obec a k. ú. Velké Meziříčí
17. Změna usnesení ZM č. 436/28/ZM/2014 ze dne 17. 6. 2014 – 
  prodej zahrádek na ul. Zahradní, obec a k. ú. Velké Meziříčí
18. Návrh na zrušení usnesení č. 423/28/ZM/2014 ze dne 17. 6. 2014 
  – prodej stavebního pozemku v Hrbově
19. Žádost o prodej stavebního pozemku v Hrbově
20. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5678/5 o výměře 40 m2, 
  Příkopy, obec a k. ú. Velké Meziříčí
21. Žádost o prodej pozemků parc. č. 5323/2 o výměře 529 m2, 
  5324/3 o výměře 329 m2 a 5323/1 o výměře 135 m2, u bývalého 
  lihovaru, obec a k. ú. Velké Meziříčí
22. Žádost o prodej stavebního pozemku parc. č. 3800/81 o výměře
  1 107 m2, v Hliništích, obec a k. ú. Velké Meziříčí
23. Odkoupení částí pozemků v Dolních Radslavicích – chodník
24. Prodej bytů
25. Plán úkolů kontrolního výboru na volební období 2014–2018
26. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena 
  zastupitelstva
27. Interpelace, diskuze
28. Závěr
                 Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Máte doma budoucího prvňáčka? 
Nejste si jisti, jak dítě první dny ve škole zvládne? 
Vyzkoušejte MINIŠKOLIČKU. 
Přijďte se seznámit s prostředím školy a dopřejte vašemu dítěti 
možnost zahrát si na malého školáka.
▶ ▶  ČTVRTEK 11. 12. 2014 VE 14.45 HODIN
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA

▶ ▶  STŘEDA 28. 1. 2015 V 15 HODIN
TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

ZŠ Školní Velké Meziříčí 

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

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

MINIŠKOLIČKU.
Nejdříve se ale můžete přijít podívat na Vánoční jarmark, který se 
bude konat ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 14.30 do 17 hodin 
v prostorách školy.
Miniškolička se uskuteční v měsíci lednu 2015 a sice takto:
Čtvrtek 8. ledna 2015 od 15 do 17 hodin
Čtvrtek 22. ledna 2015 od 15 do 17 hodin
Co vás čeká?
Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky.

Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Helena Obršlíková a Marie Svobodová 

a paní ředitelka Dagmar Suchá.

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ A LEKTORŮ 
ŠKOLY UMĚNÍ V MĚŘÍNĚ 

14. 12. 2014 ve 14 hodin 
▶ v kostele Povýšení sv. Kříže v Uhřínově, 

▶ v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně
▶ v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Kamenici u Jihlavy

Výtěžek z koncertu bude věnován 
Domácímu hospicu Vysočina, o. p. s. 

Srdečně vás zvou lektoři a žáci Školy umění v Měříně

CHALOUPECKÝ JARMARK
Baliny u Velkého Meziříčí

neděle 14. prosince od 10 do 17 hodin
Přijďte nakoupit hračky od místních výrobců. 

Vybírat můžete z látkových, dřevěných i papírových her, stavebnic 
a didaktických hraček.  Po celou neděli jsou pro děti nachystané 

tvořivé dílny. Vyrábět se bude ze dřeva i z vlny. 
V budově je možné zakoupit teplé oblečení.

Akce se uskuteční v rámci výstavy kouzelný svět dětí.

Magna Diesis a AD HOC KVARTET uvádí

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
František Xaver Brixi – Missa dominicalis

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

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

Vstupné dobrovolné

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve 
na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BÁL, který se uskuteční 25. 12. 2014 

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

Občerstvení a točené pivo zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

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

19.15 předkapela - LIKE IT

doprovází  BOOM!BAND

Hala TJ Spartak TŘEBÍČ, Manž. Curieových 1112

PŘEDPRODEJ: PARTNEŘI:Hudební nástroje Mijovič
Karlovo náměstí, Třebíč

22. 12. 2014 od 19.30 h

PŘEDPRODEJ

690 Kč
 na místě 790 Kč

POPOVOVO É VÁVÁV NOCEPOPOVÉ VÁNOCE

Soutěž o volné
vstupenky na Popové 
Vánoce v Třebíči

JMÉNO

BYDLIŠTĚ

P
O

P
O

V
É 

V
Á

N
O

C
E

Soutěžní kupon týdeníku 

ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

Soutěžte o volné vstupenky na koncert Popové Vánoce v Třebíči – 
– 22. 12. 2014.
Soutěžní otázka: Ve kterém muzikálu vystupovala Bára Basiková 
i Petr Kolář?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte jej do re-
dakce nejpozději do pondělí 15. 12. (včetně).  Dva vylosované výherce 
budeme kontaktovat na tel. č.  nebo na e-mail.                                  -red-

Základní škola Oslavická VM
vás zve 

na VÁNOČNÍ JARMARK 
v budově školy

11. 12. 2014 
14.30 až 17.00 hodin
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

Seznámení

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím
Nemovitosti

Pronajmu 

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina, 

ruština, italština, 
francouzština
▶ individuální, 

▶ skupinové 
▶ kurzy pro děti

▶ doučování studentů
▶ konverzační

▶ příprava ke zkouškám aj.

Kontakt: R. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

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

■ Soprán saxofon Amati-Denak. 
Celozlatý, málo hraný, top stav. 
Původní cena 25.500 Kč, nová 
cena 12.500 Kč. Tel.: 602 519 711.
■ Brambory na uskladnění – bílé 
Adéla, červené Laura, bez che-
mického ošetření, ruční sběr. Tel.: 
737 477 773.
■ Dětský pokoj ve velmi pěkném 
stavu – bílé lamino v kombinaci 
se světlým bukem. Možnost dvou 
postelí, psací stůl a stěna. Celkem 
za 11.500 Kč. Tel.: 777 778 209.
 ■ Kamna Petry (zánovní), lev-
ně. Tel.: 731 136 395.
■ Brambory kvalitní salátové 
i  přílohové. Dále prodám pše-
nici a  ječmen. Tel.: 566 521 884, 
605 071 238.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-

rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 602 396 592.
■ Domácí slivovici, 300 Kč/l. 
Tel.: 733 530 356.
■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.  

■ Sekačku MF 70. Tel.: 
603 175 774.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 

Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-

dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám dům ve VM se 2 byty, 
velkou zahradou a dílnou. Vhodný 
jako bydlení pro větší rodiny nebo 
pro podnikání. Tel.: 777 617 675.

■ Koupím RD ve Velkém Meziří-
čí nebo Křižanově. Platba hoto-
vě. RK nevolat. Tel.: 725 778 999.
■ Prodáme zahradu na  Fajtově 
kopci o CP 540 m2 – 250 Kč/m2, 
voda, elektřina, oplocení. Dále 
stavební pozemek v  klidné části 

Velkého Meziříčí o  CP 1593 m2 
– 850 Kč/m2 a  nově zrekonstru-
ovanou bytovou jednotku 2+1 + 
komerční prostory o  CP 160 m2 
nedaleko Vel. Meziříčí (vhodné 
pro podnikání). Tel.: 724 100 161.
■ Koupím byt nebo rodinný dům 
ve  Velkém Meziříčí nebo okolí. 
Platím hotově. Solidní jednání. 
Tel.: 724 100 161.
■ Prodám pěkný byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí po  celkové rekon-
strukci, zděné jádro, OV, níz-
ké náklady, ihned volný. Tel.: 
777 587 965.

■ Pronajmu byt  1+kk 55 m2 
od  1. 1. 2015 ve  Velkém Me-
ziříčí. Možnost rozšíření bytu 
na  2+kk (80 m2), měsíční ná-
klady na  topení 1.000 Kč. Sluš-
ným lidem. Tel.: 776  122  474.
■ Pronajmu nový slunný byt 
2+kk na  ulici Školní. Mezo-
net, všechny okna na  jih, vel-
mi nízké provozní náklady. 
Cena 5.500 Kč + spotřebova-
né energie. Tel.: 776  319  525.
■ Pronajmu částečně zaříze-
ný pokoj v  suterénu rodinné-
ho domu ve  Velkém Meziříčí. 
Volný ihned. Tel.: 603  726  466.

■ Nabízíme pronájem bytu 3+kk 
v Měříně. Volný od prosince 2014. 
Tel.: 608  828  140, 776  079  902.
■ Pronajmu byt 2+kk u Velkého 
Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
3+kk, cihlový,  slunný,  částeč-
ně zařízený, na  ulici Čermáko-
va, volný od  ledna 2015. Tel.: 
606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.

■ Vyměním kuchyňský nerez 
dřez (80×60) za  slivovici. Tel.: 
732 751 515.

■ Čilý důchodce 65/165 hledá 
ženu k  seznámení od  54–65 let 
z Velkého Meziříčí a okolí „k Vá-
nocům”. Jednou denně lžička 
medu, dělá z dědy neposedu. Tel.: 
737 109 236. 

Prodám

Nabízím doučování, soukromou výuku 
všeobecné, obchodní angličtiny i přípravu 

k maturitě. Dále nabízím klasické regenerační 
a sportovní masáže s možností v domě klienta.  

Tel.: 604 849 814 nebo e-mail cejkapetr77@gmail.com

doUčím anGličtinU
tel.: 608 662 781

Nepůjde el. proud:
Dne 11. 12. od 7.30 do 15.30 vypnutá oblast Karlov od křižovatky 
s ul. K Buči po odbočku na Dol. Radslavice, R-Malec, Agrotechnika, 
Sanimat.                                                                                                        -E.ON-

Zveme vás do 

KADEŘNICTVÍ 
ve Velkém  Meziříčí 

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

 Jana Kolouchová 
tel.: 607 171 355
Aneta Požárová 

tel.: 737 409 203
Otevřeno po–pá  

7.00–17.00
Bez objednání!

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY 

NA VÁNOČNÍ 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ 

KRŮTY A UZENÉ KRŮTY

Všichni, kteří chtějí udě-
lat radost nejenom sobě 
a  svým blízkým, mohou 
navštívit programové 
oddělení v  Jupiter clubu 
(I. patro) nebo  pobočku 
ČSOB banky na Náměs-
tí ve  Velkém Meziříčí, 
vybrat si přáníčko a  za-
koupením dárku splnit 
vánoční přání dětí z Dět-
ského střediska v Březejci. Věříme, že tuto akci pod-
poříte a bude stejně úspěšná jako v minulých letech.
Vánoční přání můžete splnit nejpozději do  středy 
17. 12. 2014.                                                                       -hs-

Zubní pohotovost: Sobota 13. 12. a neděle 14. 12. MUDr. Beáta 
Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., tel.: 566 642 545. (www.nnm.cz). Víkendová 
pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km od VM), 
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Prodej hraček za výrobní ceny!

Krabička na kapesníčky
Při nákupu nad 1000 Kč dárek,

Acti Bois CZ s.r.o.

(areál zem. družstva)

otevřeno 8:00 - 14:00  včetně sobot

kontakt: info@actibois.cz
telefon: 604 737 506

farmy

odrážedla

garáže

houpadla

stolní hry

provlékadla
vozíky

kočárky

nábytek

Dobrá Voda
Křižanov, 594 51

Acti Bois CZ s.r.o.

Výrobky je možné najít ve fotogalerii na facebooku.

 listopad a prosinec

ve Velkém Meziříčí
přijme

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

vhodná např. pro důchodce. 
Informace v recepci hotelu 

nebo u pana Vítka 
tel.: 724 250 315.

VÝPOMOC PRO STÁČENÍ 
PIVA V PIVOVARU – LÁHVE

Doučím francouzštinu. 
Tel.: 723 408 932.

                  Nesa - denní stacionáø

støeda 10. 12. 2014, 9.00-17.00 hod.
Nesa - denní stacionáø

Èechova 1660/30, Velké Meziøíèí

Vás srdeènì zve na  

Kontakt: Nesa - denní stacionáø
Èechova 1660/30, 594 01  Velké Meziøíèí
tel.: 566 522 867, mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz 
http://www.zdar.charita.cz

výrobkù uživatelù 
stacionáøe Nesa

pøedvánoèní 
prodejní 
výstavu  

Doprovodný program: 

aneb zazpívejte si koledy 
s námi - patnáctiminutový koncert uživatelù Nesy, 
zaèátek vždy v 10.00, 11.00 a 13.00 hodin

Po celý den èerstvì napeèené cukroví a voòavý punè.

Vánoèní minikoncert 

Vánoční strom 
splněných  přání

Příjem inzerce tel.: 
739 100 979
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Vzpomínky

Poděkování

společenská rUbrika

V sobotu 29. 11. 2014 přivítal starosta města ing. Radovan Necid nově 
narozené občánky našeho města. Každé dítě dostalo od Města Velké 
Meziříčí 1.500 Kč a  knížečku s  říkadly. Maminky byly obdarovány 
kytičkou. Děti z MŠ Sokolovská si pro nové občánky a  jejich rodiče 
připravily pásmo básniček a písniček. Přivítáni byli: 
Tereza Baráková, Maxmilián Coufal, Laura Čunová, Karel Dlouhý, 
Erik Halas, Mikuláš Hladík, Renata Holá, Eliška Hrnčířová, Tomáš 
Kaštan, Gita Kolouchová, Nikol Konečná, Patrik Konečný, Ondřej 
Krejčí, Robin Mikulášek, Alex Mleziva, Veronika Netušilová, Jáchym 
Pavelec, Tobiáš Pelikán, Julie Rohovská, Josefa Smejkalová, Simona 
Smejkalová, Michal Šoukal, Karla Věžníková, Magdalena Švestková, 
Michal Videcký, Vojtěch Zezula.
                                                                           -měú-, foto: Jitka Bradáčová

Přivítali nové občánky 

❧ Odešli jste tak tiše, jak osud si přál, však v našich srdcích žijete dál. ❧
Dne 6. prosince vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás opustil bratr 

a strýc, pan Jakub Hošek z Černé,
a 16. prosince 3. smutné výročí, kdy nás opustil milovaný tatínek 

a dědeček, pan Bohuslav Hošek z Černé.
Stále vzpomínají sestry a dcery s rodinami.

Dnes, 10. prosince, uplynou 
4 roky ode dne, kdy nás na-
vždy opustila naše mamin-
ka, babička a  prababička, paní 

Jarmila Borkovcová 
z Tasova.

Stále vzpomínají děti, vnoučata
a pravnoučata.

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

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

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, 

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

TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  KONCERT
neděle 14. prosince 2014 od 15.00 a od 18.00 

pondělí 15. prosince od 18.00 hodin
sál luteránského gymnázia

Informace v Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001.

Chaloupky vás srdečně zvou na výstavu 

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

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

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

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

TASOVSKÝ  VÁNOČN Í  KONCERT

Mediální partner týdeník

20. prosince 2014 – Sokolovna Tasov
Účinkující:

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

19.30 hodin večerní koncert
Předprodej vstupenek v hospůdce U Dalasa

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

ve spolupráci s OÚ TASOV

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

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

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

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

Poděkování za poslední rozloučení
V pátek 5. 12. 2014 jsme se naposledy rozloučili s panem 

PhDr. Arnem Němcem. 
Děkujeme všem přátelům, příbuzným, známým a  jeho spolužákům 
z  velkomeziříčského gymnázia za  slova útěchy, kondolence, účast 
a květinové dary.                                                     
                                                                               Manželka a dcera s rodinou
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divadelní sezona jaro 2015

kino jUpiter ClUb – prosineC

● ● Čtvrtek 11. 12. v 19.30 hodin
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Když je vám „náct“, máte v  ži-
votě přece jen jiné priority. Re-
žie J. Nvota. Hrají: R. Labuda, L. 
Šafránková, M. Lasica, O. Vetchý, 
M. Noga. Rodinný film ČR 2014. 
Vstupné: 110 Kč, 102 minut, mlá-
deži přístupný.
● ● Pátek 12. 12. v 19 hodin
INTERSTELLAR
Režie Ch. Nolant. Hrají: M. 
McConaughey, A. Hathaway, W. 
Devane. Sci-fi dobrodružný film 
USA, Velké Británie 2014. Vstup-
né: 100 Kč, 169 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
● ● Sobota 13. 12. v 17.30 hodin
● ● Neděle 14. 12. v 15 hodin
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Hobit: Bitva pěti armád“ uzaví-
rá epické dobrodružství Bilbo 
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupi-
ny trpaslíků. . Režie P.  Jackson, 
předloha J R. R. Tolkien (kniha). 
Hrají: Hrají: B. Cumberbatch, M. 
Freeman, E. Wood, E. Lilly, H. 
Weaving, O. Bloom, L. Evans, C. 
Blanchett, I. McKellen, Ch. Lee, 

B. Connolly, I. Holm, J. Nesbitt. 
Dobrodružný fantasy film USA, 
Nový Zéland.
Vstupné: 120 Kč, 195 minut, mlá-
deži přístupný.
● ● Pondělí 22. 12. v 17 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA 
VZDORU / 1. část
Režie F. Lawrence. Dobrodružný 
scifi thriller USA, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 125 
minut, mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pondělí 22. 12. v 19.30 hodin
ŠŤASTNÁ
Život a  láska se zahrát nedají, ty 
se musí prožít… Hrají: A. Daň-
ková, D. Kraus, A. Krejčíková, 
J. Hrušínský, M. Kružíková, D. 
Morávková, L. Krbová, A. Lexová 
a další. Romantická komedie ČR 
2014.Vstupné: 90 Kč, 75 minut, 
mládeži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 17 hodin
TŘI BRATŘI
Pohádka nabízí spoustu dobro-
družství, překvapivých situací, 
ale také laskavého humoru. Děj 
filmu, včetně známých a  oblí-
bených písniček, které ve  filmu 

zazní, pochází z pera Z. Svěráka 
aj. Uhlíře. Hrají: I. Chýlková, O. 
Kaiser, M. Táborský, J. Lábus, Z. 
Norisová, D. Matásek, T. Klus, 
V. Dyk, Z. Piškula, Z. Svěrák, 
B. Polívka, M. Vladyka. Režie: 
Jan Svěrák. Scénář: Zdeněk Svě-
rák. Pohádka pro děti, ČR 2014.                                                                                                                                            
Vstupné: 90 Kč, 86 minut, mláde-
ži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 19.30 hodin
● ● Pondělí 29. 12.  v 19.30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Režie a scénář T. Svoboda. Hrají: 
D. Novotný, B. Polívka, D. Matá-
sek, L. Latinák, J. Čvančarová, Z. 
Norisová, E. Holubová, A. Hryc, 
N. Divíšková, L. Vlasáková, V. 
Fridrich, S. Babčáková, L. Za-
hradnická. Komedie ČR 2014.
Vstupné: 120 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na programovém od-
dělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
VM, po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
středa 17. prosince 2014 19.30 hodin v kinosále JC

Prodej rezervovaných vstupenek na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

KONCERT  
MICHALA DAVIDA

 31. 1. 2015  nový velký sál 
Jupiter clubu

Cena 450 Kč. Prodej vstu-
penek na progr. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004, 001.

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké 
Meziříčí zve všechny malé diváky na pohádku TŘI 
SNĚHULÁCI, DIAMANTOVÁ SEKYRA. Sobota 
13. prosince 2014 v  15 hodin malá scéna Jupiter 
clubu. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 004, 566 782 001, programové oddělení Ju-

piter clubu, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. Re-
zervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v so-
botu (a  to po  předchozí tel. domluvě) nejpozději 
do 14.45 hodin. Poté jsou dány vstupenky do volné-
ho prodeje.                                                                     -hs-

Pozvánka do loutkového divadla

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

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

Pohodové taneční 
pro dospělé

VÁNOČNÍ  VÝSTAVA V MORAVCI
13.–14. 12. 2014    9–17 hodin KULTURNÍ DŮM MORAVEC

práce dětí z MŠ, quillingové výrobky, malovaná trička, dětské oblečení, perníky, háčkované 
ozdoby, šály, pečené čaje, patchworkové výrobky, keramika, plstěné ozdoby, drátkované výrobky, 

korálkové ozdoby, bylinkové sirupy...
TVOŘIVÉ DÍLNY: sobota 14–16 hodin – vánoční obrázek ubrouskovou technikou (15 Kč)

neděle 14–16 hodin – stromeček ze šišek (15 Kč). Srdečně vás zve Spolek holek Moravec ZO ČSŽ

Více info tel.: 
566 782 001 (004)

DUO  JAMAHA
Zajištěna autobusová 

doprava z Třebíče 
do Velkého Meziříčí a zpět.

Nástupní místa v Třebíči 
od Alfy a Atomu.

Více info na tel.: 605 934 742.
Předprodej:  

Pivnice Klubovka Vysočina, 
Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Sazka, 

Karlovo nám. 54, Třebíč, 
Jupiter club, Náměstí 17 VM, 

Obuv Tilia, 
Masarykovo nám. 36, Jihlava

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

Varhanice, klavíristka a  skladatelka Daniela Valtová Kosinová je ab-
solventkou Konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Je laureátkou 
a držitelkou 3. ceny z Mezinárodní varhanní soutěže v Brně. Koncer-
tovala po celé Evropě a také v Africe; je zvána na mezinárodní hudební 

festivaly u nás i v zahraničí. Spolupracuje s předními českým ansámbly, 
orchestry a solisty jako jsou např. P. Dvorský, Z. Kloubová aj. V současné 
době je klavíristkou a varhanicí Symfonického orchestru FOK v Praze. 
Zároveň s klasickou hudbou je úspěšná i jako skladatelka a interpretka 
hudby na pomezí jazzu, blues a dalších žánrů; na jaře 2010 vydala své 
debutové album MEETING POINT. 

Tóny vévodkyně Eleonory – Netín 28. 12. 2014

Výstava je přístupná 
do konce roku.
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XXI. ročník Mikulášské laťky
Již do  třetí desítky ročníků vstou-
pila ve čtvrtek 4. prosince tradiční 
sportovní akce pro žáky a  žákyně 
osmých a  devátých ročníků Zá-
kladní školy Oslavická Velké Mezi-
říčí. Do letošního ročníku se aktiv-
ně zapojilo třicet čtyři soutěžících. 
I  když skokanské výkony nebyly 
s  ohledem na  předchozí ročníky 
nijak výjimečné, u řady závodníků 
znamenaly posunutí hranice svého 
dosavadního maxima.
Soutěž kategorie dívek – deváťa-
ček až v úplném závěru pro sebe 
rozhodla zdoláním výšky 139 cm 

obhájkyně loňského prvenství 
Eliška Běhounková, která však 
musela odolávat tvrdě dotahují-
cí a neustále se stylově zlepšující 
Lence Horké 136 cm. Třetí příčku 
obsadila již s výraznějším odstu-
pem Natálie Dvořáková 127 cm. 
Souboj děvčat osmých ročníků 
byl daleko vyrovnanější, když jako 
jediná celkem překvapivě přesko-
čila laťku ve výšce 130 cm Kamila 
Čermáková. O druhé a třetí příč-
ce rozhodl až menší počet nezda-
řených pokusů ve  prospěch Pav-
líny Votoupalové před Zuzanou 
Krištofovou 127 cm.

Mezi deváťáky si nejlépe vedl 
Vladimír Bureš, jemuž stačilo 
na  vítězství překonat 150 cm. 
S větším odstupem si na druhou 
příčku doskočil Tomáš Doležal 
145 cm před Janem Kratochvílem 
142 cm, který byl z trojice závod-
níků se shodným výkonem, lepší 
na  pokusy. Mezi osmáky si vedl 
suverénně Pavel Partl 148 cm, 
který výrazným rozdílem předčil 
svoje stářníky. S  velkým odstu-
pem za ním skončil Filip Dvořák 
139 cm, třetí příčka patří Lukáši 
Pištorovi za výkon 133 cm. 

-záv-, foto: archiv ZŠ

Výsledky 
Kategorie dívky 9. třídy
 1. Běhounková Eliška 139 cm
 2. Horká Lenka 136 cm
 3. Dvořáková Natálie 127 cm
 4. Janečková Anna 127 cm
 5. Dvořáková Jana 115 cm
 6. Antošová Anna 105 cm
 7. Čížková Monika  90 cm
Kategorie dívky 8. třídy
1. Čermáková Kamila 130 cm
2. Votoupalová Pavlína 127 cm
3. Krištofová Zuzana 127 cm
4. Prokopová Sára 124 cm
5. Novotná Pavlína 124 cm
6. Brožová Tereza 121 cm

7. Strádalová Šárka 115 cm
8. Šoukalová Simona 105 cm
9. Pálková Tereza  90 cm
Kategorie chlapci 9. třídy
 1. Bureš Vladimír 150 cm
 2. Doležal Tomáš 145 cm
 3. Kratochvíl Jan 142 cm
 4. Sysel Matěj 142 cm
 5. Hladík Ondřej 142 cm
 6. Běhounek Jaroslav 139 cm
 7. Krchňavý Daniel 139 cm
 8. Špatinka Lukáš 133 cm
Kategorie chlapci 8. třídy
 1. Partl Pavel 148 cm
 2. Dvořák Filip 139 cm
 3. Pištora Lukáš 133 cm

 4. Vondráček Jan 127 cm
 5. Hrnčíř Lukáš 127 cm
 6. Sláma Daniel 127 cm
 7. Chalupa Lukáš 124 cm
 8. Strádal David 115 cm
 9. Horák Dušan 105 cm
10. Klíma Štěpán 105 cm

ZŠ Oslavická VM pořádá 
ve spolupráci s OR AŠSK v tě-
locvičně XVII. ročník Vánoční 
laťky. Okresní kolo této atletic-
ké disciplíny – soutěže ve skoku 
vysokém – proběhne ve čtvrtek 
18. prosince 8.30–13.00. 

Žákyně 9. tříd.                                                Žákyně 8. tříd.                                                   Žáci 9. tříd.                                                        Žáci 8. tříd.                  Foto: archiv ZŠ

Základní škola Oslavická uspořádala další ročník soutěže ve skoku vysokém

Ve  školním roce 2014–2015 se 
opět rozběhly školní ligy minihá-
zené 4+1. Od  začátku října děti 
opět ve  sportovních kroužcích 
na  svých školách rozvíjely své 
pohybové a sportovní dovednos-
ti. Prvním vrcholem a odměnou 
byla první série turnajů v  mini-
házené. V letošním roce rozšířila 
školní ligu o  svoje družstva ZŠ 
Mostiště, která si vedla v prvním 
turnaji velmi úspěšně.
Ve  Velkomeziříčské školní lize 
(VMŠL, kategorie 1.–3. třída) 
se budou letos utkávat družstva 
Žraloci a  Kosatky (ZŠ Školní), 
Sršni, Piraně a  Dravci (ZŠ Osla-
vická), Lvi (ZŠ Měřín), Buldoci 

(ZŠ Sokolovská), Mišánci (ZŠ 
Křižanov) a  Jestřábi (ZŠ Mostiš-
tě).
V Měřínské školní lize (MŠL, ka-
tegorie 4.–5. třída) budou hrát 
Rejnoci a  Medúzy (ZŠ Školní), 
Pumy a Gepardi (ZŠ Oslavická), 
Klokani (ZŠ Měřín), Tygři (ZŠ 
Sokolovská), Surikaty (ZŠ Křiža-
nov) a Lasičky (ZŠ Mostiště).
Při tomto počtu družstev dělíme 
družstva tak, aby bylo vždy čty-
ři až pět týmů v  kategorii a  děti 
měly dostatečný prostor si zahrát. 
Nejsou rozhodující výsledky jed-
notlivých utkání, ale radost ze 
hry, pohybu a  vstřelených bra-
nek. Kromě odměnění každého 

družstva je z  každého vybrán 
nejlepší nebo nejsnaživější jed-
notlivec, a  ten je také odměněn 
a obdarován potleskem ostatních 
hráčů.
V  prvních turnajích se nejvíce 
dařilo následujícím hráčkám 
a hráčům:
VMŠL: Robin Strnad, Šimon 
Špaček, Radim Hlaváč, Jakub 
Uchytil, Terezka Chadalíková, 
Tobiáš Šváb, Robin Koudela, Ve-
ronika Švandová, Matěj Veselky.
MŠL: Klára Kukátková, Tadeáš 
Bíbr, Natálka Koudelová, Tonda 
Kružík, Lukáš Draha, Filip Bla-
žek, Lukáš Dobejval a  Jarek Po-
žár.

Sportovního klání se zúčastnilo 
134 dětí a ve 28 utkáních vstře-
lily dohromady pěkných 553 
branek.
Další kolo bude pokračovat opět 
dvěma turnaji v pátek 12. a v úte-
rý 16. prosince.
Celkově sehrají družstva šest tur-
najů, kde se budou různě jednot-
livé školy střídat a koncem květ-
na všechna družstva najednou 
sehrají „finálový turnaj“.
Poděkování patří hráčům a hráč-
kám mládežnických týmů oddílu 
házené TJ Sokol Velké Meziříčí 
a pracovníkům DDM Velké Me-
ziříčí za zajištění organizace tur-
naje. 

Školní ligy miniházené zahájily další ročník

Dne 16. října 2014 se žáci Střední odborné školy Jana Tiraye zúčast-
nili okrskového kola turnaje ve  fotbale, který se konal ve Velkém 
Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium Velké Meziříčí, dalším 
účastníkem turnaje byla Hotelová škola Světlá a  Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí. 
Prvního soupeře, Hotelovou školu Světlá, náš tým porazil bez zavá-
hání, a sice 4:2. Ve druhém zápase, s Gymnáziem Velké Meziříčí, po-
kračovali naši žáci obdobnou formou, a to skórem 3:1, poslední zápas, 
proti Hotelové škole, ukončili opět vítězným skóre 4:1. Tímto výko-
nem si naši hoši zajistili první místo a postup do okresního kola.
Střelci branek: Luboš Hromas (1. M) – 3 branky, Dominik Hibš (2. 
M) – 5 branek, Dominik Moučka (2. M) – 2 branky, Ivo Bureš (4. 
M) – 1 branka

Mgr. Alexandra Mladá a Bc. Hana Karmazínová, učitelky TV

Fotbalisté bítešské SOŠ 
Jana Tiraye postoupili 
do okresního kola

-šid-

Poslední listopadový víkend ode-
hrálo naše družstvo mladších 
žáků mezinárodní turnaj v Zubří. 
Tento turnaj byl velice kvalitně 
obsazen, startovaly zde týmy ze 
Slovenska a Maďarska. Turnaje se 
účastnilo celkem deset týmů.
Ve skupině jsme první zápas ode-
hráli proti Prešovu B. Do zápasu 
jsme vlétli a v poločase jsme vedli 
4:0, ve  druhé půlce jsme pokra-
čovali v dobrém pohybu a nako-
nec jsme vyhráli 11:2.
V  dalším utkání nás čekal celek 
ze Vsetína. V tomto utkání kluci 
podali asi nejlepší výkon na tur-
naji. Na konci zápasu jsme slavili 
výhru 19:12 (10:5).

K  třetímu zápasu jsme nastou-
pili proti favoritovi skupiny, a  to 
domácímu družstvu Zubří A. 
Od první minuty se pro nás zápas 
nevyvíjel dobře, kluci působili až 
moc zakřiknutě a  nakonec jsme 
odcházeli poraženi 9:14 (4:7).
Poslední sobotní utkání, které 
bylo zároveň i poslední ve skupi-
ně, jsme sehráli s družstvem HK 
Ivančice. Zápas byl od  začátku 
velice vyrovnaný, ve  vedení se 
střídaly oba celky. Na  konci zá-
pasu se projevila naše vyšší her-
ní kvalita, soupeři jsme odsko-
čili o  tři branky a zápas v klidu 
dohráli. Na konci zápasu na  ta-
buli svítil výsledek 18:15 (9:9) 

pro náš celek. Celkem jsme tedy 
skončili ve  skupině na  druhém 
místě.
V  nedělním semifinále nás če-
kal pozdější vítěz celého turna-
je, celek Prešova A. Soupeř byl 
od  začátku ve  vedení. Jakmile 
se nám podařilo hru vyrovnat 
a  začali jsme stahovat náskok, 
tak jsme se nechali dvakrát zby-
tečně vyloučit. Prešov nakonec 
dovedl zápas do vítězného kon-
ce 14:7 (7:4).
Do  zápasu o  celkové třetí místo 
jsme nastoupili opět proti Zub-
ří A. Na  toto utkání už bohužel 
moc sil nezbylo a po porážce 6:16 
(4:8) jsme na vytoužené medaile 

nedosáhli a  skončili na  čtvrtém 
místě. I  tak je to na  tomto tur-
naji historicky nejlepší umístění 
a kluky je za předvedené výkony 
nutné pochválit. Mužstvo herně 
i střelecky táhlo duo Štěpán Fiala 
a Vojta Svoboda.
Sestava a  branky: Vít Rohovský, 
Milan Krejčí – Štěpán Fiala (31), 
Vojtěch Svoboda (29), Roman Ju-
hoš (7), Cerkal Alex (2), Kuřátko 
Alex (1), Malec Matouš, Burian 
Jakub, Navrátil Radek, trenéři 
Petr Kaštan a David Stoklasa, ve-
doucí družstva Vlaďka Horáková 
a Pavel Svoboda.
Celkové pořadí turnaje: 
1. Tatran Prešov A

2. STM  Olomouc 
3. HC Zubří A
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 
5. Grundfos Tatabanya KC 
6. HC Sporta Hlohovec 

7. HK Ivančice 
8. HC Zubří B
9. Tatran Prešov B
10. KH Zbrojovka Vsetín

Text a foto: Petr Kaštan

Mladší žáci házené skončili na mezinárodním turnaji v Zubří čtvrtí z deseti

Vánoční házenkář-
ský turnaj spojený 
se setkáním bývalých 
a současných hráčů 
a hráček se uskuteční 
v sobotu 27. pro-
since od 15 hodin 
ve sportovní hale 
za Světlou.

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
22:34 (11:16)
V  posledním podzimním utká-
ní podlehli dorostenci na  do-
mácí půdě, po  nepřesvědčivém 
výkonu, družstvu HK Ivančice. 
V  první čtvrthodině utkání se 
obě družstva střídala ve  vedení 
a v 17. minutě svítilo na ukazateli 
skóre 9:9. V následující pasáži se 
podařilo hostům, díky našim ne-
přesnostem, odskočit o  tři bran-

ky. Poté jsme se přiblížili na jed-
nu branku (23. minuta 11:12). 
Před koncem poločasu jsme 
vyprodukovali značné množství 
technických chyb a  nabídli jsme 
Ivančicím, aby si vytvořili po-
ločasový rozdíl 11:16. V  úvodu 
druhé půle šňůrou tří branek od-
skočili hosté na 11:19. Naši hráči 
ještě zabojovali a snížili na rozdíl 
tří branek. To bylo z  naší strany 
vše. Pak už existovalo na  hřišti 
jediné družstvo a rozdíl ve skóre 

narůstal. Malé nasazení, nepro-
měňování šancí a velké množství 
technických chyb stály za poráž-
kou 22:34.
Po celé utkání se hráči nedostali 
do správného zápasového tempa. 
Ke  střelcům Stupkovi a  Blahovi 
se nikdo jiný prakticky nepřidal. 
Přísnější měřítko snese pouze 
Franta Kratochvíl v brance, který 
ještě zlikvidoval značné množství 
střeleckých pokusů soupeře.
Podzimní část družstvo doros-

tu zakončí na  sedmém místě se 
ziskem pouze 10 bodů. 7m hody 
2/2:1/1 vyloučení: 3:1, diváků 51
Sled branek: 2:1, 3:4, 8:7, 9:12, 
11:16, 16:19, 17:25, 21:26, 22:34
Sestava a  branky: Kratochvíl 
František – Stupka Tomáš (11/1), 
Blaha Tomáš (8), Pažourek To-
máš (2), Frejlich Tomáš (1), Rous 
Václav, Macoun Filip, Ambrož 
Michael, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Dorostenci Sokola házené podlehli Ivančicím Nábor 
do velkomeziříčské 
házené
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1998–2008. 
Tréninky dívky pondělí a stře-
da 15.00–19.30, chlapci úterý 
a čtvrtek 16.00–17.30 ve spor-
tovní hale za Světlou.  
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ST VM B – SK Sokol Lhotky B 
17:1
Body: Klíma Tomáš 4/0, Kampas 
Jan 4/0, Maštera Martin 4/0, Šou-
kal Slavomír 3/1. Čtyřhry: Klíma, 
Šoukal; Kampas, Maštera
Fryšava – ST VM C 9:9
Body: Bednář Ivan 4/0, Kořínek 
Stanislav 2/2, Juda Zdenek 1/3, 
Zelený David 1/3. Čtyřhra: Bed-
nář, Kořínek
ST VM D – SK Vídeň 8:10
Body: Buk Radek 3/1, Zelený To-
máš 2/2, Vodák Petr 1/3, Přikryl 
Radek 1/3. Čtyřhra: Zelený, Buk
TJ Sokol Nížkov D – ST VM E 
12:6

Body: Holík Vratislav 2/2, Přikryl 
Radek 2/2, Kališ Petr 1/3, Vodák 
Daniel 0/4. Čtyřhra: Holík, Kališ
Naplno bodovat o víkendu doká-
zalo pouze družstvo B. Bezchybně 
odehrála trojice Klíma, Kampas 
a Maštera. Výsledek 17:1 potvrdil 
skvělou formu. Tým od  začátku 
soutěže ještě neztratil ani bod 
a  vévodí OP 1. V  dalším duelu 
zachraňoval remízu perfektním 
výkonem Bednář. Družstvo C 
taktéž vede OP 2. V  sobotu dne 
13. prosince je v  programu ven-
kovní dvojkolo A  týmu. Začát-
ky jsou v 9.30 v Polné a ve 14.30 
v Nížkově. 

Naplno bodovalo jen 
družstvo B stolních tenistůOP 1

TK Autocolor Oslavice A – Ost-
rov nad Oslavou 13:5
Oslavické A mužstvo, si poradilo 
se silným soupeřem z  Ostrova 
nad Oslavou.
Body: Kupka Jiří 3,5, Jašek Petr 
3,5, Bazala Milan 3,5, Borůvka 
Vít 2,5.
OP2
TJ Sokol Nové Veselí – TK Au-
tocolor Oslavice B 8:10
Výborně zahrál Klusáček Pat-
rik a  získal poslední bod k  ví-
tězství.
Hráli: Klusáček Patrik, Jaša Ja-
roslav, Trutna Jaroslav, Šoukal 
František.

Okresní přebor I. třídy
1. Vel. Meziříčí B 8 8 0 0 0 109:35 24
2. Oslavice 8 7 0 1 0 101:43 22
3. Žďár n/Sáz. E 8 5 1 2 0 83:61 19
4. Ostrov n. O. 8 4 2 2 0 78:66 18
5. Nové Město n. M. 8 4 2 2 0 79:65 18
6. Rovečné B 8 4 1 3 0 82:62 17
7. Nové Dvory 8 2 0 6 0 53:91 12
8. Lhotky B 8 1 1 6 0 48:96 11
9. Žďár n/Sáz. F 8 1 1 6 0 43:101 11
10. Netín 8 0 0 8 0 44:100 8

Okresní přebor II. třídy
1. Vel. Meziříčí C 8 5 2 1 0 90:54 20
2. Oslavice B 8 5 1 2 0 80:64 19
3. Velká Bíteš 8 4 3 1 0 83:61 19
4. Fryšava 8 3 4 1 0 77:67 18
5. Uhřinov 8 4 2 2 0 82:62 18
6. Nové Veselí 8 3 2 3 0 67:77 16
7. Polnička B 8 3 1 4 0 60:84 15
8. Borovnice 8 2 1 5 0 72:72 13
9. Bystřice n. P. 8 2 1 5 0 64:80 13
10. Nížkov C 8 0 1 7 0 45:99 9

stolní tenis oslaviCe

-pk-

Házená Velké Meziříčí pořádá

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

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

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

Příjemné prožití vánočních svátků, v  novém 
roce mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních 
úspěchů vám přeje Handicap Sport Clubu Velké 
Meziříčí. Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce 
podpořili.

Za HSCVM Jiří Charvát

SK Sokol Lhotky pořádá

vánoční turnaj nere-
gistrovaných hráčů 
ve stolním tenise.
V pátek 26. 12. 2014 od 13 ho-
din v KD Lhotky.
Registrace hráčů do 12.30.
Turnaje se mohou zúčastnit 
také registrovaní mladší žáci.
Občerstvení a ceny pro všech-
ny účastníky připraveny.

HC Lokomotiva Brno – HHK 
VM B 10:4 (5:1, 1:2, 4:1)
Diváků: 20. Rozhodčí: Bartošek 
– Kříž, Lejsek. Branky: 4. Kerbler 
M. (Grepl), 6. Vorel, 11. Klimeš 
(Vítek), 14. Vítek (Zubíček, Špa-
ček), 15. Čaňo (Vašíček), 36. Špa-
ček (Vorel, Kinzel), 43. Vorel (Va-
šíček), 43. Kerbler M. (Badin), 
45. Vašíček (Klimeš), 56. Stlou-
kal (Vítek, Vorel). 12. Hubl, 24. 
Malec (Hubl), 25. Barák (Malec, 
Chlubna), 60. Křípal. Vyloučení: 
7:5, navíc Klimeš 5 + 20 za hru-
bost a Kinzel (oba Brno) 5 + 20 
za  vražení na  mantinel – Invald 

5 + 20 za  hrubost. Využití: 1:0. 
Oslabení: 1:0. Střely na  branku: 
45:35.
Na začátku zápasu byli aktivněj-
ší hostující hokejisté, ale přesto 
inkasovali první gól už ve  čtvr-
té minutě. V  šesté pak prohrá-
vali 2:0 a  domácí Lokomotiva 
se rozjela naplno. Její hokejisté 
využívali svoje letité zkušenosti 
a jejich přesné kombinace na na-
jíždějící hráče dělaly soupeři stále 
větší problémy. Po obdržení třetí 
branky v 11. minutě to s hokejis-
ty HHK nevypadalo vůbec dob-
ře. Sice se snažili využívat každé 

příležitosti k  protiútokům, ale 
v  útočném pásmu se jen těžko 
prosazovali a  těch pár střel vy-
slaných na  Richtra mu nedělalo 
žádné problémy. Naději vykřesal 
ve 12. Hubl, když proměnil svoji 
samostatnou akci. Meziříčští ale 
dále pokračovali v  nedůrazném 
bránění, a  tak do  konce třetiny 
dostali ještě další dvě branky.
Kdo by si myslel, že zbytek zá-
pasu bude jenom otázkou skóre, 
byl po  pěti minutách prostřední 
části vyveden z omylu. Hokejisté 
béčka HHK začali druhou třeti-
nu podstatně zodpovědněji než 

tu první. Zlepšili bruslení a důraz 
v  osobních soubojích a  během 
24. a  25. minuty snížili na  roz-
díl dvou gólů. Nejprve dokončil 
Malec výpad Hubla do útočného 
pásma, a poté Barák osvědčil svůj 
důraz před Richtrem. Domácí 
hráči měli stále více ze hry, ale 
naráželi na  připravenou obranu, 
a  co prošlo, zlikvidoval pozor-
ný Štourač, který po třetí brance 
vystřídal Šebu. Gólu se tak Loko-
motiva dočkala až ve 36. minutě, 
když Špaček využil přesilovku.
Rozhodnutí zápasu přišlo mezi 
43. a 45. minutou, kdy si domácí 

třemi slepenými góly vybudo-
vali už dostatečný náskok. Hra 
se poté opticky vyrovnala a  také 
přitvrdila. Vyústilo to v polovině 
třetiny ve hromadnou rvačku té-
měř všech deseti hráčů na  ledě. 
Z  nich si rozhodčí vybrali z  ka-
ždého týmu Klimeše a  Invalda, 
kteří dohráli. To už ale byli hosté 
bez Hubla, který musel opustit 
led s krvavým šrámem v obličeji 
po zákroku vysokou holí. Do tře-
tice všeho zlého si ještě pět minut 
před koncem vyšlápl na Martina 
Kampase brněnský Kinzel, který 
také předčasně skončil. Už jen 

tak mimochodem padly ještě dvě 
branky. Nejprve vsítil desátý gól 
Lokomotivy Stloukal a v posled-
ní minutě zkorigoval na 10:4 Kří-
pal pohotovou střelou po námaze 
od domácího obránce.
Další výsledky: V. Bítýška – V. 
Bíteš B 4:1. Příští utkání sehraje-
me v sobotu 13. 12. 2014 v 17.00 
v Telči.
KSM-V
1. Brno 8 6 0 0 2 64:29 18
2. Telč 7 6 0 0 1 39:20 18
3. Veverská Bítýška 8 5 1 0 2 33:23 17
4. Zastávka 7 4 0 2 1 32:24 14
5. Náměšť nad Oslavou 8 3 0 0 5 21:35 9
6. Velké Meziříčí B 8 1 1 0 6 24:40 5
7. Velká Bíteš B 8 0 0 0 8 11:53 0

Městská hokejová liga má za sebou 
jedenácté kolo
Extraliga
NHÚ Balinka VM – Sanborn 
VM 3:17
Veselý 2, Komínek – Bukáček 9, 
Bajer 2, Fenyk 2, Holub, Fiala, 
Svoboda, Sláma
HC Pikárec – Agromotor VM 1:14
Jaša – Sobotka 4, Šlapal 2, Toman 
2, Svoboda 2, Vávra, Bíbr, Syrový, 
Malý
Tech. služby VM – SPL Rado-
stín nad Osl. 4:1
Chudoba, Kružík, Horký A., 
Chatrný – Němec
Auto Dobrovolný VM – SK 
Omega VB 4:9
Oliva 2, Nedoma 2 – Dvořák 3, 
Dobrovolný, Loup, Březina, Svo-
boda, Dočkal, Černý
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Netín 2:8

Strnad, Svoboda – Plhák m. 2, 
Juda 2, Plhák T., Bílek, Beran, 
Březina
Horní Heřmanice – HC Lukáš 
3:13
Kutílek 2, Kypet – Petr 3, Černý 
3, Gis 3, Bláha 2, Novák, Studený
1. Sanborn VM 11 10 0 1 80:29 20
2. Agromotor VM 11 10 0 1 71:25 20
3. HC Lukáš 11 7 2 2 77:43 16
4. SK Netín 11 7 2 2 71:44 16
5. SK Omega VB 11 6 2 3 66:37 14
6. Tech. služby VM 11 7 0 4 72:42 14
7. HC Pikárec 11 4 0 7 44:67 8
8. Horní Heřmanice 11 3 0 8 54:88 6
9. SK Afcon Kunšovec VM 11 3 0 8 38:66 6
10. SPL Radostín nad Osl. 11 3 0 8 46:69 6
11. Auto Dobrovolný VM 11 2 0 9 44:77 4
12. NHÚ Balinka VM 11 1 0 10 35:111 2

I. liga
SK Stránecká Zhoř – HC Oře-
chov 0:6
Karmazín 2, Burian, Vrbka, Ko-
kojan, Dvořák
HC Křižanov – HC Benetice 3:4

Veselý, Vojtěch, Burian – Jakšík 2, 
Mikuláš, Houzar
HC Tasov – HCF Dráhy VM 3:3
Svoboda, Páral, Chlubna – Slavík 
2, Hamřík
SK Vídeň – SK Mostiště 1:4
Nedoma – Krejčí Voj., Vidlák, 
Strnad, Krejčí Vašek
River VM – Farma Měřín 6:2
Havlíček 3, Kejda, Rous P. st., Ze-
lený – Jirka, Kožený
1. SK Mostiště 11 11 0 0 74:12 22
2. SK Vídeň 11 10 0 1 69:23 20
3. HC Benetice 10 8 0 2 42:33 16
4. HC Ořechov 10 6 1 3 46:22 13
5. HCF Dráhy VM 12 5 3 4 44:43 13
6. Kabadesign VM 11 5 1 5 48:53 11
7. River VM 11 3 3 5 39:41 9
8. HC Křižanov 10 4 1 5 35:46 9
9. SK Lavičky 10 4 0 6 48:42 8
10. HC Tasov 11 2 2 7 29:55 6
11. SK Stránecká Zhoř 10 1 3 6 25:49 5
12. Farma Měřín 11 2 1 8 24:57 5
13. HC Bory 10 0 1 9 27:74 1

-vid-
Hokej: HHK VM – HC Sp. 
Uherský Brod 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Branky a  asistence HHK: 7. Při-
nesdomů (Kampas F.), 19. Pavelka 
(Řepa, Burian M.), 27. Burian M. 
(Báňa M.), 29. Karásek (Dundá-
lek). Sestava HHK: Svoboda – 
Báňa M., Kampas F., Báňa D., Při-
nesdomů – Karásek, Dundálek, 
Kapusta O. – Srba, Řepa, Pavelka 
– Hedbávný, Burian M., Kameník. 
Rozhodčí: Dostál – Mejzlík, Ko-

trba. Vyloučení: 2:2, využití: 1:0, 
v  oslabení: 0:0. Střely na  branku: 
49:23 (17:5, 18:12, 14:6).
HC Brumov-Bylnice – HHK 
VM 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)
Branky a asistence HHK: 3. Dun-
dálek, 38. Karásek (Přinesdomů). 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Kampas F., Báňa D., Přinesdo-
mů – Dundálek, Karásek, Kapusta 
O. – Dobrovolná, Řepa, Pavelka 
– Hedbávný, Burian M., Kame-

ník. Rozhodčí: Vaněk – Bačo, 
Tulpa. Vyloučení: 4:7, navíc: Řepa 
(HHK) 10 min. OT + OK za ne-
sportovní chování. Využití: 1:0, 
v  oslabení: 0:0. Střely na  branku: 
37:15 (11:7, 11:3, 15:5). 
1. Brno 13 9 1 3 51:28 21
2. Orlová 12 10 0 2 73:24 20
3. Val. Meziříčí 12 8 0 4 76:33 16
4. Brumov-Bylnice 14 5 3 6 48:55 13
5. Hodonín B 13 6 1 6 52:58 13
6. Kroměříž 12 4 1 7 44:51 9
7. Velké Meziříčí 16 3 2 11 43:91 8
8. Uherský Brod 12 2 0 10 22:69 4

Dorost si připsal vítězství a remízu

Hokej starších žáků
HHK VM – HC Rebel Havlíč-
kův Brod 0:21 (0:11, 0:5, 0:5) 
Sestava HHK: 1., 20. Honiš (16., 
40. Pestr) – Kratochvíl, Šandera, 
Procházka, Křapa, Bezák – Barto-
šek, Kapusta L., Zacha – Krčma, 
Havliš, Sobotka – Šilpoch, Strá-
dal D., Třeštík. Rozhodčí: Lain-
ka. Vyloučení: 2:3, využití: 0:1, 
v oslabení: 3:0. Střely na branku: 
5:75 (1:30, 4:20, 0:25). Diváci: 29.

Hokej mladších žáků
HHK VM – HC Rebel Havlíč-
kův Brod 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Branky a asistence HHK: 7. Zdvi-
hal (Švejda). Sestava HHK: Juda 
P.  – Broža, Vildomec, Nesvadba 
J., Křikava Vít – Zdvihal, Šve-
jda, Křikava Vác. – Strádal T., 
Vrzal, Nesvadba V. – Chalupa, 
Jašek, Hejduk – Kuřátko. Roz-
hodčí: Lainka. Vyloučení: 4:8, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Stře-

ly na  branku: 20:44 (8:18, 3:8, 
10:18). Diváci: 30.
1. Havlíčkův Brod 28 21 1 6 225:87 43
2. Chotěboř 28 21 1 6 222:95 43
3. Žďár nad Sázavou 28 16 4 8 192:95 36
4. Jihlava 28 16 3 9 192:125 35
5. Ledeč nad Sázavou 28 12 3 13 152:169 27
6. Třebíč 27 13 1 13 140:157 27
7. Pelhřimov 28 6 1 21 101:238 13
8. Velké Meziříčí 28 5 3 20 80:272 13
9. Mor. Budějovice 15 0 1 14 29:95 1

Sobota 13. 12. v 10.30 HHK pří-
pravka – turnaj a  neděle 14. 12. 
v 10.15 HHK dorost – VSK Tech-
nika Brno.

Žáci nestačili na Havlíčkův Brod

-ht-

Rozjetá Lokomotiva Brno převálcovala rezervní tým HHK

-hhk-

-hhk-
Na  třídenní posezonní turnaj 
z původního počtu dvacet jedna 
nakonec odcestovala pouze šest-
náctka hráček. Některé dívky se 
nemohly zúčastnit z důvodů ne-
moci, jiné pak trenérům hodně 
zkomplikovaly organizaci celé 
akce, když doslova na  poslední 
chvíli odřekly svoji účast. 
Nicméně jsme do turnaje nastou-
pili se dvěma věkově odlišnými 
týmy, ve kterých se šestka hráček 
střídala tak, abychom byli dosta-
tečně početní u obou celků. Pořa-
datelé turnaje zvolili hrací systém, 
kdy se všechna zúčastněná druž-
stva utkala ve  vzájemných utká-
ních. S  ohledem na  výsledky náš 
věkově starší a zkušenější kolektiv 
nedokázal i  kvůli nucené impro-
vizaci na  některých postech vy-
bojovat body zejména ze soubojů 
s družstvy Poruby. Nakonec obsa-
dil čtvrtou turnajovou příčku. 

Mladší dívky, jejichž kádr je tvo-
řen většinou ze starších žaček, 
sice nezískaly žádný bodový zisk, 
leč mimo nevyrovnaných poloča-
sů s týmy Poruby hrály to, na co 
má většina žaček natrénováno… 
Velmi dobrými a  vyrovnanými 
výkony se prezentovala nejmladší 
z našich – Lenka Pacalová.
Při závěrečném vyhlášení získala 
v  hodnocení všech trenérů cenu 
pro nejlepší turnajovou hráčku 
Renata Škrdlová.
Výsledky:
TJ Sokol Velké Meziříčí ml. dky 
– Sokol Poruba st. dky 9:29 (6:9), 
– Sokol Kobylisy 16:29 (9:14), – 
HK Veselí nad Moravou st. dky 
13:26 (7:12), – Sokol Poruba ml. 
dky 8:14 (1:7), – Jiskra Otrokovi-
ce 12:14 (5:7)
TJ Sokol Velké Meziříčí st. dky – 
Sokol Poruba st. dky 12:16 (6:8), 
– Sokol Kobylisy 29:17 (16:17), – 

HK Veselí nad Moravou st. dky 
18:23 (9:14), – Sokol Poruba ml. 
dky 16:18 (8:10), – Jiskra Otroko-
vice 24:19 (13:5)
Pořadí:
1. HK Veselí nad Moravou st. dky 148:90 11
2. Sokol Poruba ml. dky 108:96 10
3. Sokol Poruba st. dky 119:75  9
4. TJ Sokol V. Meziříčí st. dky 117:98  6
5. Sokol Kobylisy II ml. dky 111:136  4
6. Jiskra Otrokovice  68:121  2
7. TJ Sokol V. Meziříčí ml. dky  73:128  0

Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela, Blažková Veroni-
ka – Škrdlová Renata (26), Kou-
delová Eliška (25), Janečková 
Denisa (20), Rymešová Andrea 
(17), Závišková Kateřina (16), 
Pacalová Lenka (14), Sedláčková 
Klára (9), Doležalová Romana 
(9), Nejedlá Michaela (7), Caho-
vá Kristýna (5), Patočková Hana 
(5), Matoušková Zuzana (4), 
Zedníčková Michaela. Trenéři 
Záviška, Škrdlová, Zedníčková.

Dorostenky házené odehrály turnaj

-záv-

V  neděli 7. 12. jsme vyhráli ha-
lový turnaj v  Ivančicích, kterého 
se účastnilo 10 týmu rozdělených 
do 2 skupin po pěti. V každé sku-
pině hrál každý s každým 15 mi-
nut a dle umístění se hrálo hned 
se stejně umístěným z druhé sku-
piny o konečné pořadí. Naši kluci 
svou skupinu vyhráli a  ve  finále 
porazili na penalty domácí Ivan-
čice. V celém turnaji jsme koneč-
ně předváděli fotbalovost, týmo-
vost, bojovnost, ale hlavně jsme 
to vydrželi všechny zápasy. Kluci 
zaslouží poděkovaní a doufám, že 
to nebyla náhoda, ale bude se to 
opakovat.
Zápasy ve  skupině: FC VM – 
Sparta Brno 2:2, FC VM – 1. SC 

Znojmo 2:0, FC VM – Bílovi-
ce 7:0, FC VM – Vojkovice 3:2. 
Finále: FC VM – Ivančice 2:2 
na penalty 2:0.
Nastoupili: Áda Havlík, Lucka 

Bendová, Áda Fendrych, Víťa 
Winterling, Táda Bíbr, Pepa Pacal 
a Danek Raus, který se stal i nej-
lepším hráčem celého turnaje.

-myn-

Fotbalová přípravka na turnaji první

Starší fotbalová přípravka. Foto: archiv FC VM
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blaHopřání k Šedesátinám

Na volejbal do tělocvičny u kos-
tela v  sobotu 13. prosince v  10 
a ve 13 hodin 1. kolo 2. části kraj-
ského přeboru junioři – Štoky
Na hokej na zimní stadion v so-
botu 13. prosince v  10.30 HHK 
přípravka – turnaj a v 17.30 HHK 
muži A  – HK Hokej Šumperk; 
v neděli 14. prosince v 10.15 HHK 
dorost – VSK Technika Brno

První mužstvo HHK prohrálo na samostatné nájezdy v Uherském Hradišti

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
24:22 (14:13)
Poslední podzimní utkání bylo 
ve  znamení souboje o  čelo ta-
bulky. Před utkáním měl soupeř 
z Ivančic na kontě o bod víc.
Úvod utkání byl vyrovnaný a obě 
družstva se střídala ve  vedení 
o  jedinou branku (2:1, 3:4). Obě 
družstva předváděla kombinační 
hru a  prosazovala se především 
z prostoru spojek. Náš tým stře-
lecky táhl Roman Matušík s Jaku-
bem Bezděkem. Ani jedno druž-
stvo nedokázalo odskočit na větší 
než jednobrankový rozdíl, při-
čemž naše družstvo většinu času 
vedlo nejtěsnějším rozdílem. 
Ve 25. minutě se podařilo odsko-
čit na 13:11. Hosté opět dokázali 
srovnat. Před poločasovým hviz-
dem vsítil Víťa Večeřa branku 
a stanovil poločasové skóre 14:13.
Ve  druhé půli pokračovala velmi 
zajímavá podívaná. Do 42. minu-
ty se podařilo odskočit na  19:16. 
Velmi dobře pracovala obrana, 

za  kterou se k  famóznímu výko-
nu vybičoval Ondřej Poul, který 
ničil střelce soupeře. V  další pa-
sáži jsme čelili dvojnásobné pře-
silovce. Ivančice své šance využily 
a  srovnaly na 19:19. Ondřej Poul 
v brance ale čaroval a náš tým šel 
opět do vedení. V této fázi soupeř 
nedokázal vsítit branku, ale naše 
družstvo také nedokázalo využít 
šance a odskočit, když jsme vytvo-
řili dvě technické chyby. Utkání 
směřovalo k  dramatické koncov-
ce, když hosté v 54. minutě srov-
nali na  22:22. Naši hráči velmi 
pozornou obranou již do  konce 
utkání nedovolili Ivančicím skó-
rovat! Navíc Víťa Večeřa vstřelil 
dvě rozhodující branky a náš tým 
tak mohl slavit vítězství 24:22.
Naši hráči potvrdili na  domácím 
hřišti neporazitelnost, i když dnes 
se potýkali zřejmě s  nejtěžším 
soupeřem celé sezony. Ivančice 
přijelo podpořit značné množství 
jejich fanoušků, kteří s těmi naši-
mi vytvořili velmi dobrou spor-
tovní kulisu.

Díky vítězství přezimuje naše 
družstvo na prvním místě druho-
ligové tabulky. Jarní část soutěže 
otevřeme utkáním s Maloměřice-
mi, a to 14. února.
7m hody 3/1:7/4 vyloučení: 5:4, 
ČK 0:1, počet diváků 215. Sled 
branek: 2:1, 3:4, 6:7, 9:8, 11:10, 
14:13, 16:15, 19:16, 20:20, 22:21, 
22:22, 24:22. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Bez-
děk Jakub (8), Matušík Roman 
(7), Večeřa Vítězslav (5), Necid 
Miloš (2), Živčic Pavol (1), Kaš-
tan Jiří (1/1), Strašák Pavel, Pavliš 
David, Lečbych Jan, Fiala Martin, 
Kříbala Pavel, Babáček Petr, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo
1. V. Meziříčí 11 8 1 2 318:285 17
2. Ivančice 11 8 0 3 305:248 16
3. Juliánov  10 7 1 2 307:271 15
4. Napajedla 11 6 1 4 340:309 13
5. Hustopeče 11 5 2 4 323:293 12
6. Maloměřice  11 6 0 5 310:298 12
7. Prostějov 11 4 4 3 326:317 12
8. Kostelec n. H. 10 5 0 5 273:262 10
9. SK Kuřim  11 3 1 7 281:357 7
10. Brno B 10 3 0 7 298:319 6
11. Telnice 10 2 1 7 228:272 5
12. Bohunice B 11 1 1 9 261:339 3

Házenkáři vyhráli nad Ivančicemi a po podzimu jsou na čele tabulky

HC Uherské Hradiště – HHK 
VM 4:3 SN (1:1, 2:2, 0:0 – 1:0)
Branky a  asistence: 12. Nohál 
(Kotačka), 31. Schuster (Stašek), 
34. Ondra (Schuster, Rozhon), 
rozhodující nájezd Nohál – 20. 
Bula (Kudláček J., Sláma), 25. 
Štěpánek (Burian V.), 26. Sobotka 
(Křenek, Ambrož). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Wolf (Štourač) 
– Ambrož, Šerý, Sláma, Vlašín, 
Střecha L. - Křenek, Marek, So-
botka – Krča, Kudláček, Bula 
– Pejchal, Burian V., Štěpánek. 
Rozhodčí: Čaja – Markovský, 
Kubíček. Vyloučení: 3:5. Vyu-

žití: 0:1., v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 28:26 (8:14, 15:6, 5:6). 
Diváci: 200.
Po čtrnáctidenní odmlce se první 
mužstvo HHK zapojilo do soutě-
že. K  utkání zajíždělo do  Uher-
ského Hradiště, kde vyzvalo 
místní tým, který v prvním kole 
prohrál 6:4. Vzhledem k tomu, že 
oba týmy sousedí v celkové tabul-
ce, tak se hrálo o lepší postavení 
v tabulce KL po 14. kole.
Během celého utkání se hrál vy-
rovnaný hokej s řadou příležitostí 
na obou stranách. Remízou skon-
čily i  střely do  tyček. Na  každé 

straně zazvonila jedenkrát. K prv-
ní změně stavu došlo ve 12. minu-
tě, to se poprvé prosadili domácí 
hráči, kteří dostali před naší bran-
kou více prostoru a dokázali tuto 
nabídku využít. Do konce třetiny 
chybělo 19 vteřin, kdy se poprvé 
v utkání radoval náš tým. Nabíd-
nutou přesilovku zužitkoval Hon-
za Bula, asistenci si připsali Jirka 
Kudláček a Lukáš Sláma.
Vstup do  druhé třetiny vyšel 
lépe našemu mužstvu. V  čase 
25:00 min. po  přihrávce Viktora 
Buriana se prosadil Lukáš Štěpá-
nek. Za 34 vteřin se opět radoval 

náš tým. David Křenek přihrál 
v útočném pásmu Pavlu Ambro-
žovi, jenž vyslal střelu na domácí 
svatyni, kterou tečoval pod horní 
víko Lukáš Sobotka. Dvoubran-
kové vedení bohužel náš tým ne-
udržel. Ve 31. minutě soupeř sní-
žil na  rozdíl jednoho gólu. O  tři 
minuty bylo vyrovnáno. Tímto 
stavem skončila druhá třetina.
Ve třetím dějství se obě mužstva 
snažila strhnout vítězství na svou 
stranu, proti byli oba gólmani, 
kteří nepustili ve  třetí třetině 
za svá záda jediný gól. A tak po 60 
minutách hry přišly na  řadu sa-

mostatné nájezdy. Bohužel v nich 
měli více štěstí domácí a připsali 
si vítězný bod.
V  příštím kole se téměř po  mě-
síční odmlce představí náš tým 
před domácím publikem, kde 
se utká s  rezervou Šumperku. 
Utkání začíná v  sobotu tradičně 
od 17.30 hodin.
Ostatní výsledky 14. kola: HK 
Kroměříž – HC Uherský Ostroh 
6:2, HC Štika Rosice – HC TJ 
Šternberk 0:3, HC Sp. Uherský 
Brod B – SK Minerva Boskovice 
2:7, HK Hokej Šumperk – HC Sp. 
Uherský Brod A 4:2, HC Uničov 

– Dynamiters Blansko HK 4:3.
Tento týden v sobotu hrají muži 
doma se Šumperkem. Utkání za-
číná v 17.30.
Jihomoravská konference
1. Blansko 13 7 1 0 5 46:50 23
2. Rosice 12 7 0 1 4 42:41 22
3. Velká Bíteš 12 6 1 1 4 59:45 21
4. Šumperk 13 5 3 0 5 64:52 21
5. Uničov 12 6 1 1 4 64:55 21
6. Boskovice 13 6 1 0 6 56:45 20
7. Šternberk 13 6 0 1 6 56:56 19
8. Velké Meziříčí 13 3 0 6 4 45:51 15

Zlínská konference
1. Kroměříž 13 8 1 0 4 85:48 26
2. Uherský Ostroh 13 6 3 2 2 65:55 26
3. Uherský Brod A 13 5 1 1 6 53:55 18
4. Uherské Hradiště 13 4 2 1 6 59:59 17
5. Uherský Brod B 13 0 0 0 13 35:117 0

-hhk-

O  víkendu bojovali volejbalisté 
celkem na třech frontách. 

Žáci potvrdili svou krajskou su-
verenitu a  po  třech vítězstvích 
s Havlíčkovým Brodem, Jihlavou 
a  Žďárem nad Sázavou zvýšili 
svůj náskok v čele tabulky na 21 
bodů. 
Tabulka: 
1. Velké Meziříčí 42, 2. Jihlava 
21, 3. Havlíčkův Brod 19, 4. Žďár 
nad Sázavou 8 bodů

Pozadu nezůstali ani kadeti 
bojující v  krajském přeboru 
juniorů. I  ti potvrdili svou su-
verenitu a  soupeře z  Třebíče, 
Jihlavy i  Žďáru nad Sázavou 
porazili vždy jasně 2:0 a v čele 
tabulky po  první části mají 
třiadvacetibodový náskok 
na  druhou Jihlavu. Soutěž se 
nyní bude hrát spolu s  Pardu-
bickým krajem.
Tabulka: 
1. Velké Meziříčí 44, 2. Jihlava 
21, 3. Žďár nad Sázavou 20, 4. 
Třebíč 5

V krajském přeboru mužů startu-
jí naši junioři. Poslední kolo prv-
ní části svedlo dohromady zatím 
dva nejúspěšnější celky soutěže: 
Velké Meziříčí a  Jihlavu. V  boji 
o  první místo měli naši junioři 
zatím jednobodový náskok. Dva 
zápasy však mohly hodně změnit. 
V prvním zápase byla lepší Jihla-
va. Snadno vyhrála první a  třetí 
set. Druhý a čtvrtý set vybojovali 
junioři až po velkém boji. Získaný 
bod po  čtyřech setech vzhledem 
k vývoji hry měl cenu zlata. V pá-
tém rozhodujícím setu byly již síly 
vyrovnané. Hrál se vynikající vo-
lejbal vysoce přesahující úroveň 
krajského přeboru. Domácí neu-
drželi vedení 6:4. Hosté zase vedli 
9:6 a 14:12. Za stavu 17:16 pro do-
mácí mohlo být rozhodnuto. Ov-
šem Pospíchal poslal míč z rychlí-
ku do autu a hosté potom využili 
chvilkového zaváhání na  příjmu 
a  dotáhli set i  zápas do  vítězné-
ho konce. Druhý zápas byl úplně 
jiný. Domácí nastoupili s odhod-
láním vyhrát. Přestali dělat chy-
by, výborně podávali, blokovali 
i  útočili. Hosty dovedli do  role 

statistů. Vyrovnaný stav byl vždy 
pouze v začátcích setů. Potom již 
dominovalo vždy jedno družstvo 
– Velké Meziříčí. Výsledek 3:0 byl 
naprosto zasloužený. Tím domácí 
získali do tabulky 4 body, zatímco 
hosté (v  jejich středu hráli i  dva 
odchovanci meziříčského volej-
balu: Kučera a Procházka) získa-
li body pouze dva. Tím domácí 
odskočili od  Jihlavy s  náskokem 
3 bodů. Také tak skončila první 
část krajského přeboru. Přestáv-
ka však ještě není. Příští týden 
v sobotu 13. 12. se odehraje první 
kolo druhé části, kdy se na palu-
bovce v tělocvičně ZŠ Komenské-
ho v  10 a  ve  13 hodin představí 
celek Štoků.
Pro úplnost výsledky: Velké Me-
ziříčí – Jihlava 2:3 (–19, 23, –16, 
21, –17) a 3:0 (15, 11, 16)
Sestava VM: Slavík, Heřmánek, 
Pospíchal, Římal, Žaba, Krejska, 
libero Kacafírek; střídali: Hama-
ra, Kuřec.
1. Velké Meziříčí 14 12 2 39:12 37
2. Jihlava 14 12 2 37:14 34
3. Pelhřimov 14 11 3 36:19 33
4. Štoky 14   9 5 30:23 25
5. Havlíčkův Brod 14 4 10 24:34 14
6. Pacov 14 4 10 20:32 12
7. Okrouhlice 14 4 10 17:33 12
8. Třebíč 14 0 14 6:42 1
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Útok na první místo volejbalistům 
Spartaku vyšel

Žáci zvýšili svůj 
náskok

Suverenitu potvrdili 
i kadeti

Junioři vedou 
krajský přebor

V  neděli 14. prosince oslaví 
ing. Otto Doležal v plné svěžesti 
60. narozeniny. 
Aktivně se od školních let věnoval 
házené, hokeji, ale hlavně fotbalu. 
Od  žáků až po  muže A  odehrál 
za  dříve Kablo, později FC Velké 
Meziříčí stovky utkání. Byl kapitá-
nem a tahounem mužstva. Později 
pomáhal jako trenér, byl členem 
výboru. V letech 1982–89 byl před-
sedou fotbalového klubu. V r. 1983 
obdržel cenu Fair-play za záchranu 
života. Výraznou měrou přispěl 
k vydání knihy k příležitosti 100 let 
sportu ve  Velkém Meziříčí. Dnes 
působí jako vždy pečlivě připra-
vený hlasatel a komentátor našich 
domácích fotbalových utkání.

Otto, vše nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti – to Ti přejí příz-
nivci velkomeziříčského fotbalu.

-fcvm-

kdy a kam

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
BOPO Třebíč B – Spartak VM 
A 2379:2317 * 6:2
Šplíchal 441:412 Baloun
Kolářová 366:357 Lavický Ji.
Krutiš 381:412 Lavický B.
Krutišová 407:371 Kováč
Frantík 396:416 Starý
Oujezdská 388:349 Korydek
V  posledním utkání podzimu, 
po  slabém výkonu, áčko zaslou-
ženě prohrálo.
  1. Kamenice n. L. F 9 1 2 2563 19
  2. Cetoraz  9 0 3 2529 18
  3. Pelhřimov 9 0 3 2601 18
  4. Velké Meziříčí  8 0 4 2436 16
  5. Nové Město n. M. B 6 0 5 2449 12
  6. Jihlava  5 1 5 2515 11
  7. Třebíč B 5 1 6 2490 11
  8. Žirovnice B 4 2 5 2486 10
  9. Kamenice n. L. B 5 0 7 2517 10
10. Třebíč C 4 0 8 2512   8
11. Jihlava B 2 0 9 2401   4
12. Třebíč D 1 1 10 2380   3

Krajská soutěž Vysočiny – B 
Spartak VM B – Spartak VM C 
1577:1565 * 4:2
Žák 376:399 Badalík
Trnka 392:399 Bača
Fajmonová 376:344 Lavický A.
Mička 433:423 Mátl
I  když v  posledním derby vedlo 
céčko, nakonec o 12 kuželek vy-
hrálo béčko.
1. Velké Meziříčí B 6 0 3 1530 12
2. Třebíč C 5 0 3 1551 10
3. Jihlava C 3 0 5 1547 6
4. Velké Meziříčí C 3 0 6 1546 6

-sta-

veřejné
brUslení

Čt 11. 12. 17.00–18.30
So 13. 12. 14.15–15.45
Ne 14. 12. 13.00–14.30
Út 16. 12. 15.45–17.15
Čt 18. 12. 17.00–18.30
So 20. 12. 12.45–14.15
Ne 21. 12. 14.30–16.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč.


