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DNES: Pozvánka na jednání 
Zastupitelstva města Velké Meziříčí

30. 1. 2013 v 15.00, koncertní sál, Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí.

Program: 1. Zahájení. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Rozhledna Fajtův kopec – poskytnutí dotace 
SKI klubu Velké Meziříčí. 4. Stavební úpravy střechy radnice – vyhlášení zadávacího řízení. 5. In-
terpelace, diskuze. 6. Závěr.. Ing. Radovan Necid, starosta města
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Prezidentem je Miloš Zeman

Mnohým lidem nebyla volba prezidenta lhostejná, a tak 
aby mohli volit i mimo místo svého bydliště, nechali si 
udělat voličské průkazy. Eva Krejsková (na snímku) z MěÚ 
VM jich pro obě kola vystavila na 180. Foto: Iva Horká

V přímé volbě prezidenta 
České republiky, která se 
v naší zemi konala poprvé 
v historii, zvítězil Miloš 
Zeman. Ve druhém kole 
volby soupeřil spolu s Karlem 
Schwarzenbergem. 

Také v  našem regionu Zeman 
dostal v drtivé většině více hla-
sů než jeho soupeř. Ve Velkém 
Meziříčí získal 4.280 hlasů, za-
tímco poražený pouze asi polo-
vinu – 2.126. V ostatních měs-
tech a  městysech tomu bylo 
obdobně – ve Velké Bíteši dalo 
Zemanovi hlas celkem 1.703 
občanů, jeho protivníkovi 977. 
V  Křižanově vítěz pobral 620 
hlasů, poražený 305, v Měříně 
Zeman 840, Schwarzenberg 
těsně pod polovinou – 418.
Ve  dvanácti okrscích Velké-
ho Meziříčí, kam spadají také 
obce Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mos-
tiště i Olší nad Oslavou, vyhrál 
Zeman ve všech. 
V  seznamu obcí, které jsme 
vybrali, tomu bylo stejně, až 
na jednu výjimku. V obci Vídeň

o  jeden hlas zvítězil Karel 
Schwarzenberg.
Lidem nebyly tyto volby lho-
stejné, o  čemž svědčí i  účast, 
a  tak si nechávali vystavit vo-
ličské průkazy, když byli mimo 
domov. Podle sdělení městské-
ho úřadu jich ve  Velkém Me-
ziříčí bylo pro obě kola volby 
vydáno téměř 180.
Stejně tak výsledky voleb 
na portálu www.volby.cz, které 
mapují hlasování voličů v  za-
hraničí, ukázaly, že i  Čechům 
žijícím mimo republiku neby-
lo jedno, kdo bude stát dalších 
pět let v čele jejich země. 
Podle údajů ze zvláštních vo-
lebních okrsků tam ale volby 
dopadly naprosto opačně než 
v  ČR – tamní voliči si přáli 
za  prezidenta Karla Schwar-
zenberga. Například v  New 
Yorku (okrsek 88) získal Karel 
Schwarzenberg velkou převa-
hu – 235 hlasů, zatímco Zeman 
pouhých 19, v  Sydney 98, Ze-
man 16, v Torontu 89, Zeman 6  
a pochopitelně i ve Vídni  - 345, 
a Zeman 20.

Zastupitelstvo je 
až dnes 
V minulém čísle našeho týdení-
ku došlo k omylu, který vznikl 
v průběhu přípravy novin 
do tisku. 

Vzhledem k  tomu, že se  náhle 
přesouval termín mimořádného 
jednání městského zastupitelstva 
Velké Meziříčí z 23. ledna na 30. 
ledna, měnila se i  pozvánka 
na  zmíněné zasedání v  týdení-
ku Velkomeziříčsko. Jelikož byla 
změna prováděna až po  uzávěr-
ce, nepromítla se do  celého ná-
kladu v  důsledku již rozjetého 
tiskařského procesu. Tak se stalo, 
že v  některých novinách zůstala 
neopravená verze a v dalších vy-
šlo již nové znění pozvánky s no-
vým datem. Bohužel se na  toto 
nedopatření přišlo až ve  středu 
ráno, kdy noviny byly již v  dis-
tribuci, čili nemohly být vadné 
výtisky staženy z prodeje. 
Čtenářům i  zainteresovaným 
osobám se omlouváme, a  to 
i za brněnskou tiskárnu, a děku-
jeme za pochopení. 

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka 
týdeníku Velkomeziříčsko

Startuje soutěž 
Skutek roku

Setkání se starostou Velkého 
Meziříčí Radovanem Necidem 
bude 7. února

Další setkání občanů se staros-
tou města Radovanem Necidem 
proběhne ve  čtvrtek 7. února 
v 16 hodin na malé scéně Jupiter 
clubu. Jde o první setkání po sta-
rostově nemoci. Kvůli ní byly tyto 
osobní diskuze s  občany na  čas 
přerušeny. Na  zmíněném úno-
rovém setkání budou slavnostně 
vyhlášeni první tři výherci sou-
těže Vánoční město a  proběhne 
i předávání cen. 

Můžete se 
opět setkat se 
starostou

-mars, ivh-

Iva Horká

Na náměstí 
je omezeno 
parkování

Kraj Vysočina vyhlašuje opět 
soutěž Skutek roku 2012. V  této 
soutěži kraj oceňuje skutky jed-
notlivců a  projekty právnických 
osob, které v  roce 2012 pomoh-
ly v  rozvoji regionu. Nominace 
jsou přijímány v  jednotlivých 
kategoriích tak, aby se při hod-
nocení mohly lépe porovnávat. 
Navrhovatel přitom není omezen 
počtem návrhů. Jednotlivci a  je-
jich skutky mohou soutěžit v ob-
lastech jako je například sociál-
ně-zdravotní, kultura a  umění, 
životní prostředí, volný čas dětí 
a mládeže či poradenství, osvěta 
a  vzdělávání. Projekty právnic-
kých osob či organizací mohou 
soutěžit v  oblasti sociální, eko-
nomické, ale také v oblasti sídel, 
staveb a bydlení či životního pro-
středí a vzdělávání.
Nominace se podávají do  15. 2. 
2013 elektronicky na adresu, kte-
rou najdete na  webových strán-
kách kraje nebo písemně. Vypl-
něný formulář v  tomto případě 
zašlete na adresu Krajského úřa-
du, odbor regionálního rozvoje. 
(Další info na straně 6.)
Hlasování veřejnosti v  kategorii 
jednotlivců bude probíhat od 1. 3. 
do 15. 4. 2013. Projekty právnic-
kých osob bude oceňovat a vybí-
rat odborná porota. Slavnostní 
vyhlášení vítězů pak proběhne 
v  červnu letošního roku a  po-
dle předběžných neoficiálních 
informací se bude možná konat 
na velkomeziříčském zámku.

DNES: 
Výsledky 2. 
kola volby 
prezidenta 

ČR 
z 25. a 26. 1.  
Více strana 2. 

Dnes, ve středu 30. 1. 2013, se 
na náměstí ve Velkém Meziří-
čí bude konat akce Road show 
IBU Mistrovství světa v biatlonu 
2013. V souvislosti s touto akcí 
bude od 6 hodin na horní stra-
ně náměstí vyhrazen vydlážděný 
prostor parkoviště od budovy 
radnice směrem k lipám, čímž 
dojde k omezení možnosti par-
kování na náměstí. Provoz na 
místní komunikaci nebude touto 
akcí dotčen.
Ing. Petr Dvořák, městská policie

Iva Horká

Naše město chce pomoci 
s financováním stacionáře
Vedení města Velké Meziříčí požádá starosty měst a obcí, 
jejichž obyvatelé jsou klienty denního stacionáře Nesa, o větší 
finanční příspěvek na činnost tohoto zařízení.

Denní stacionář Nesa provozuje od roku 2004 ve Velkém Meziříčí 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Poskytuje v něm služby oso-
bám s mentálním a kombinovaným postižením od 6 do 55 let. Jeho 
klienty jsou nejen občané Velkého Meziříčí, ale také Velké Bíteše, 
Měřína, Křižanova, Netína, Laviček či Horní Libochové. Charita 
zajišťuje financování stacionáře mimo jiné také z příspěvků těchto 
obcí. A právě jejich vedení hodlá velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid zaslat zdvořilou žádost o větší finanční příspěvek. „My 
dáváme zhruba devadesát tisíc na jednoho uživatele na rok a ně-
které jiné obce dávají 2 až 8 tisíc. Mají tam třeba tři děti a dají pět 
tisíc za rok, myslím si, že by nám mohli pomoci,“ vysvětlil Necid 
a dodal, „charita na nás tlačí, ale my máme taky jen jedny pení-
ze.“ Diskuzi o financování Nesy rozpoutala žádost charity o dota-
ce před koncem loňského roku, když Velkomeziříčští sestavovali 

rozpočet hospodaření města na rok 2013. „Charita po nás chtěla 
dofinancovat nejen Wellmez, ale i  další služby. Byla kolem toho 
živá diskuze zvlášť na semináři zastupitelů,“ dodal starosta s tím, 
že město proto požádalo charitu o podrobný a přehledný materiál 
týkající se financování Nesy – kolik přispívá Velké Meziříčí a ko-
lik ostatní obce. Denní stacionář ve  Velkém Meziříčí funguje již 
od roku 1992, tehdy byla jeho zřizovatelem Okresní správa ústavů 
sociálních služeb Žďár n. S. Pod Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou přešel teprve v  roce 2004. Jak již koncem roku 2012 vysvět-
lovala ředitelka žďárské charity Jana Zelená – financování služby 
bylo tehdy nastaveno podle určitých pravidel. Probíhalo prostřed-
nictvím města Velké Meziříčí, které poskytlo příspěvek na provoz 
stacionáře s tím, že osloví i ostatní obce, odkud dojížděli uživate-
lé do stacionáře. Jednání nebyla úplně úspěšná. Po určité době se 
charita pokusila jednání obnovit, ale bylo již těžké dohodnout se 
na nějaké vyšší částce příspěvku. Jana Zelená připomněla, že cha-
rita i nadále jedná s obcemi, odkud má uživatele, a snaží se získat 
finanční podporu. Martina Strnadová

V nemocnicích jsou kvůli chřipce zakázány návštěvy
Třebíč: Od neděle 27. 1. 2013 až do odvolání platí pro 
všechna lůžková oddělení úplný zákaz návštěv kvůli chřipkové 
epidemii. V případech hodných zřetele o umožnění kontaktu 
s hospitalizovanými pacienty rozhodne pro jednotlivé případy 
příslušný lékař oddělení. Tímto opatřením vedení nemocnice 
chrání zejména hospitalizované pacienty před nákazou a možnými 
zdravotními komplikacemi. 

Nové Město na Moravě: Od neděle 27. 1. 2013 platí 

z důvodů chřipkové epidemie v celé nemocnici až do odvolání zákaz 
návštěv.

Jihlava: V jihlavské nemocnici jsou také kvůli chřipkové 
epidemii zakázány návštěvy. To platí pro všechna oddělení. Aktuální 
informace se dozvíte na webových stránkách www.nemji.cz

Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích:
Rovněž v příměstské nemocnici u Velkého Meziříčí platí od 27. ledna 
2013 zákaz návštěv, a to až do odvolání. Připr.: -simf, ivh-

RESTAURACE KRIŽANOV 

PRIJME
CÍŠNÍKA/SERVÍRKU.
TEL.: 724 137 214
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ˇ

 Pokračování na str. 2
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Obec Účast Zeman Schwarzenberg
  % počet hlasů % počet hlasů %
Baliny 69,07 40 59,70 27 40,29
Blízkov 72,48 122 65,94 63 34,05
Bory 66,99 316 75,96 100 24,03
Březejc 61,54 45 62,50 27 37,50
Březí 78,06 97 80,16 24 19,83
Březské 63,98 76 74,50 26 25,49
Bystřice n. P. 67,54 3577 76,13 1121 23,86
Černá 68,07 134 82,71 28 17,28
Dobrá Voda 69,12 120 64,17 67 35,82
Dol. Heřmanice 70,80 217 74,82 73 25,17
Dol. Libochová 87,10 82 75,92 26 24,07
Heřmanov 74,85 82 64,06 46 35,93
Hor. Heřmanice 72,22 55 70,51 23 29,48
Hor. Libochová 65,87 92 84,40 17 15,59
Hor. Radslavice 75,31 44 72,13 17 27,86
Chlumek 80,00 98 81,66 22 18,33
Jabloňov 66,30 110 60,77 71 39,22
Jívoví 83,12 158 80,20 39 19,79
Kadolec 70,77 80 86,95 12 13,04
Kněževes 67,72 44 51,16 42 48,83
Kozlov 67,44 86 74,13 30 25,86
Krásněves 73,24 98 62,82 58 37,17
Křižanov 61,33 620 67,02 305 32,97
Křoví 70,74 256 79,25 67 20,74
Kundratice 74,84 86 75,43 28 24,56
Lavičky 73,30 170 63,19 99 36,80
Martinice 68,90 144 60,75 93 39,24
Měřín 77,91 840 66,77 418 33,22
Meziříčko 70,29 72 74,22 25 25,77
Moravec 73,14 255 68,36 118 31,63
Netín 76,95 134 68,02 63 31,97
Nová Ves 89,63 91 75,20 30 24,79
Nové Město n.M. 69,12 3657 63,06 2142 36,93

Obec Účast Zeman Schwarzenberg
  % počet hlasů % počet hlasů %
Nové Sady 80,63 90 69,76 39 30,23
Ořechov 72,31 139 73,93 49 26,06
Oslavice 77,33 272 67,32 132 32,67
Oslavička 84,52 57 80,28 14 19,71
Osová Bítýška 69,17 345 74,35 119 25,64
Osové 91,80 30 53,57 26 46,32
Ostrov n. O. 72,97 363 67,47 175 32,52
Otín 64,63 90 60,81 58 39,18
Pavlínov 80,10 104 68,42 48 31,57
Pavlov 75,00 142 73,19 52 26,80
Petráveč 67,31 65 61,90 40 38,09
Pikárec 75,58 117 60,00 78 40,00
Radenice 78,05 73 76,84 22 23,15
Radostín n. O. 78,47 335 62,96 197 37,03
Rousměrov 70,48 56 75,67 18 24,32
Ruda 59,25 87 51,17 83 48,82
Sklené n. O. 72,43 106 80,30 26 19,69
Skřinářov 74,38 66 73,33 24 26,66
Stránecká Zhoř 67,56 195 59,63 132 40,36
Strážek 66,39 364 74,89 122 25,10
Sviny 72,22 41 63,07 24 36,92
Tasov 66,99 217 63,82 123 36,17
Uhřínov 71,17 96 61,14 61 38,85
Velká Bíteš 66,94 1703 63,54 977 36,45
Velké Meziříčí 67,31 4280 66,81 2126 33,18
Vídeň 75,08 112 49,77 113 50,22
Vlkov 68,69 113 77,93 32 22,06
Záblatí 73,55 86 76,10 27 23,89
Zadní Zhořec 90,18 76 75,24 25 24,75
Znětínek 81,99 107 81,06 25 18,93
Žďár n. S. 67,30 7895 64,76 4296 35,23

Výsledky druhého kola prezidentských voleb, které proběhly 25. a 26. 
ledna 2013. Zdroj: www.volby.cz. 

Volební výsledky  na této straně zpracovala: Iva Horká

Okrsky Velkého Meziříčí

Velké Meziříčí

Velká Bíteš

Měřín

Křižanov

Kraj Vysočina

Volba prezidenta - 2. kolo

Volební účast v %: 66,08
 Platné hlasy v %
6. Zeman Miloš 175205 64,12
9. Schwarzenberg Karel 98013 35,87

Volební účast v %:  67,31
 Platné hlasy v %
6. Zeman Miloš 4280 66,81
9. Schwarzenberg Karel 2126 33,18

Volební účast v %:  66,94
 Platné hlasy v %
6. Zeman Miloš 1703 63,54
9. Schwarzenberg Karel 977 36,45

Volební účast v %: 77,91
 Platné hlasy v %
6. Zeman Miloš 840 66,77
9. Schwarzenberg Karel 418 33,22

Volební účast v %: 61,33
 Platné hlasy v %
6. Zeman Miloš 620 67,02
9. Schwarzenberg Karel 305 32,97

Obce velkomeziříčského regionu (vybráno)

Kroniku našeho města zveřejní 
na webu možná už v únoru

Kronika města Velké Meziříčí bude pro 
všechny zájemce dostupná k nahlédnutí 
na městském webu nejspíš již během února.

Naskenované stránky kroniky měly být 
na městském webu vyvěšeny již ve druhé po-
lovině loňského roku. Jenomže vyvstal pro-
blém – jakým způsobem zveřejnit některá 
data tak, aby vše bylo v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů. 
„Kdybychom zveřejnili kroniku hned, možná 
bychom se nevyhnuli potížím, protože podle 
zákona by nás někdo mohl napadnout,“ po-
psal starosta Radovan Necid. 
Stránky kroniky proto nyní prochází právnič-
ka městského úřadu Vilma Drápelová a někte-
ré osobní údaje začerňuje, aby nebyly čitelné. 
Právnička vysvětlila, že město zveřejněním 
kroniky dává všanc zmiňované osobní údaje 
lidí, o nichž se v kronice píše. A je-li to v sou-
vislosti s nějakou nepříjemnou kauzou, dotče-
ným osobám by se to pravděpodobně nelíbilo. 
Mohly by proto město napadnout za porušení 
zákona o ochraně osobních údajů.

 Pokračování na straně 4

V hasičce bude nová 
vzduchotechnika
Hluk při akcích ve velkomezi-
říčské hasičské zbrojnici by již 
obyvatele v okolí rušit neměl. 
Město přijalo některá opatře-
ní, aby byl problém vyřešen 
ke spokojenosti všech.

Na  rušení nočního klidu si lidé 
stěžovali na  podzim loňského 
roku na  radnici i  na  hygieně. 
„Vyvrcholilo to loni v  září nebo 
říjnu, dokonce přišla petice,“ 
podotkl starosta Radovan Ne-
cid. Vedení města se problémem 
zabývalo a  navrhlo technická 
opatření, z  nichž některá již re-
alizována byla, na  další dojde 
v dohledné době.
Jak uvedl starosta, z  neúčelo-
vé rezervy městského rozpočtu 
bylo vyčleněno 134 tisíc korun 
na  pořízení vzduchotechniky 

do velkého sálu hasičky, kde pro-
bíhají veškeré zábavy, bály, na-
rozeninové akce a další. Z oken 
sálu totiž byly odstraněny klič-
ky, aby nešla otevírat a  hluk se 
tak nešířil do okolí. Tím je však 
znemožněno větrání, což zajistí 
právě připravovaná klimatizace. 
I  další opatření, která jsou již 
provedena, se týkají oken. Hasiči 
do nich pořídili zatemnění z po-
lystyrenových desek, které míst-
nost ještě více odhluční. „Stálo 
to asi deset tisíc korun z finanč-
ních prostředků hasičů,“ doplnil 
starosta.
Krom zmiňovaných technických 
opatření zajišťuje bezproblémo-
vý průběh akcí i  provozní řád 
hasičské zbrojnice, za  jehož do-
držování zodpovídá každý pořa-
datel. Martina Strnadová

Nabízím odměnu! Dne 27. 1. bylo v nočních hodinách mezi 
21.00–6.00  vykradeno os. vozidlo stříbrné barvy na ul. Gen. Jaroše. Odci-

zeno bylo stavební nářadí zn. Hilti a Makita, el. a aku vrtačky. 
Prosím kohokoliv, kdo poskytne info k dopadení pachatele na tel.: 

777 773 961 (stačí SMS – zavolám). Děkuji. 100% info – odměna jistá!

Volební okrsek účast Zeman Schwarzenberg
% počet hlasů % počet hlasů %

1. ZŠ Oslavická 69,96 377 65,11 202 34,88
2. ZŠ Oslavická 62,32 350 68,49 161 31,50
3. Kapitol a. s. 69,10 502 67,02 247 32,97
4. SŠŘS 69,34 550 58,32 393 41,67
5. Jupiter club 56,12 436 65,26 232 34,73
6. ŠJ Poštovní 66,79 531 72,64 200 27,35
7. ZŠ a PŠ Čechova 68,00 445 70,85 183 29,14
8. ZDAR 70,51 478 66,85 237 33,14
9. KD Hrbov 72,99 102 66,23 52 33,76
10. KD Lhotky 77,52 158 68,69 72 31,30
11. ZŠ Mostiště 73,55 261 71,70 103 28,29
12. OV Olší n. Osl. 66,34 90 67,16 44 32,83

Zdroj.: www.volby.cz

Lidé dostanou příručku pro případ krize
Obyvatelé Velkého Meziříčí a jeho místních částí ve svých schrán-
kách již brzy najdou tzv. krizovou příručku pro mimořádné situa-
ce. Ta pro ně bude návodem, jak se zachovat v určitých nenadálých 
okamžicích.

Tisk příručky pro každou domácnost připravuje město Velké Mezi-
říčí, radní na to již vyčlenili z rozpočtu města sedmnáct tisíc korun. 
„Doufám, že ji do konce ledna vyrobíme a rozneseme po městě,“ uvedl 
starosta Radovan Necid.
Potřeba tisku příručky vyplynula z události, jež se stala v květnu loň-
ského roku. Tehdy při bouřce udeřil blesk nejen do radnice a spustil 
automatický systém varování. Začala houkat siréna, místní rozhlas 

odvysílal hlášení vyzývající občany k evakuaci. Teprve po nějaké době 
zmatku vyšlo najevo, že jde o planý poplach. Selhání techniky pou-
kázalo na slabiny automatického systému. Kdyby ovšem tehdy nešlo 
o planý poplach, ale skutečný, mnozí lidé by stejně netušili, co dělat, 
kam jít, co si vzít s sebou. 
Právě proto každá domácnost ve  městě krizovou příručku dostane, 
aby občanům v podobné situaci pomohla. Lidé se dozví krok za kro-
kem co mají dělat, když zazní sirény, jaké druhy signálu mohou sly-
šet, jaké jsou stupně povodňové aktivity, jak se chovat při evakuaci 
a co by nemělo chybět v evakuačním zavazadle atd. V příručce najdou 
i důležitá telefonní čísla nejen pro tísňová volání, ale i do nejbližších 
nemocnic či na poruchové linky. Martina Strnadová

Zloděj sebral z auta kufr 
s nářadím
Policisté z OO  Velké Meziříčí vyšetřují případ krádeže vloupáním. Dosud 
nezjištěný pachatel se v noci z neděle na pondělí ve Velkém Meziříčí na 
ulici Generála Jaroše na parkovištipřed domem vloupal do zaparkovaného 
osobního vozidla Seat Toledo. U auta nezjištěným způsobem otevřel pravé 
přední dveře spolujezdce a zevnitř odcizil autorádio s CD přehrávačem. 
Poté se dostal i do zavazadlového prostoru auta a ukradl plastový kufřík 
červené barvy s aku vrtačkou značky HILTI, příklepovou elektrickou 
vrtačku značky HILTI červené barvy v plastovém kufříku a aku vrtačku 
značky MAKITA zelené barvy v plastovém kufříku červené barvy. 
Zloděj způsobil majiteli škodu za 12 000 Kč. Na zaparkovaném vozidle 
škoda nevznikla. 
Pachatel se dopustil přečinu krádeže, za který mu v případě dopadení 
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 let. -PČR-

Vedoucí odboru školství a kultury Pavel Stupka ukazuje ručně psanou 
kroniku města Velké Meziříčí, která bude zanedlouho naskenovaná na 
webu města. Foto: Martina Strnadová
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Letošní tříkrálové dary jsou definitivně sečteny. 
Nejbohatší kasička byla z našeho města
Kašparové, Melicharové a Baltazarové dokončili pro 
letošek svou třináctou pouť. S rekordním počtem 411 
vydaných kasiček vykoledovali překvapivě vyšší část-
ku než v roce 2012. Ta byla díky spolupráci jednotli-
vých městských i obecních úřadů sečtena a předána 
na účet Tříkrálové sbírky. 

Celkový výtěžek, který zhruba 1 600 koledníků vykole-
dovalo na území, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
působí, je 2.375.332 korun, uvádí v tiskové zprávě Lenka 
Šustrová z charity. 
Tři králové tedy v našich ulicích a městech vykoledovali 
o 83.282 Kč více než v roce minulém. Rekord v letošním 
roce nese stejně jako loni kasička Pavla Vávry z Velkého 
Meziříčí, která ukrývala 20.015 Kč.
„Oproti minulým ročníkům došlo k několika příjemným 
změnám. Do sbírky se zapojily nové obce jako například 
Bohdalec, Hamry, Daňkovice, navýšil se počet tříkrálo-
vých skupinek a sbírku žďárského okresu podpořila svou 
patronací akademická malířka Klára Trnková,“ vypočí-
tává úspěchy letošní charitativní akce L. Šustrová.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky a dobrovolnického cen-
tra Kambala, které tuto sbírkovou akci již osmým rokem 
zaštiťuje, Michaela Mahlová, je nárůstem výtěžku mile 
překvapena. „Vzhledem k velké nemocnosti v některých 
oblastech a ne zcela příznivému počasí jsem se obávala, 
že králové nebudou moci vykonat svoji pouť v  takovém 
rozsahu jako minulý rok. A proto bych ráda za Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou poděkovala králům za  jejich 
vůli a  koledování, sedmdesáti tříkrálovým asistentům 
za  organizování sbírky ve  své lokalitě, kněžím za  du-

chovní podporu, účinkujícím z Tříkrálového koncertu 
v Novém Městě na Moravě a charitnímu týmu za skvě-
lou spolupráci,“ sděluje Mahlová a  dodává, „myslím, 
že bez těchto lidí by se tradice s tak hlubokými kořeny 
a hezkou myšlenkou neudržela, a to by byla velká ško-
da.  Je mi ctí, že jsem koordinátorkou sbírky v tomto 
okrese, protože náš kraj je krásný, lidé srdeční, soudrž-
ní a štědří.“ 
Upřímnou radost z  výtěžku netají ani Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která již 
v  minulém čísle týdeníku Velkomeziříčsko všem ko-
ledníkům i organizátorům velice děkovala. 
Ještě připomínáme, že v  roce 2013 využije oblastní 
charita výtěžek sbírky především na  rozšíření osobní 
asistence do dalších míst našeho okresu, terénní služby 
zabývající se pomocí sociálně slabým rodinám s dětmi, 
humanitární a mezinárodní pomoci, provozu a rozvoje 
jednotlivých zařízení.
V minulém a předminulém čísle našeho týdeníku byly 
zveřejněny tabulky s údaji, kolik peněz se kde vybralo. 
Je zajímavé srovnání, jak jsou lidé v  těch kterých ob-
cích štědří. Z uvedeného přehledu šlo vyčíst, že nejvíce 
(krom Velkého Meziříčí) se vybralo v Tasově, a to cel-
kem 21.897 korun, dobře si vedli také občané z Borů 
(18.596 Kč), ale též kupříkladu v  ne příliš velké obci 
jako je Vídeň. Tam vybrali úctyhodných 17.381 Kč. 

Každopádně je chvályhodná jakákoliv částka, neboť je 
vidět, že v lidech pořád setrvává sociální cítění s potřeb-
nými. Pak už jen nezbývá nic jiného, než věřit, že daro-
vané peníze budou opravdu smysluplně využity. 

Připr.: Iva Horká

Stěhování technických služeb do nového areálu 
se zhruba o měsíc protáhne
Stěhování velkomeziříčských 
technických služeb (TS) 
do zrekonstruovaného areálu 
na Karlov se zhruba o měsíc 
protáhne. Původně měla být 
společnost v novém do konce 
loňského roku. 

„V  současné době jsou technic-
ké služby zhruba z osmdesáti až 
devadesáti procent přestěhová-
ny na  Karlově,“ upřesnil jejich 
jednatel Jaroslav Mynář s  tím, 
že jde o vedení společnosti, veš-
keré kanceláře i  techniku. Co 

ještě zbývá přemístit do  nového, 
to jsou sklady, archivy a  dílna. 
Také prodej technických plynů 
a  propan butanu je stále na  sta-
rém místě v  objektu na  Uhří-
novské ulici. „Snad to do  konce 
ledna stihneme kompletně,“ 
dodal Mynář s  tím, že hladký 
průběh stěhování technických 
služeb narušil Ústavní soud svým 
rozhodnutím o  zrušení veřejné 
služby pro nezaměstnané a  také 
prezident republiky vyhlášením 
amnestie.
„Ještě v prosinci nám asi patnáct 

lidí pomáhalo se stěhováním a ti 
nám teď chybí, což nám stěhování 
zkomplikovalo,“ podotkl jednatel 
TS. Jsou to jak nezaměstnaní přes 
úřad práce, tak někteří omilost-
nění, kteří pro město vykonávali 
obecně prospěšné práce coby al-
ternativní trest pro odsouzené.
Také velkomeziříčští radní se se-
známili s aktuální situací v tech-
nických službách a  navštívili jak 
nový areál na  Karlově, tak starý 
na Třebíčské i  sklad technických 
plynů na Uhřínovské. „Na Karlo-
vě je ještě asi třicet nedodělků,“ 

poznamenal starosta Radovan 
Necid a dodal, že je nutno, aby si 
je vyjasnili projektant s dodavate-
lem, jímž je třebíčská firma Ou-
tulný. Problém je podle starosty 
například s  topením na  nové 
dílně, s  některými materiály či 
chybějícím zastřešením prostoru 
pro skladování posypového ma-
teriálu. Něco bude pravděpodob-
ně na  reklamaci. „Některé věci 
ale podcenil projektant,“ dodal 
Necid.
Přestěhováním technických slu-
žeb na  Karlov přibude vedení 

města starost navíc, co s  opuš-
těnými prostorami. Areál tech-
nických plynů byl opraven před 
pár lety a starosta zaznamenal už 
nějaké zájemce o  něj stejně jako 
o  areál na  Třebíčské. „Uvažuje-
me, zda to prodat, či ne. Existují 
nápady na využití prostoru třeba 
na  záchytné parkoviště a  další. 
V  územním plánu je místo ve-
deno jako občanská vybavenost 
nebo průmyslová zóna. Ale prů-
myslovou výrobu v centru města 
bychom asi nechtěli,“ podotkl 
starosta.

Přestavba bývalého areálu Aga-
dosu na  Karlově pro potřebu 
technických služeb začala v úno-
ru 2012. Dodavatelská firma 
Outulný zvítězila ve  výběrovém 
řízení s  nejnižší nabídkou z  cel-
kově asi dvaceti zájemců. 
„Celkové náklady přestavby areá-
lu činí 26.979.448 Kč,“ informo-
val o konečné ceně rekonstrukce 
Jiří Oulehla ze stavebního odboru 
radnice a upřesnil, že je to včetně 
projektů, činnosti koordinátora 
a archeologického průzkumu.

Martina Strnadová

Nově zrekonstruovaný areál v bývalém podniku Agados na Karlově, kam se 
velkomeziříčské technické služby postupně přestěhují. Foto: Martina Strnadová

Většinou musí skupinky koledníků našlapat hodně kilometrů pěšky při svých 
obchůzkách domácností či institucí. Proto jistě tři králové na našem snímku 
uvítali možnost, že se mohli i svézt. Navíc šlo o povoz na dnešní 
dobu vskutku netradiční, takže děti měly i jistě zajímavý zážitek. 
Foto: archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Starý areál technických služeb, který se nacházel na ulici Třebíčská. Opuštěné 
prostory bude město muset nově využít. Foto: Martina Strnadová
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Bohu díky, nástupce Klause je 
už zvolený. Ještě týden kampaně, 
úsměvů Zemanova nového chru-
pu a  unavených očí Schwanzer-
berga a  půlka Čechů by nebyla 
na cestě k urnám, ale k hranicím.
Jaká byla přímá volba prezidenta, 
její průběh a výsledek? 
V  prvé řadě vznikl další ústavní 
hybrid, tedy kombinace parla-
mentního systému a přímo volené 
hlavy státu. Dále se přímá volba 
nevyhnula notné dávce absurdity. 
Začalo to sbíráním (a co hůř, zís-
káváním) podpisů pod kandidátní 
listinu Tomio Populisto Okamury 
a skončilo zpíváním hymny v po-
dání Dana Hůlky, kterého v nouzi 
o podporu herců kdesi vylovil Mi-
loš Zeman.
Budiž útěchou, že do druhého kola 
nechali Češi projít důstojné a inte-
ligentní muže. S  plným vědomím 
vad charakteru či osobní historie 
obou kandidátů, uvědomme si, že 

se utkali charizmatičtí a světazna-
lí politici, přičemž zvolení ani jed-
noho by nebylo katastrofou. 
Češi nakonec zvolili jistotu. Nyní 
je část z  nich ráda, že ví, co je 
čeká. Je totiž jisté, že Miloš Zeman 
ve  funkci nejvyšší nezmění své 
zvyklosti ani slovník, první pro-
jev za cvakání fotoaparátů je toho 
příkladem. Karlovcům, nazvěme 
tak druhou část voličstva, nastu-
puje éra, kdy se za svého preziden-
ta budou stydět a nadávat na něj. 
Je to ale nutné? Vzhledem k tomu, 

že prezidentovy pravomoci s nad-
sázkou řečeno sahají od  kladení 
věnců, přes rozhodnutí o vymalo-
vání na Hradě k remcání do politi-
ky vlády, to nutné není. Kdo otevře 
Ústavu, zjistí, že kontrasignova-
ných pravomocí prezidenta je víc, 
než nekontrasignovaných. 
Tak tedy optimisticky: kdyby se 
voličům Karla Schwanzenberga 
na  Zemanovi nelíbilo nic, musejí 
přinejmenším uznat, že s ním bude 
na Hradě zábava. Češi můžou po-
zorovat úchvatnou schopnost Ze-
mana urazit novináře/oponenta/
kohokoli prakticky do  pěti minut 
od chvíle, kdy dostal do ruky mi-
krofon. Dále lze sledovat, jak tento 
pán naklání hlavu na stranu jako 
Velký šéf, kdykoliv se chystá před-
nést citát, což se ke konci kampaně 
zintenzivnilo. Miloš Zeman, ačko-
li vypadá stejně ospale jako Karel 
Schwanzenberg, dokáže přece jen 
pohotově a vtipně reagovat. 

A  proto pro všechny voliče z  po-
raženého tábora: Nechme se pře-
kvapit a pobavit prezidentováním 
Miloše Zemana. Je pravděpodob-
né, že nad prezidentováním jiných 
kandidátů bychom plakali. 
Nebo ne? 

Karolína Vaverková 
(studentka Politologie a Bezpeč-

nostních studií na FSS MU)

Komentář: Pro smutné voliče Karla

Ilustrační fota: Oficiální 
weby Miloše Zemana 
a Karla Schwarzenberga

Kronika města 
bude na webu...

 „Na  webu totiž do  kroniky 
může nahlížet neomezený po-
čet osob. V  archivu je to jiné, 
tam se o každém, kdo si kroniku 
půjčí a nahlíží do ní, sepisuje zá-
znam. Kdyby poté některé údaje 
zneužil, byl by za to postižen on 
sám,“ dodala Drápelová s  tím, 
že proto nyní prochází zejména 
zápisy z posledních zhruba dva-
ceti až třiceti let a hledá zmínky 
o  žijících osobách, které byly 
například odsouzeny za  nějaký 
trestný čin apod. „Těch začerně-
ných jmen ale nebude mnoho,“ 
podotkla ještě.

Město již v  polovině roku 2012 
využilo nabídky Krajského úřa-
du Kraje Vysočina na  bezplatné 
převedení papírových doku-
mentů do  elektronické podoby 
a  nechalo naskenovat všechny 
knižní díly kroniky města. A  to 
již od roku 1927, kdy město za-
čalo svou kroniku vést v souladu 
se zákonem. Digitální podoba 
kroniky a její zveřejnění usnadní 
práci badatelům a dalším zájem-
cům umožní kdykoli nahlédnout 
do historie města, aniž by museli 
navštívit státní archiv.

Martina Strnadová

Dobový plakát, který je součástí kroniky města Velké 
Meziříčí. Foto: Martina Strnadová
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Na tísňové linky loni směřovalo 
téměř 149 tisíc volání
V průběhu roku 2012 směřovalo na linky tísňového volání 112 
a 150 Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 148 241 volá-
ní. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k mírnému poklesu, a to o 298 
hovorů. Bohužel téměř 93 % všech volání bylo vyhodnoceno jako 
„zlomyslná volání“, tedy volání zlomyslná, nechtěná nebo omyly.

Vytížená byla především linka 112
Velmi vytížená byla vloni především linka tísňového volání 112. 
Operátoři na ní odbavili 130 687 volání, což je nejvyšší počet volání 
od roku 2008, kdy byla tato linka zavedena. O poznání klidněji bylo 
na národní lince tísňového volání 150. V loňském roce na ní operá-
toři přijali 17 554 volání, což je o 1 035 volání méně než v roce 2011.

Největší nápor na tísňové linky je v pátek 
večer a o víkendu
„Jako každý rok, tak také vloni, jsme zažili největší příjem volání v pá-
tečních podvečerních hodinách a také o víkendech. Opět se v tyto dny 
ukázalo, že stačí pár skleniček alkoholu a lidé ztrácí soudnost. Někte-
ří se voláním na tísňové linky doslova  opravdu bavili. Vymýšleli si 
různé historky, které se nestaly, ale také v některých případech velmi 
vulgárně uráželi operátory tísňových linek,“ uvedl kpt.  ing.  Martin 
Totek, koordinátor Krajského operačního a  informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Nikdo není anonymní
Při volání na  linky tísňového volání však není nikdo anonymní.  
Technologická vyspělost těchto linek umožňuje operátorům lokali-
zaci volajícího, což v praxi znamená, že se operátorovi na monitoru 
počítače objeví odkud daný člověk volá, a to v případě pevné sítě zcela 
přesně, z mobilního telefonu v rozmezí pár metrů. Už z tohoto se dá 
velmi rychle v mnoha případech posoudit, zda k ohlašované události 

opravdu došlo nebo zda si volající pouze vymýšlí.
„V mnoha případech potom stačí, aby operátoři  upozornili volající-
ho, že na monitoru počítače vidí místo, ze kterého volá a také na sku-
tečnost, že je hovor nahráván. Spousta „vtipálků“ si potom hovor 
hodně rychle rozmyslí. Zažili jsme ale také případy, že i přes upozor-
nění nám někteří lidé volali třeba celou noc,“ uvedl Totek.

Na linku tísňového volání 112 se dovoláte 
bez SIM karty i bez kreditu
Na linku tísňového volání 112 se jako na jedinou dovoláte bez SIM 
karty, ale také bez kreditu. Na  jedné straně výhoda pro volajícího, 
na straně druhé noční můra pro operátory. „Velmi často totiž na tís-
ňovou linku volají také malé děti. Rodiče jim v dobré víře věnují mo-
bilní telefon, o kterém si myslí, že již nefunguje a dítě velmi snadno 
vytočí 112,“ doplnil Totek.

Linka tísňového volání 112 není 
informační linkou
Na linku tísňového volání často volají starší lidé, pletou si ji s infor-
mační linkou či s  linkou svého mobilního operátora. „Hlavně lidé 
dříve narození si tísňovou linku 112 pletou s linkou informační nebo 
linkou svého mobilního operátora. Úkolem operátora je v těchto pří-
padech upozornit volajícího na vzniklý omyl,“ uvedl Totek.

Postih za zlomyslné volání
Po novelizaci provedené zákonem č. 468/2011 Sb. s účinností od 1. 
ledna 2012 je možno fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná vo-
lání na číslo tísňového volání, uložit v souladu s ustanovením § 119 
odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, poku-
tu do výše 200.000 korun.

Ing. Petra Musilová, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Kraj Vysočina nabízí studentům 
tříměsíční stáže v Bruselu
Kraj Vysočina vypisuje výbě-
rové řízení na  neplacenou po-
zici stážisty v  kanceláři Kraje 
Vysočina v  Bruselu, Rue du 
Commerce 20-22, 1000 Brusel. 
Studenti vysokých škol s  odpo-
vídající jazykovou znalostí a zá-
jmem o  Evropskou unii a  Kraj 
Vysočina se mohou přihlásit až 
do 22. února. 

Aktuálně jsou pro budoucí stá-
žisty k dispozici tři volné termíny 
od května 2013 do dubna 2014. 
Do výběrového řízení vyhlášené-
ho Krajem Vysočina se mohou 
přihlásit studenti prezenčního 
bakalářského nebo magisterské-

ho studia s dobrou znalostí ang-
lického jazyka, znalost druhého 
cizího jazyka výhodou. Při výbě-
rovém řízení budou muset pro-
kázat dobrou orientaci v reáliích 
Evropské unie a Kraje Vysočina. 
Očekává se, že zájemci budou 
mít základní znalosti protokolu 
a  reprezentativní vystupování, 
budou spolehliví, flexibilní a pře-
devším samostatní.

Termíny stáží:
•1. květen 2013 – 31. červenec 
2013 (3 měsíce) 
•1. říjen 2013 – 31. prosinec 2013 
(3 měsíce) 
•1. únor – 30. 4. 2014 (3 měsíce).

Podklady pro 
výběrové řízení:
•Životopis v českém jazyce. 
•Motivační dopis v angličtině. 
•Potvrzení o studiu na VŠ. 
Životopis a  motivační dopis je 
možné zaslat v  elektronické po-
době nejpozději do  22. února 
2013 na  emailovou adresu rich-
tova.m@kr-vysocina.cz. Potvrze-
ní o studiu na vysoké škole dodá 
zájemce při písemné části výbě-
rového řízení. Výběrové řízení se 
skládá ze dvou částí – písemné 
a ústní. Písemnou část tvoří test 
ze znalostí reálií Kraje Vysočina 
a EU. Ústní část proběhne v čes-

kém a anglickém jazyce a prověří 
nejen všeobecné znalosti o aktu-
álním dění v EU a v Kraji Vysoči-
na, ale také protokolární znalosti 
a motivaci zájemce.
O termínu písemné a ústní části 
výběrového řízení budou zájem-
ci informováni dopisem. 
Více informací na: 
http://www.kr-vysocina.
cz/kraj-vysocina-vypisuje-
-vyberove-rizeni-na-ne-
placenou-pozici-stazisty-v-
-kancelari-kraje-vysocina-v-
-bruselu-rue-du-commerce 
-20-22-1000-brusel/d-4048767/
p1=1172 .

Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Rozdělí milionové dotace 
na územní plánování obcí
Jedenáctým rokem Kraj Vysoči-
na nabízí obcím poskytnutí do-
tace na podporu pořízení územ-
ního plánu. V současné době má 
schválený územní plán 577 obcí 
z celkem 704. 151 obcí má územ-
ní plán rozpracovaný. Zatímco 
v roce 2003 o krajskou dotaci po-
žádalo pouhých 19 obcí, letos za-
stupitelstvo kraje rozhodne o 59 
podpořených žádostech v celko-
vém objemu více než 6,3 mil. Kč.
Za  jedenáct let existence dotací 
na  územně plánovací činnosti 
obcí uvolnil Kraj Vysočina ze 
svého rozpočtu celkem 62 milio-
nů korun, které rozdělil mezi 617 
žadatelů.  „Podle statistik pra-
covníků odboru územního plá-
nování a  stavebního řádu v  tuto 
chvíli chybí zpracování územ-
ních plánů 63 obcím v  regionu. 
Absence této dokumentace může 
kromě jiného komplikovat podá-
vání žádostí o  rozvojové dotace 
nebo rozsáhlejší územní rozvoj,“ 
uvedl Martin Hyský, krajský rad-
ní pro oblast regionálního rozvo-
je a územního plánování s tím, že 
v  příštích letech se předpokládá 
pokračování dotačního titulu 
pro pořízení nových územních 

plánů. Kraj poskytuje dotace 
na pořízení územních plánů po-
dle Zásad Zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování dota-
cí na  územně plánovací činnost 
obcí z  rozpočtu Kraje Vysočina 
(Zásady). Dle těchto Zásad může 
být dotace poskytnuta pouze 
na zpracování jedné etapy územ-
ního plánu, a to na koncept (po-
kud se zpracovává) nebo na ná-
vrh územního plánu. 
„Podmínkou pro poskytnutí do-
tace obci je první pořízení územ-
ního plánu na  celé správní úze-
mí obce dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) 
ve  znění pozdějších předpisů 
a  obec musí mít také schválené 
zadání územního plánu,“ doplnil 
Martin Hyský.

Čerpání dotací 2003 – 2013
okres počet dotací
Havlíčkův Brod 102
Jihlava 95
Pelhřimov 110
Třebíč 156
Žďár nad Sázavou 154

Zdroj: KrÚ Kraje Vysočina
Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bylo to začátkem devadesátých let. Rektor našeho semináře nám donesl 
na přednášku příručku pro tvorbu vystoupení členů jednotlivých výborů 
socialistické strany. Byla to tabulka: deset řádků, pět sloupců. Po spojení jed-
notlivých vět, které na první pohled měly nějaký smysl, bylo možné stvořit 
docela dlouhé vystoupení. Dlouhé, ale o ničem.
Minulý politický systém je už minulostí. Bohužel, promluvy o ničem nebo 
o všem můžeme poslouchat neustále: v politice, v kultuře, ve věcech soci-
álních i v kostele. Potkáváme se s promluvami plnými banality a frází. Jsou 
to texty, které nadužíváním jednotlivých pojmů ztratily životnost a obsah: 
ono se to nezdá; na druhou stranu; kdyby na to přišlo; kolem a kolem; 
nicméně, stavět mantinely; …vše zprůhledňovat; …mapovat cokoliv; …
monitorovat cokoliv; … časový horizont; … vysílat signály.
Jak už jsem zmínil, i v kostele je možné slyšet truismy. Problém je tady čás-
tečně způsoben tím, že v náboženství je třeba lidskými slovy vyjádřit to, co 
ze své podstaty vyjádřit nelze. Protože naše poznání Boha je omezené, je 
stejně omezená i naše řeč o Bohu. Nemůžeme pojmenovat Boha jinak než 
tím, že vycházíme od tvorů a vyjadřujeme se podle našeho omezeného 
lidského způsobu poznání a myšlení. (KKC) Pro popis toho, co je trans-
cendentní používáme lidské slovo, které bohužel v dnešní době ztrácí své 
bohatství. Náš jazyk se stává ubohým a potom „ubohé“ je i naše mluvení 
o Bohu. Fráze z běžného života přenášíme do teologie a ztrácíme úctu 
k tajemství. Možná potom je lepší říct méně nebo nic, než mluvit o ničem.

Bla, bla, bla

P. Lukasz Szendzielorz

Bohoslužby
Středa 30. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 – o. L. Sz., Oslavice 18.00 
mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 31. 1.: 7.00 mše sv – o. Prajka, 17.30 – o. 
L. Sz. Hrbov 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 1. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 2. 2.: 7.30 – 
o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv – o. Prajka. Neděle 3. 
2.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 1. 2. – Dolní Bory 17.30 
adorace NSO, 18.00 – o. Prajka; 2. 2. – Horní Bory 9.45 – o. L. Sz.; 3. 
2. – Horní Bory 9.45 – o. Prajka
Farní oznámení: Středa přípravy na 1. svaté přijímání. Čtvrtek 9.00 ná-
vštěva nemocných, 17.30 modlitby za  nová kněžská povolání, nejdříve 
mariánská pobožnost, po ní mše sv., po mši sv. teologická hodina. Pátek 
celodenní a celonoční adorace nejsvětější svátosti, která začne kolem pole-
dne po úklidu kostela, 14.00–15.00 příležitost ke svátosti smíření a pokání.
Sobota mše sv. 7.30, 9.00 a  18.00 hodin doneste si svíčky. Sobota 
19.30 5. příprava na manželství. Sobota 16.00 – 1. sobota v Netíně, 
autobus pojede v 15 hodin od fary ve VM. Děkuji všem, kteří pra-
covali ve  farnosti. Jsou ještě volná místa na  farní zájezd do Polska 
a Německa. Cyrilometodějská pouť 2013 na Velehrad bude zahájená 
tradiční mší sv. v 9.30 v kostele sv. Klimenta 16. 2. na Levém Hradci 
(celebruje biskup Mons. Karel Herbst, SD). Po mši sv. následuje 1. 
etapa pěšky po trase Levý Hradec – Praha Troja – Karlín kostel sv. 
Cyrila a  Metoděje – Žižkov – Strašnice, 20 km. Pro ty přihlášené, 
kteří nemohou nebo nechtějí jít pěšky, by byl připraven náhradní 
program. Návštěva některých kostelů nebo jiných památek v Praze. 
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 3. 2. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studi-
um na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě.
Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání 
ke  kněžství i  k  různým formám zasvěceného života, prosím zvláště 
o  modlitbu a  příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří jste svobod-
ní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte pozváni 
ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro 
školní rok 2013/2014 je možné podat na brněnské biskupství poštou 
nebo osobně do 31. března 2013. Každý den se za vás a za vaše zodpo-
vědné rozhodování modlím.

Milé sestry a bratři,

Váš biskup Vojtěch

Severní pól byl dobyt, hlásí škola ve Lhotkách

Na  začátku ledna vyhlásilo Re-
cyklohraní výsledky velké pod-
zimní soutěže ve  sběru baterií 
O  cestu na  severní pól. Naše 1. 
místo v  Kraji Vysočina nám za-

jistilo účast, a  tak se 5 žáků naší 
ZŠ ve Lhotkách od 17. do 20. 1. 
2013 vydalo na  horskou chatu 
Skalka v  Beskydech na  prodlou-
žený víkend plný outdoorových 

aktivit. Jezdili jsme na  psím 
spřežení, běhali na  sněžnicích, 
zdolávali lanové překážky, nacvi-
čovali vyhledávání lidí pod lavi-
nou a na závěr podnikli výpravu 

na  severní pól. Odměnou nám 
byla spousta zážitků a kupy sně-
hu v pohádkové přírodě.

Eva Součková, ředitelka školy, 
foto: archiv školy

Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP) 
ve  Velkém Meziříčí byla založe-
na jako jedna z  prvních v  naší 
republice již v roce 1980. Jelikož 
byla založena jako první v tehdej-
ším okrese Žďár nad Sázavou, má 
stále dle registrace Ústřední rady 
ČSOP celookresní působnost. 
Organizace se zaměřuje na všeo-
becnou ochranu přírody a tvorbu 
a  ochranu životního prostředí. 
Je členem Unie pro řeku Mora-
vu a spolupracuje při zajišťování 
akcí, souvisejících s  ochranou 
vodních toků v  Kraji Vysočina 
i s krajskými orgány. Spolupodílí 
se na ochraně genofondu ve vel-
komeziříčském regionu. Spolu-
pracuje se střediskem ekologické 
výchovy Chaloupky a jejím deta-

šovaným pracovištěm Ostrůvek 
ve  Velkém Meziříčí. Je napojena 
na Středoevropské regionální fo-
rum REC. Dle požadavků Ústřed-
ní výkonné rady zajišťuje pozoro-
vání v  přírodě a  podává o  nich 
průběžné zprávy na  ústřední 
orgán ČSOP. Zabezpečuje a  za-
pojuje se do  akcí ke  Dni Země. 
Spolupracuje s  Agro-Envi Info 
v  Kraji Vysočina při zabezpečo-
vání farmářského dne a  nyní již 
i 16. ročníku Biojarmarku, který 
je v posledních pěti ročnících za-
hrnut do  celostátního kalendáře 
ministerstva zemědělství v rámci 
Měsíce září, měsíce ekologického 
zemědělství.
Spolupořádáme s  odborem pro 
životní prostředí městského úřa-
du Ekofórum u  příležitosti Svě-

tového dne životního prostředí. 
Dlouhodobě spolupracujeme 
s  regionálním centrem ČSOP 
Veronika v  Brně i  se správou 
chráněné oblasti Žďárské vrchy. 
Zapojujeme se do činnosti Agen-
dy 21 a komise pro Zdravé město 
ve  Velkém Meziříčí. Pořádáme 
semináře k významným výročím 
jako jsou Den mokřadů, meziná-
rodní den vody. Předseda pracu-
je jako revizor v  Unii pro řeku 
Moravu. Ústřední výkonná rada 
ČSOP hodnotí práci naší orga-
nizace velice kladně. K tomu, aby 
tato organizace mohla zabezpe-
čovat činnosti v takovém rozsahu 
potřebuje i  ekonomické zabez-
pečení. Zde je třeba především 
vyzvednout pomoc Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí, který 

nám pomáhá. Dnes jsou to z vel-
komeziříčského regionu Enviro-
-ekoanalytika, s. r. o., Ferrum – 
kovošrot, Horácké autodružstvo, 
Aqueko, Agro Měřín, a. s., Re-
nova Malec-Kadlec, Optika Otto 
Němec, Autocolor, Sowex, Moto 
Malec-Jahoda, Dřevostyl. Vý-
znamná je i mediální spolupráce 
s týdeníkem Velkomeziříčsko.
Všem těmto organizacím patří 
poděkování za  významnou po-
moc při naší práci. V  této čin-
nosti budeme pokračovat i v na-
stávajícím roce. Vyzýváme tím 
i  občany našeho města a  okolí, 
k  podpoření našich akcí a  k  ak-
tivnímu zapojení do  nich dle 
vlastního zájmu.

PhDr. Arne Němec, předseda
 ZO ČSOP Velké Meziříčí

Zdejší ochránci přírody bilancují svou činnost

První akcí v novém roce je tradič-
ně výroční okrsková konference, 
která se koná vždy druhou neděli 
v lednu dopoledne, tj. letos 13. 1. v 
hasičské zbrojnici ve Velké Bíteši. 
Tam se sešli zástupci jednotlivých 
sborů dobrovolných hasičů sdru-
žených v okrsku č. 22  zvoleni při 
výročních valných hromadách 
SDH, starostů obcí a hostů Okres-
ního sdružení hasičů. Starosta 
okrsku br. Ludvík Zavřel přednesl 
výroční zprávu o činnosti za rok 
2012 a zároveň vytyčil cíle na rok 
2013. Velitel okrsku br. Petr Fou-

sek podal zprávu o činnosti okrs-
ku. Svoji zprávu přednesl okrsko-
vý strojník Miroslav Mateja. Poté 
proběhlo seznámení s hospoda-
řením a využitím finančních pro-
středků v uplynulém roce. Dalším 
bodem programu bylo poděková-
ní Zdravotnické záchranné službě 
kraje Vysočina – Rychlé zdra-
votnické pomoci Velká Bíteš za 
spolupráci. Na závěr následovala 
volná debata s občerstvením a od-
jezdem na domovské základny. 

Bc. David Dvořáček,
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Hasiči se sešli při výroční okrskové konferenci

Každý rok připadá na únor a bře-
zen aktuální sčítání zvěře. „Pravi-
delná kontrola stavu je mimo jiné 
nutná k  dobrému hospodaření 
v  honitbách a  napovídá, jak zví-
řata přežila zimu. Navíc je to po-
vinnost, kterou stanovuje zákon,“ 
připomíná Zdeněk Chlád, radní 
Kraje Vysočina pro oblast lesního 
hospodářství. První termín sčítání 
zvěře je na Vysočině stanoven na 9. 
února, druhý na 9. března 2013.
Termíny sčítání zvěře jsou určeny 
ve  spolupráci s  uživateli honiteb, 
aby bylo využito co nejpříhod-
nějších přírodních podmínek pro 
zjištění stavů zvěře, což je v  Kraji 
Vysočina období přechodu zimy 
a  jara. V  zimních měsících větši-
nou dochází k  výraznějším úhy-

nům zvěře, a  tak je potřebné znát 
jejich stavy po  tomto nelehkém 
období. Sčítání probíhá standardní 
metodou – přímým pozorováním 
a sečtením v kombinaci s počtem 
stop a  dalších pobytových znaků. 
„Množství některých druhů zvě-
ře na území regionu se v průběhu 
roku mění vlivem migrace, největ-
ší je obvykle u jelení zvěře,“ uvádí 
Zdeněk Chlád a  dodává, že jarní 
sčítání zvěře je pro myslivce klíčo-
vé, na stavech, které v těchto dnech 
zjistí, totiž záleží celé další plánová-
ní hospodaření. Určit počty zvěře 
je důležité ve  vztahu s  úživností 
honiteb. Pro ně je vypsán minimál-
ní stav zvířat, který by se v honitbě 
měl vyskytovat, a také stav normo-
vaný, který by neměl být překra-

čován. Při sčítání se navíc sleduje 
také pohlaví zvěře a její věkové tří-
dy. Na základě těchto údajů je dále 
sestavován plán lovu, tedy počet 
kusů daného druhu zvěře, který by 
měl být odloven, aby nebyl překro-
čen normovaný stav.
„Každý myslivec by měl početní sta-
vy zvěře v honitbě sledovat po celý 
rok. Ve stanovených termínech, kdy 
provádí myslivci v  honitbě sčítání 
společně, dochází k  vzájemnému 
porovnání jednotlivých pozorová-
ní. Tento výsledek samozřejmě ne-
může být matematicky přesný, ale 
k  vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření dle dlouhodobých 
zkušeností vyhovuje,“ vysvětluje 
Petr Bureš, vedoucí krajského od-
boru lesního a vodního hospodář-

ství a  zemědělství. Změny ve  sta-
vech zvěře v jednotlivých honitbách 
oproti loňskému roku budou zná-
my začátkem dubna.
Stav zvěře
Druh zvěře stavy
 2010 2012
zvěř srnčí 30 324 28 136
černá zvěř   2 810   3 229
zajíc polní 27 000 25 335
kachna divoká 11 556 12 919
liška obecná    5 559   6 235
sojka obecná 13 815 14 125
Na  území Kraje Vysočina je 
v  současné době obhospodařo-
váno více než pět stovek honiteb, 
ve kterých trvale vykonává právo 
myslivosti více než osm tisíc dr-
žitelů platných loveckých lístků.

Eva Neuwirthová, Kraj Vysočina

Vysočinu v předjaří čeká další velké sčítání zvěře

Na Vysočině letos jezdí regionální 
vlaky a veřejná autobusová dopra-
va ve  stejném rozsahu základní 
dopravní obslužnosti jako loni. 
Znamená to, že Kraj Vysočina 
v  rámci veřejné služby aktuálně 
objednává u  dopravců 15,7 mili-
onu kilometrů ve  veřejné linko-
vé osobní dopravě a  4,2 milionu 
vlakokilometrů ve  veřejné drážní 
osobní dopravě. Celkem je pro 
tyto účely v  krajském rozpočtu 
připraveno 569.029 tisíc korun.
„Stále platí, že prioritou vedení 
Kraje Vysočina je zajistit ob-

čanům Vysočiny odpovídající 
regionální dopravu vlakovou 
i  autobusovou tak, aby se lidé 
ve  všedních dnech dostali bez 
větších problémů do zaměstnání 
nebo k lékaři a studenti do škol,“ 
uvedl Libor Joukl, náměstek hejt-
mana. V  praxi to znamená, že 
cestující na Vysočině mohou vy-
užívat 3873 regionálních linko-
vých spojů a 445 spojů drážních.
Závazek veřejné služby pro Kraj 
Vysočina zajišťuje 21 linkových 
dopravců a 2 drážní dopravci.

Eva Neuwirthová, Kraj Vysočina

Doprava je beze změny
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Zápisy do 1. tříd ZŠ, pRaktiCkÉ Školy, sŠ BřeZeJC...

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014
proběhne v pátek 8. února 2013 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Obor vzdělání: Základní škola speciální 
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým  
    mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 
postižením a souběžným postižením více vadami
Dále nabízíme střední vzdělávání v těchto oborech vzdělání:
▶ Praktická škola jednoletá;   
▶ Praktická škola dvouletá; 
▶ Textilní a oděvní výroba (učeb. obor)  – školní vzdělávací program 
▶ Tkalcovské práce (přihlášky do 15. března 2013)
Základní škola a Střední škola Březejc, Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516, 
774 449 319,  e-mail: skola.brezejc@seznam.cz; www.skoly-brezejc.cz
Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě. 
Odloučená pracoviště školy: Speciálně pedagogické centrum – 
školské poradenské zařízení, Dům zdraví, s.r.o., Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, tel.: 773 245 732, e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
Novosady 102/93 (postranní vchod), Velké Meziříčí,  tel.: 773 378 610, 
777 732 045, e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz              -řed. školy-  

Základní škola a Střední škola Březejc

Základní školy ve Velkém Meziříčí

Základní a Praktická škola Velké Meziříčí

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do  1. tříd pro školní rok 
2013/2014 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 
8. února 2013 od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zá-
pisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2012. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. 
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to za-
pisujícímu učiteli. 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Dotazníky k zápisu lze vyzvednout v budově ZŠ Komenského, ve školní 
družině v přízemí od 4. 2. do 7. 2. od 14 do 16 hodin. 
Dotazník bude také připraven ke stažení na webových stránkách školy 
www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. 
Spádový obvod školy: Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Hřbitovní, 
K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad 
Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, 
Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu, lze ho stáhnout na webových 
stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. 
Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: Bezručova, Čermákova, De-
mlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, 
K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, 
Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádraž-
ní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strá-
ní, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout 
a Zd. Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webových 
stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok – Zápis do 1. třídy. 
Spádový obvod školy: Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, 
Gen.  Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-
-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová říše, Obůr-
ka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpka-
mi, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, 
Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Poto-
kách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2013/2014 proběh-
ne dne 8. února 2013 v budově školy na ulici Poštovní 1663/3 v době 
od 8 do 12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, 
kontaktujte ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.
K zápisu: rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zaříze-
ní ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly být součástí 
osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
(bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdě-
lávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského za-
řízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068, 
e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz
Na školní rok 2013/2014 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– Základní škola speciální (školní vzdělávací program pro žáky 
 s těžkým mentálním postižením)
– Základní škola speciální (školní vzdělávací program pro žáky 
 se středně těžkým mentálním postižením)
– Základní škola praktická (školní vzdělávací program pro žáky 
 s lehkým mentálním postižením)
– Praktická škola jednoletá (střední stupeň vzdělávání, 
 přihlášky do 15. března 2013)
– Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného základní školou  
 speciální
Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce 
školy. Žáky vzděláváme také na pracovišti v Křižanově.

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

Řeč má úzkou souvislost s budoucí školní úspěšností dítěte, do které 
se mohou případné nedostatky v řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě 
nepíše to, co slyší, ale to, jak samo mluví. Mohou váznout čtenářské 
dovednosti a vše se promítá i do ostatních vyučovacích předmětů. 
Zvýšená četnost poskytované terapie odbornými logopedy ukazuje na 
rostoucí počet dětí s vadami a poruchami řeči, a to zejména dětí s vad-
nou a nedokončenou výslovností při vstupu do školy. Na základě této 
skutečnosti vznikla potřeba pro tyto děti zřídit logopedickou třídu.
Od září školního roku 2013/2014 bude při Základní škole a Střední 
škole Březejc otevřen 1. ročník logopedické třídy pro prvňáčky běžné 
základní školy s rozšířenou logopedickou péčí, a to v prostorách Zá-
kladní školy Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí. 
Třída je určena výhradně dětem s vadami řeči, jejichž nadání odpo-
vídá zařazení do základní školy. Dětem bude zabezpečena specializo-
vaná výchovná a vzdělávací péče dle školního vzdělávacího programu 
pro základní školy rozšířená o individuální logopedickou péči, sku-
pinová cvičení, gymnastiku mluvidel, dechová, fonační a artikulační 
cvičení, a to vše v rámci výuky. Snížený počet žáků ve třídě (mini-
málně 6 a maximálně 14) umožní individuální přístup ke každému 
žáčkovi. Ve třídě bude pracovat učitelka se speciálně pedagogickým 
vzděláním v oboru logopedie, která má rovněž kvalifikaci pro výuku 
na 1. stupni ZŠ.
Žáci budou do této třídy vřazováni na základě doporučení logopedů, 
pedagogicko psychologických poraden či speciálně pedagogických 
center, ve kterých působí speciální pedagog – logoped. Garance péče 
v logopedické třídě bude zajištěna ze strany SPC při ZŠ a SŠ Březejc 
(Krajské koordinační centrum logopedické péče pro Kraj Vysočina, 
Novosady 102/93 Velké Meziříčí). Do logopedické třídy budou zařa-
zováni žáci z Velkého Meziříčí a jeho blízkého okolí.
Po ukončení 1. ročníku budou žáci začleněni do běžných tříd základní 
školy, v případě potřeby integrováni. Ev. další logopedická péče jim 
bude i nadále zajištěna.
Zápis do logopedické třídy se uskuteční dne 8. 2. 2013 v čase od 
14.00 do 18.00 hodin v prostorách Základní školy Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20.
Bližší informace na tel.: 774 449 319 (PaedDr. Blanka Klapalová – ře-
ditelka ZŠ a SŠ Březejc), 773 378 610, 777 732 045 (Mgr. Vladana Jan-
číková – krajská koordinátorka logopedické péče pro Kraj Vysočina, 
Mgr. Martina Zapletalová – spec. pedagog–logoped), 
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, spcvm.koordinator@seznam.cz, 
web: www.skoly-brezejc.cz                                                                           -bk-

Logopedická třída – nová nabídka pro 
rodiče budoucích prvňáčků

Základní škola Oslavice oznamuje, že zápis do 1. ročníku Základní 
školy Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace pro 
školní rok 2013/14 proběhne ve středu 6. února 2013 v době od 15 do 
18 hodin v prostorách školy pro děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 
2007, popřípadě pro děti s odloženou školní docházkou.

-ředitelství školy-  

Základní škola Oslavice

Poradenské dny svazu diabetiků
 Svaz diabetiků nabízí: měření glykémie a cholesterolu, tlaku krve a BMI. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 

hodin, Klub důchodců, Komenského 6. Členství ve svazu není podmínkou k účasti pro všechny, 
co chtějí znát svůj zdravotní stav.

▶ Palmová riviéra – San Benedetto del Tronto – 
apartmánový dům Collina. Termín 14.–23. 6. 2013, 
polopenze v ceně, 4.700 – 7.000 Kč, dle typu apartmá-
nu. Zálohu 1.000 Kč nutno zaplatit do konce března, 
zbytek do konce května.  
▶ Bibione – apartmán Seqoia. Termín 30. 8.–8. 9. 
2013, stravování vlastní, cena 3.300 – 5.800  Kč, dle 
typu apartmánu. Možnost dokoupení plážového 

servisu (1.200 Kč). Zálohu 1.000 Kč notno zaplatit 
do konce května, zbytek do konce července. 
Přihlášky a  informace: Josef Savara, Nad Sv. Jose-
fem 238, tel.: 606 375 555, 566 523 605 nebo každý 
čtvtek v  klubu důchodců, Komenského 6, 15–16 
hodin. Odjezd z  VM,  doprava v  ceně.  Zajistíme 
i cestovní pojištění. Členství ve SD není podmínkou 
k účasti na pobytech.                                                         -js-

Svaz diabetiků nabízí pro všechy:

Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 
6. února 2013 přijímací zkoušky nanečisto. 

Zájemci o  čtyřleté i  osmileté studium si mohou zcela nezávazně 
vyzkoušet „přijímačky“ a seznámit se s prostředím školy. 
Žáci mohou přijít i v doprovodu rodičů.  
Začátek je v 15 hodin v  budově školy, předpokládaný konec 
v 17 hodin. Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se předem 
přihlašovat.                                                                       Ředitelství GVM

POZVÁNKA NA
 „PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO“
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■ Patrovou postel, pračku Gol-
dies (v záruce), ledničku s mrazá-
kem Amica (v záruce), zahradní 
houpačku. Prodávám z důvodu 
stěhování, cena dohodou. Tel.: 
731 172 402.
■ Prase, domácí chov, váha asi 
140 kg, 39 Kč/kg živé váhy. Tel.: 
603 486 946.
■ Stavební  míchačku na dvě ko-
lečka. Levně. Tel.: 728 723 560.
■ Sportovní kočárek zelenočer-
né barvy, po jednom dítěti. Sou-
částí je fusak, nánožník a hrazda. 
Cena 1.700 Kč. Tel.: 776 778 867.
■ Renault Megane 1,6, 66 kW, 
klima, r. v. 1997, el. přední okna, 
el. zrcátka, dálkový centrál, air-
bag, přední mlhovky, rádio Pa-
nasonic CD, barva zelená metalí-
za, k vozu letní pneu na ráfcích. 
Eko daň zaplacena. STK 01/2014. 
Najeto 169 000 km. Cena 16.000 
Kč, rychlé jednání – sleva. Tel.: 
603 769 672.
■ Benzinový rotavátor se šíří zá-
běru 40 cm. Cena dohodou. Tel.: 
604 678 828.
■ Patrovou postel s úložným 
prostorem. Tel.: 723 862 442.

■ Kvalitní brambory, cena 5 Kč/
kg. Pšenici, cena 500 Kč/q. Tel.: 
566 521 884.
■ Konzumní a sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, 
Marabel. Pšenici a ječmen.  Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 16. hodině.
■ Konzumní brambory a pšeni-
ci ozimou. Tel.: 608 881 205.
■ Malotraktor domácí výro-
by. Motor Jawa. Šikovný po-
mocník na  zahradu i  do  lesa. 
Cena 10.000 Kč. Dohoda. Tel.: 
702 496 656.
■ Škodu Fabii Comfort, obsah 
1,4. Barva stříbrná, r. v. 2001. 
Cena 59.000 Kč. Tel.: 732 948 792.
■ Smaltovaný sporák na  tuhá 
paliva včetně elektrické plotny. 
Dále prodám palivové dřevo ští-
pané. Tel.: 776  611  016, e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Renault Megane (sedan) 1,4, 
16 V, klima, r. v. 7/2000, stav ta-
chometru 135  000 km, obsah 
1  390 ccm/70 kW, STK 7/2014. 
Výbava 4× airbag, ABS, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. přední zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, manuální převodov-
ka, mlhovky, nastavitelný volant, 

otáčkoměr, palubní počítač, pev-
ná střecha, plní Euro 2, posilovač 
řízení, rádio, senzor opotřebení 
destiček, tónovaná skla, servis-
ní knížka, letní pneu na discích. 
Koupeno v  ČR. Cena 40.000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
731 065 265.
■ Invalidní vozík, používaný 3 
měsíce. Polohovací záda, brzdy, 
cena 5.000 Kč. Tel.: 731 065 265.
■ Pšenici a  ječmen, brambo-
ry konzumní + sadbu odrůd 
Marabel, Belana, Adéla. Tel.: 
607  299  168, nejlépe po  17. ho-
dině.
■ Líheň pro drůbež. Cena 
2.200 Kč. Tel.:  733 483 672.
■ Med květový pastovaný. Tel.: 
725 085 058.
■ Prodám vietnamská selata, 
cena 400 Kč/ks, k odběru ihned. 
Tel.: 733 530 356. 
■ Směs pro nosnice – levně, 
9,50 Kč/kg. Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Starší zachovalé knihovny 
tmavší barvy, uzavíratelné (sklo, 
dvířka), cca 180 cm vysoké. Kou-

pím ve Velkém Meziříčí. Za na-
bídky děkuji. Tel.: 737 588 417.
■ Malotraktor domácí nebo to-
vární výroby, nejlépe kloubový 
s hydraulikou (není podmínkou). 
Měl bych zájem i  o  koupi lišto-
vé nebo bubnové sekačky. Tel.: 
739 109 071.

■ Prodám byt  – garsonku, Jih-
lavská 282, Velká Bíteš. Tel.: 
739 212 902.
■ Prodám byt 4+1 v klidné čás-
ti Velkého Meziříčí. Po  rekon-

strukci, zateplený, plastová okna. 
Tel.: 603 946 070.
■ Prodám byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Osové Bítýšce. Cih-
lový, patrový, po  rekonstrukci. 
CP 85 m², 2 balkony, garáž. Cena 
1.695.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám stavební poze-
mek u  Velkého Meziříčí. Tel.: 
777 617 675.

■ Pronajmu byt 2+1 ve Vel-
kém Meziříčí, U Světlé. Tel.: 
728 604 937.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu zrekonstruova-
ný byt 3+1 v  Křižanově. Tel.: 
777 867 876. RK nevolat!
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží 
v Křižanově. Tel.: 605 814 491.
■ Pronajmu nový byt 1+kk s bal-
konem na  ulici Školní ve  Vel-
kém Meziříčí. Zařízená předsíň, 
koupelna a  v  pokoji kuchyňská 
linka s  vestavnými spotřebiči. 
Nízké náklady na  energie. Tel.:
 606 408 287.

■ Stropní překlady (beton, 
roxor), daruji za  odvoz. Tel.: 
733 530 356.

■ Vlastním bernského salašnic-
kého psa a hledám fenu k pokry-
tí. Tel.: 604 667 054.
■ Vlastním čistokrevnou fenu 
německého ovčáka a  hledám 
psa na pokrytí. PP nejsou nutné. 
Tel.: 777 717 882.

■ Hledám kamarádku nebo 
kamaráda na navštěvu kultury 
nebo tance, též cestování. Od 55 
let. Tel.: 724 851 044.
■ 40letý svobodný muž hledá 
k seznámení ženu s vyřešenou
minulostí. Velké Meziříčí a okolí. 
SMS na tel.: 732 849 072.
■ Začal nový rok, a  tak to 
zkouším znovu: Zjistil jsi, že jsi 
sám a  chceš to změnit jako já? 
Je nejvyšší čas s tím něco udělat, 
je mi 44 let, jsem rozvedená s dít-
kem. Najdem tě už doopravdy! 
Vážně, Velké Meziříčí a okolí. Tel.: 
731 010 400.

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Pronájem kanceláře 
v Jupiter clubu, Náměstí 

Velké Meziříčí.
Tel.: 606 738 265

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Zubní pohotovost 
So 2. 2. MUDr. J. Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, tel.: 608 069 430. 
Ne 3. 2. MUDr. E. Jurková, Poříčí 11, Vel. Meziříčí, 566 522 442, or-
dinač. doba 9–12 hodin. Telefonicky ověřte aktuální stav na přísluš-
ném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo hodiny 
běžné v našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 
6, po–pá 17–7 hodin, víkend, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538  421.                                                                           
                                                                                       (zdroj www.nnm.cz)

Hrozí vám
E X E K U C E ? !

Neváhejte a volejte

737 057 899

Prodám řadový RD 7+2 ve VM, 
lokalita Kunšovec. Po generální 
rekonstrukci v  r. 2001, s  před-
zahrádkou, garáží, malou zahra-
dou, balkonem a terasou. Na za-
hradě je studna, pergola, kůlna. 
Možno využít jako 2 samostat-
né byty. Cena 3.800.000 Kč 
k  jednání. Tel.: 731  045  395.

Společnost JHYB s. r. o. (zabývající se chovem prasat) 
hledá do trvalého pracovního poměru 

vhodného kandidáta na pozici 

ÚDRŽBÁŘE. 
Svářečský průkaz podmínkou. Životopisy zasílejte prosím

na e-mail: stanislav.prokes@agpas.cz 

Městský psí útulek daruje

Tel.: 723 778 248

▶  německého ovčáka – fenka, 
 barva „šedovlk“, stará 7 měsíců
▶  křížence německého ovčáka
  – fenka, stará 2 roky
▶  křížence belgického ovčáka 
 a border kolie, starý 2 roky
▶  štěně knírače, černé barvy, 
 staré 7 měsíců

nejen zahradní nábytek
JIŽ 20 LET NA TRHU – ZALOŽENO 1993

Při příležitosti 20. výročí vzniku firmy INGED s. r .o. 
jsme pro vás připravili velkou výroční slevovou akci
20 let firmy INGELD = sleva 20 % na naše výrobky

Provozní doba: pracovní dny 8–16
INGELD – areál Jestřábec 
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

V RÁMCI SLEVOVÉ AKCE NABÍZÍME: 

▶ Zahradní nábytek z masivu borovice nebo akát
▶	 Drobné	výrobky	ze	dřeva	pro	dům	a	zahradu
▶	 Výrobky	pro	děti	–	vybavení	dětských	hřišť
Výroční	sleva	platí	po	celý	měsíc	únor	2013.

HOD 
JABLOŇOV – RUDA

PRODÁVÁ

SELATA 65 Kč/kg

33 Kč/kg
+ 15 % DPH

Tel.: 566 522 972

Je to skoro neuvěřitelné, ale firma INGELD s.r.o. byla založena 
v únoru roku 1993. To je už opravdu dlouhá doba, proto si dovolí-
me krátký stručný pohled do historie.
V  prvních letech naší činnosti jsme se zabývali hlavně takzvaným 
frézovaným programem – vyráběli jsme kůly, 
palisády, plotové tyčky, riegly a  další výrobky 
z  frézované kulatiny. Naše výroba směřovala 
hlavně na export, velké zákazníky jsme měli v Holandsku a Němec-
ku. Postupně ale docházelo k nárůstu konkurence a v souvislosti s tím 
i ke stále větším obtížím se zajištěním levné a kvalitní vstupní surovi-
ny. Nám tedy nezbylo nic jiného, než začít hledat nějakou další oblast 
činnosti. Protože jsme chtěli zůstat věrni dřevu, padla naše volba na-
konec na zahradní nábytek. Začátky této výroby se datují do roku 1996 
a opět jsme se zaměřili hlavně na velkoodběratele. Našimi zákazníky 
byla většina velkých obchodních řetězců (Baumax, Bauhaus, OBI…) 
jak v České republice, tak hlavně v Německu a Rakousku. U frézova-
ného programu pak docházelo k  postupnému útlumu, až jsme tuto 
činnost v roce 2005 ukončili úplně. Od té doby se tedy věnujeme truh-
lářské výrobě, sortiment jsme postupně rozšířili o další výrobky pro 
dům a zahradu a o výrobky pro děti.
To byl pohled do historie a nyní naše současnost.
Dávno už je pryč ta doba, kdy jsme se orientovali hlavně na velkoob-
chod a na export. Naše současná orientace je zaměřena takřka výhrad-
ně na koncového zákazníka, kterému se snažíme nabídnout kvalitní 
výrobky za přijatelnou cenu. V  sídle firmy v  areálu Jestřábec máme 
vzorkovou prodejnu, kde si zákazníci mohou naše výrobky prohléd-
nout a vyzkoušet. Nesoustředíme se pouze na zahradní nábytek, ale 
nabízíme široké spektrum dalších výrobků, jako jsou dřevěné květiná-
če, regály, stojany na víno a podobně. Hodně širokou nabídku máme 
také pro děti, od jednoduchých pískovišť přes dětské zahradní domky 
až po složité herní sestavy systému Blue Rabbit. Aby si u nás mohl vy-
brat opravdu každý, nabízíme v podnikové prodejně mimo vlastních 
výrobků i další zboží, které souvisí s domem a zahradou. Jde o nábyt-
kové polstry, plastový, ratanový nebo teakový nábytek, nábytek z umě-
lého ratanu, materiály na nátěry a ošetření dřeva od firmy Remmers, 
skleníky a pařeniště od renomovaného českého výrobce a podobně.

Naši kompletní nabídku prezentujeme i na internetu, součástí našich 
webových stránek je internetový obchod. Abychom se co nejvíc při-
blížili našim zákazníkům, zúčastňujeme se různých regionálních i ce-
lorepublikových výstav. Mezi ty nejvýznamnější patří Zahrada Čech 

v  Litoměřicích, Hobby v  Českých Budějovicích 
nebo Flora v Olomouci.
Vážení zákazníci, doufáme, že nám i nadále zacho-

váte svoji přízeň. V souvislosti s naším výročím jsme pro vás připravili 
dárek. Na veškeré nákupy našich výrobků v podnikové prodejně vám 
po celý měsíc únor poskytneme dvacetiprocentní slevu. Takže se těší-
me na vaši návštěvu.                                   (článek je součástí placené inzerce)

FiRMa inGeld 
Je tU pRo vás JiŽ 20 let JOPP Automotive, s. r. o.

Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s. r. o., hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

OPERÁTOR SKLADU/SKLADNÍK
Požadujeme: ▶ vzdělání - min. vyučen
 ▶ platný průkaz řidiče VZV – PODMÍNKOU
 ▶ fyzická zdatnost - PODMÍNKOU
 ▶ samostatnost a spolehlivost
 ▶ praxe na obdobné pozici
Nabízíme: ▶ práci na plný úvazek (jednosměnný provoz)
 ▶ adekvátní finanční ohodnocení
 ▶ firemní benefity 
Nástup ihned.

K PRONÁJMU  
KANCELÁŘSKÉ PROSTORY  

15 m²

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí nabízí 

od 1. 3. 2013  

Cena dohodou.
Informace – p. Babák, 

tel.: 566 522 442.

Cena za dopravu 500 Kč.

   Nástup: 
▶ Měřín 3.00
▶ Vel. Meziříčí (Billa) 3.20

Po dohodě nástup na trase. 
Info, objednávky: 

 775 055 501, 607 541 915

TERMÁLNÍ LÁŽNĚ 
VELKÝ MEDER 23. 2. (so)

 Celodenní vstupné včetně 
 dopravy 660 Kč.

Nástup:  ▶ Měřín 4.50
  ▶ VM 5.00 (Domus)

Po dohodě nástup na trase. 
Info, objednávky tel.: 

607 541 915, 775 055 501

JEDNODENNÍ 
LYŽOVÁNÍ
S T U H L E C K

 R A K O U S K O

VÝKUP KRÁLIČÍCH KŮŽÍ – každou první neděli v měsíci 
u sběrného dvoru – K Novému nádraží. Za nejvyšší cenu. 

Tel.: 723 128 907.
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Blahopřání

společenská RUBRika

Vzpomínky

Poděkování

Třetí představení sezony HDJ 2012/2013 – sk. O  se uskuteční 
ve středu 6. 2. 2013 v 19 hodin. Odjezd autobusu od Jupiter clubu 
v 17.45 hodin. Představení A. Ayckbourn: VESELÉ VÁNOCE!   -hs-                                                                                      

Předplatné do Horáckého divadla

❧ Nikdo nám neřekne, 
nikdo nám nepoví, 
čím byl tatínek každému z nás. 
Nikdo ho nevrátí, 
nikdo ho nevzbudí, 
nikdy již nezazní nám 
známý jeho hlas. ❧

Dne 17. ledna 2013 uplynulo 13 
let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan 

Jiří Holý z Velkého Meziříčí, 
bytem Březské č. 54.

Ředitelství Gymnázia Velké Meziříčí a výbor Sdružení rodičů při 
GVM děkují všem dárcům, rodičům, žákům a učitelům, kteří se podí-
leli na zdárném průběhu Studentského plesu.

-řed-

Stále vzpomínají dcera Marie a syn Jiří s rodinami.

Minulý týden se dožil 

Jiří Pálka rozverných 
35. narozenin. 

Přejem stále úsměv na líci.
Přátelé a kamarádi

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

Dnes, 30. ledna 2013, jsou tomu
2 roky, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a prababička, 
paní 

Jarmila Slabá 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Za rodinu manžel Václav

Kdysi jste si prstýnky dali 
a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste zpět,
i když je to dlouhých 50 let.
Tak jako kdysi, 
tak i dnes vám v srdci zvony znějí 
a spolu s námi štěstí, 
lásku k vašemu výročí vám přejí.

❧ Proč musela jsi odejít, když 
Tvoje skromné přání bylo žít! ❧

Dne 31. 1. 2013 vzpomeneme 
20. smutné výročí úmrtí 

Anny Krátké, 
rozené Klímové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Maminka, děti a bratři

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

Dne 2. 2. 2013 vzpomeneme nedožitých 100 let paní 

Blaženy Kalinové.

Stále vzpomíná dcera Anna s rodinou.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 
AUTOMECHANIK JUNIOR 2013, 

které se koná dne 20. 2. 2013 
od 7.30 do 16.15 hodin. 
Zahájení soutěže proběhne 
v 7.30 hodin v prostorách školy 
na ulici Hornoměstská 35, 
Velké Meziříčí.

Po slavnostním zahájení se soutěžící odeberou do školních dílen 
na ulici Zahradní, kde celá soutěž bude probíhat v přízemním 
podlaží školních dílen, veřejnost bude mít možnost sledovat 
průběh soutěže z balkonu – z horní části. 
Se soutěží bude spojena výstava techniky.
                                                                        Srdečně zve vedení školy.

Legenda českého heavy me-
talu je zpět! Citron vyráží 
na  Radegast a  Plni Energie 
Tour 2013!
Vrátit se nazpátek v  čase 
a  zase vidět naživo kon-
certní program legendární 
kapely Citron z  dob jejích 
nejslavnějších alb Plni ener-
gie a  Radegast. Sen mnoha 
českých rockových a  heavy 
metalových fanoušků, který 
považovali za nereálný, se už na jaře splní. Citron totiž v dubnu vyrazí 
na turné v jedné ze svých nejklasičtějších sestav, která představovala 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let oblíbenou domácí vari-
antu mezinárodní hardrockové a metalové vlny.
Ke kapele, kterou tvoří kytaristé Jaroslav Bartoň a Jirka Šperl, basky-
tarista Václav Vlasák, bubeník Radim Pařízek a zpěvák Fany Micha-
lík, se v dvojprogramu Plni energie a Radegast připojí několik hostů. 
Jejich jména, či informaci, zda mezi nimi bude i Láďa Křížek, zatím 
produkce tají.
Vstupenky na  turné, jemuž bude vévodit speciální dobová scéna, sa-
mozřejmě doplněná i o sochu Radegasta, jsou v prodeji. Jejich zaváděcí 
cena zůstává do konce února pouhých  200 korun.
„Na turné se strašně těšíme. Bude zcela odlišné od koncertů, které naši 
fanoušci v posledních letech viděli. Zazní na něm i skladby, jež jsme na-
živo hráli jen párkrát v životě nebo dokonce nikdy, jako třeba Věčný ci-
zinec. Navíc oprášíme i singly, které vyšly ještě před vydáním naší přelo-
mové desky Plni energie,“ popisuje baskytarista Citronu Václav Vlasák.
Kapela už od začátku roku na turné pilně zkouší. „Některé písničky, 
hlavně z období Radegastu, jsou velmi těžké a navíc řadu z nich předě-
láváme do novějšího aranžmá,“ dodává.
Podle kytaristy Jaroslava Bartoně bude k  dvojprogramu upravená 
i scéna, „Chystáme dobové rekvizity a samozřejmě i sochu Radegasta. 
Necháváme ji však vyrobit znovu. Když jsme pátrali po  té původní, 
zjistili jsme, že ji kdysi dávno prodal náš tehdejší manažer do Němec-
ka. Tam se někde nenávratně ztratila,“ dodává.
Diváci, kteří dubnové koncerty navštíví, budou mít navíc podle něj 
příležitost koupit si jako první speciální bonusovou reedici alba Ra-
degast. Reedice Plni energie vyšla už před Vánocemi. Obě pak budou 
navíc kapela i  hosté podepisovat během autogramiády po  skončení 
každého koncertu.
Spolu s Citronem se na turné představí také kytarová hvězda 80. a 90. 
let Daniel Krob (Arakain,  Kreyson), kapela Tibet a  mladí ostravští 
rockeři Black Roll.
Plán turné: 18. 4. Praha, Meet Factory; 19. 4. České Budějovice, KC 
Art Igy; 20. 4. VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Jupiter club; 25. 4. Brno, Metro; 
27. 4. Zlín, Masters of Rock Café; 28. 4. Ostrava, Garage; 3. 5. Pardu-
bice, Žlutý pes
Předprodej vstupenek do všech měst za super zaváděcí cenu 200 Kč, 
platnou do  konce února, byl právě zahájen! Vstupenky na  všechny 
koncerty jsou k dostání předprodejních sítích Ticketportal a Ticketpro 
a na webu www.mastersofrock.cz!                                                            -pp-

Citron je zpět a vyráží na turné

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ
vás zve na

Dne 2. 2. 2013 vzpomeneme 1. 
výročí úmrtí, kdy nás navždy 
opustila paní 

Jarmila Rohovská 
z Oslavičky.

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

synové s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomeňte s námi na naše drahé rodiče a bratry. Po tragických udá-
lostech zemřeli

10. února 2000 

Jaroslav Kadlec 

29. ledna 1983 

Václav Kadlec

Jejich památku uctíme mší svatou 9. února 2013 v 18 hodin.

Děkují sestry s rodinami.

Všechno nejlepší 
a hodně zdraví do dalších společných let 

přejí synové s rodinami.

Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu – únor, přednášky
předsálí kina Jupiter clubu od 15.30 hodin
  5. 2. Panovníci českých zemí II., přednáší ing. Karel Hromek
12. 2. Rakouské Alpy - Wildspitze, přednáší Mgr. Tomáš Fiala
19. 2. Spisovatel Vilém Mrštík, přednáší JUDr. Jaromír Karmazín
26. 2. Panovníci českých zemí III., přednáší ing. Karel Hromek

Změna programu vyhrazena.

Dne 2. 2. 2013 oslaví manželé 

Jaroslav a Marie 
Běhounkovi 
50 let společného života.

z Velkého Meziříčí.
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kUltURní a společenskÉ akCe

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka Kří-
žová a další.
Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana Ond-
rejková.
Čtvrtek 2. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY Hrají Richard Krajčo a David Švehlík. 
Středa 8. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH 
Hrají: Michal Dlouhý j. h. a další.
Změna programu vyhrazena!                                                                      -zh-

divadelní seZona JaRo 2013

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke každé permanentce kupon na 20% slevu na oběd nebo večeři 
v restauraci Jupiter. Rezervace a více informací na tel.: 566 782 004, 
(001) nebo na programovém oddělení Jupiter clubu. 

Plesová sezona 2013 v Jupiter clubu
Sobota  2. 2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hudba  BEAT BAND 
Pátek 22. 2. CHARITATIVNÍ  PLES. Hudba BEAT BAND
Rezervace vstupenek v Jupiter clubu na programovém oddělení, 
tel.: 566 782 004-5.                                    Změna programu vyhrazena.

plesova seZona 2013

HÁZENKÁŘSKÝ PLES
16. února 2013 od 20 hodin

v hasičské zbrojnici
hraje Maraton.

Prodej lístků v prodejně Elektro Raus, Radnická ulice, VM

Pohádka o pejskovi a kočičce
Jupiter club, s. r. o., uvede 
divadelní pohádku pro děti 
od Hravého divadla Brno – 
O PEJSKOVI A KOČIČCE.
V sobotu 16. února 2013 
v 17 hodin v kinosále 
Jupiter clubu. 
Vstupné: 50 Kč 
(vstupenky jsou na místa). 
Rezervace a prodej:  
programové oddělení JC,  
tel.: 566 782 004, 001. 

Změna programu vyhrazenana!                                        

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert slovenské kapely

Cigánski Diabli. Pátek 1. března 2013 v 19.30 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu. Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na 
místě. Vstupenky je možné rezervovat na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001), po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00 hodin. 
Vstupenky je nutné vy-
zvednout do 14. února!

Cigánski Diabli zahrají v Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá pro žáky od 10 do 15 let
DISCO s DJ BONDEM ve čtvrtek 14. února 2013 od 17 do 21 hodin 
v předsálí velkého sálu Jupiter clubu. Vstupné 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pod vedením Hanky Cejpkové po-
řádá  KURZ KERAMIKY.
Podmínky kurzu: kurzovné 2.250 Kč (obsahuje 16 lekcí,  lekce – dvě 
vyučovací hodiny), zahájení kurzu středa 20. února, čtvrtek 21. úno-
ra 2013, ukončení kurzu – červen 2013. Kurz probíhá v  keramické 
dílně Jupiter clubu – suterén.
Cena zahrnuje materiál (2 balíky hrnčířské hlíny na  osobu), výpal 
keramiky. Kurz se uskuteční ve  středu cca v  16 hodin, pokud bude 
větší počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy, tj. první v 15–16.30 hodin, 
druhý v 17–18.30 hodin nebo ve čtvrtek v 17–18.30 hodin. Účastníci 
se seznámi s různými technikami (modelování a výroba dekorativní 
a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu).
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, e-mail.: 
program@jupiterclub.cz, programové oddělení Jupiter clubu. Uzávěr-
ka přihlášek 20. února 2012.
Připravujeme Kurz keramiky pro děti pod vedením Hanky Cejpko-
vé v Jupiter clubu, více informací na tel.: 732 247 717.

Keramické kurzy v Jupiter clubu

Disco s DJ Bondem

TJ EFEKT KŘIŽANOV 
srdečně zve na

12. BABSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL,

který se uskuteční v pátek 
1. 2. 2013

v Katolickém domě 
v Křižanově.

K tanci 
hraje 
skupina 
M.E.Š.

,Cigánski Diabli‘ je ná-
zev jedinečného sesku-
pení hudebníků, kteří 
od  roku 1991 dokázali 
to, co se ve  střední Ev-
ropě málokomu po-
dařilo. Jejich skladby 
s  nadšením po  celém 
světě poslouchají tisíce 
oddaných fanoušků i odborní kritici. Virtuozní houslová sóla primá-
še Štefana Banyáka, strhující výkony cimbálového kouzelníka Ernesta 
Šarköziho, krásne barvy tónů violončela jeho manželky Silvie, klari-
netové mistrovství Zoltána Grunzu a  skvělá rytmicko-harmonická 
souhra celého orchestru jsou zárukou těch nejkvalitnejších hudebních 
představení. 
Skupina přináší originální díla, odvážné aranžmá, neobvyklé hudební 
kombinace a nová image.  Tradici obohatili svými sólovými hudební-
mi projekty, spoluprací se symfonickými orchestry, s rakouským klaví-
ristou Paulem Guldem v projektech Haydn alla Zingares a List–Roma 
Rhapsody. Ve svých posledních CD nahrávkách (Dobré časy, Adagio–
Furioso a  Carmen) propojili klasické skladby např. od  T. Albinoni-
ho, J. Haydna, N. Paganiniho, J. Brahmse, P. Sarasateho, A. Dvořáka, 
G. Bizeta s ostatními hudebními žánry – jazzem, etnem, flamencem, 
cigánskou hudbou a doplnili je o neobyčejné rytmické a harmonické 
změny obohacené výjimečnou virtuozitou, která je neodmyslitelnou 
součástí uměleckého projevu Cigánských diablov. Orchestr koncerto-
val na  5 kontinentech a  v  35 státech světa – USA, Austrálie, Kana-
da, Japonsko, Čína, Jižní Korea, Mexiko, Egypt a téměř v celé Evropě. 
Z  významných koncertních pódií, na  kterých orchestr koncertoval 
třeba připomenout – Berlínskou filharmonii, Komische Oper Berlín, 
Kozerthaus Berlín, Royal Opera House Londýn, Hans Max Saal Mni-
chov, Smetanova síň Praha, Konzert und Kongressaal Luzern, Con-
cert Hall Melbourne, Goldener Saal–Musikverein Vídeň, Is Sanat Hall 
Istanbul, Palác Kultury Novosibirsk... Orchestr vystupoval na mnoha 
významných hudebních festivalech jako jsou: BadKissinger Sommer, 
Beethovenfest Bonn, David Oistrach festival Pärnu, Liszt festival Rai-
ding, Euroclassic Pirmasens, World Arts festival Jeju, v květnu roku 
2012 koncertoval na  festivale Pražské jaro. Spolupracují s mnohými 
předními symfonickými orchestry, dirigenty, zpěváky a instrumenta-
listy rozličných hudebních žánrů – Gipsy Kings (video), Paul Gulda & 
Vídeňské smyčcové kvarteto, Filharmonie Bohuslava Martinů  Zlín, 
Moravská Filharmonie Olomouc, Státní filharmonie Košice, poproc-
ková kapela Desmod, Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu.
Cigánski Diabli jsou odbornou veřejností považováni za jeden z nej-
lepších orchestrů v kategorii Etno a World Music na světě a jsou velmi 
příznivě přijímáni i širokou veřejností, doma i v zahraničí. 

(zdroj: www.gypsydevils.com)

ZŠ  Netín ve spolupráci 
s rodiči žáků

pořádá tradiční

DĚTSKÝ 
KARNEVAL.

3. února 2013 
od 13 hodin v KD Netín

SDH Martinice 
vás zve na 

DĚTSKÝ 
KARNEVAL
KD MARTINICE
3. ÚNORA 2013
VE 13.30 HODIN

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
Dětské středisko Březejc, centrum Kociánka Brno,

Základní škola a střední škola Březejc
vás srdečně zvou na 

13. CHARITATIVNÍ PLES 2013

Hudba: Beat Band Velké Meziříčí
Program:  ☐ host večera cimbálovka Primáš z Boleradic
 ☐ taneční vystoupení – tančí klienti DS Březejc
 ☐ vystoupení latinsko-americké tance
 ☐ bohatá tombola, dražba výrobků

Pátek 22. února 2013
velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí od 20 hodin

Rezervace a prodej vstupenek v Jupiter clubu, programové 
oddělení, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin, tel.: 566 782 004-5

Jupiter club, s. r. o., uvede

Z P Í VÁ M E  A  TA N Č Í M E 
S  M Í Š O U 

–  P O H Á D KO V Ý 
K A R N E VA L

Sobota 9. března v 15.00 
na velkém sále JC

Po skončení pokračují soutěže 
a tancování s DDM VM.

Vstupné 100 Kč 
(děti do 2 let zdarma). 

Rezervace a prodej na progra-
movém oddělení JC 

(po–čt 8–16, pá 8–14 hodin)
tel.: 566 782 004,001

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 9. a 23. února 
2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
ČERVENÁ KARKULKA.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004–5, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po před-
chozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstu-
penky do volného prodeje.                                                                    -hs-

OSTATKY V OSLAVICI 
od 8. do 10. 2.

9. 2. od 11 hodin průvod 
masek po vsi,

od 20 hodin ostatková 
taneční zábava 

se skupinou Proměny, 
maskám vstup zdarma.

10. 2. od 14 hodin 
Dětský karneval 

se skupinou 
On a Ona Band.

Srdečně zvou pořadatelé 
SDH Oslavice

Sobota 2. 2. 2013
Becheráček vás zve 

do KD Radostín nad 
Oslavou na 

14. MAŠKARNÍ 
PLES 

OCHOTNÍKŮ
hraje Kozénka Band
Gulášek, vínečko...

22.00 tradiční překvape-
ní ,o desáté‘

Mediální partner:

´

Rezervace míst na tel.: 777 819 707 po 19. hodině.
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stolní
tenis

Nábor dětí do velkomeziříčské házené
Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve do svých 
řad chlapce a děvčata narozené 1995–2003 se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky: pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.

TJ Dětské středisko Březejc 
pořádá

NÁRODNÍ 
TURNAJ
V BOCCIE
OZP CUP 1. liga, 1. kolo

9.–10. 2. 2013
Tělocvična 3. ZŠ Školní 
2055, Velké Meziříčí
Srdečně zveme příznivce 
boccii. Přijďte podpořit svo-
je favority nebo se podívat, 
příjemně strávit čas ve spor-
tovní atmosféře handicapo-
vaných sportovců.
Program: 9. 2. 9–18 hodin, 
10. 2. 9–15 hodin

Po loňské zkušenosti se i v letoš-
ním roce Základní a  Mateřská 
škola Pramínek, o. p. s., z  Brna 
pod vedením paní učitelky Ta-
mary Černochové vypravila 
na  celodenní návštěvu lyžař-
ského areálu na  Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí. 
Zde nás opět čekala skvěle upra-
vená sjezdovka a  rozzářené oči 
našich malých sportovců. Po ná-
ročném dopoledni jsme si odpo-

činuli při chutném obědě v míst-
ní restauraci a  lyžování mohlo 
pokračovat. 
Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat pracovníkům Ski 
klubu Velké Meziříčí, a  to 
hlavně pánům Jiřímu Pálkovi 
a  Pavlovi Svobodovi za  jejich 
vstřícnost a  už teď se těšíme 
na  další lyžování třeba v příš-
tím roce.

Za rodiče Petra Doležalová

Poděkování ski klubu 
za lyžařský kurz pro děti

Dne 19. 1. 2013 se konal již 6. roč-
ník halového turnaje starších žáků 
v  malé kopané ve  sportovní hale 
ve Velkém Meziříčí. Turnaj byl ve-
lice kvalitně obsazen, zúčastnilo se 
celkem 10 týmů, jeden účastník slo-
venské žákovské ligy a devět týmů 
ze Sportovních center mládeže. 
Vítězství v turnaji vybojovali hrá-
či Vysočiny Jihlava (na snímku). 
Nejlepším střelcem se stal Ladislav 
Krejčí Zbrojovka Brno, brankářem 
Filip Leznar Sparta Brno, hráčem 
David Tůma Vysočina Jihlava a nej-
sympatičtějším trenérem byl zvolen 
Kamil Janošek SFC Opava.
Hodnocení trenéra vítězů FC Vy-
sočiny Gustava Cabúka: „Musím 
říci, že jsem byl velmi mile pře-
kvapen. Turnaj byl dobře a atrak-
tivně obsazen. Profesně výbor-
ně připraven a  zabezpečen, a  to 
včetně pohoštění pro hráče, což 
na  těchto turnajích vždy nebývá. 
Za  celý úspěšný průběh turnaje 
vám děkuji a přeji mnoho podob-
ně úspěšných akcí vám i  kopané 
a sportu ve Velkém Meziříčí.“

Hodnocení turnaje hlavního orga-
nizátora Libora Deketa: „Myslím 
si, že turnaj měl výbornou úroveň 
a na úrovni kraje nejlepší obsaze-
ní v  kategorii U  14 v  tomto roce. 
K vidění zde byly jak skvělé akce, 
krásné branky, tak i výborné výko-
ny některých hráčů jednotlivých 
mužstev, podle některých přítom-
ných naděje pro český fotbal. Naše 
vystoupení v  turnaji nebylo až 

tak špatné, jak to vypadá v  tabul-
ce. Jen proměňování vyložených 
šancí z  naší strany bylo mizerné 
a toho dokázal v některých utkání 
využít soupeř. V  neposlední řadě 
bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se na zdárném chodu turnaje star-
ších žáků podíleli a  zároveň také 
sponzorům, kteří v  nelehké době 
přispěli na tento turnaj a pomohli 
tento jej realizovat.“

Sponzoři turnaje: Agados, Buil-
ding centrum HSV, týdeník Vel-
komeziříčsko, internetové noviny 
VM, Město Velké Meziříčí, Sta-

vebniny Smejkal, Paramont, Re-
staurace Alele, Řeznictví u  Ma-
lečků Hana Simandlová, Zelenina 
Smejkal. 

Sk. A VM Třebíč S. Brno Praha Karviná Body Skóre Poř.
VM 1:1 0:1 0:3 1:0 4 2:5 5.
Třebíč 1:1 2:0 2:4 0:1 4 5:5 4.
S. Brno 1:0 0:2 1:0 1:2 6 3:4 3.
Praha 3:0 4:2 0:1 1:0 9 8:3 1.
Karviná 0:1 1:0 2:1 0:1 6 3:2 2.
Sk. B Jihlava Z. Brno Opava Slovác. Senec Body Skóre Poř.
Jihlava 0:4 1:1 1:1 2:0 5 4:6 4.
Z. Brno 4:0 0:1 1:0 4:1 9 9:2 1.
Opava 1:1 1:0 0:1 0:0 5 2:2 3.
Slovácko 1:1 0:1 1:0 3:0 7 5:2 2.
Senec  0:2 1:4 0:0 0:3 1 1:9 5.
ČF 1 Jihlava – Praha 3:1
ČF 2 Z. Brno – Třebíč 2:0
ČF 3 S. Brno – Slovácko 2:1
ČF 4 Opava – Karviná 2:1
SF1 Jihlava – S. Brno 2:0

SF2 Opava – Z. Brno 1:0
o 3. místo
S. Brno – Z. Brno 1:0 PK
Finále
Jihlava – Opava 2:1

Kompletní přehled výsledků turnaje
Základní skupiny:

-dek-

Fotbalový halový turnaj starších žáků vyhráli hráči z Jihlavy

Okresní přebor v ledním hokeji
HC Nedvědice – SK Mostiště 2:0 
(0:0; 2:0; 0:0)
Branky: Sís, Štarha, asistence 
Krejčí, další podrobnosti nehlá-
šeny, hráno na ZS v Nedvědici.
Vyrovnané slušné utkání vyhrálo 
bojovnější mužstvo domácích.
Další výsledky:
HC Nedvědice – HLC Bulldogs 
Brno 6:5 po samostatných nájez-
dech (2:1; 1:3; 2:1 – 1:0 na nájez-
dy)
TJ Šerkovice – RH Centrum 
Brno 3:7 (1:3; 2:1; 0:3)
HC Tatran Hrušky – SK Miner-
va Boskovice B 2:5 (0:1; 0:4, 2:0)
HC Zastávka – HC Spartak Vel-

ká Bíteš B 6:5 po samostatných 
nájezdech (2:3; 1:0; 2:2 – 1:0 na 
nájezdy)
HLC Bulldogs Brno – TJ Ná-
měšť nad Oslavou 5:7 (0:2; 2:4; 
3:1)
HC Veverská Bítýška – HC So-
kol Křižanov 14:1 (3:1; 5:0; 6:0)

-tom-
Tabulka po 14. kole
1. Náměšť n. Osl. 14 13 1 0 0 101:40 41
2. RH Centrum Brno 12 10 0 1 1 92:39 31
3. Veverská Bítýška 14 10 0 2 2 83:36 29
4. Zastávka 14 7 1 0 6 70:60 23
5. Bulldogs Brno 14 7 0 1 6 76:74 22
6. Velká Bíteš B 13 6 0 2 5 49:56 20
7. Šerkovice 12 5 1 1 5 67:60 18
8. Mostiště 14 4 2 0 8 46:69 16
9. Boskovice B 14 5 0 0 9 38:63 15
10. Nedvědice 12 3 1 1 7 28:51 12
11. Hrušky 13 1 1 1 10 34:74 6
12. Křižanov 14 0 2 0 12 31:93 4

Mostiště opět bez bodu
Krajský přebor I. třídy
TJ Sokol Moravské Budějovice 
– ST VM 10:4
Body: Pokorný Jan 2/1, Řikovský 
Aleš 1/2, Klíma Petr 0/3, Kampas 
Jan 0/3
Čtyřhra: Řikovský, Klíma
TJ Sokol Jemnice – ST VM 9:9
Body: Pokorný Jan 4/0, Klíma 
Petr 2/2, Řikovský Aleš 1/3, Kam-
pas Jan 1/3
Čtyřhra: Pokorný, Kampas
Okresní přebor I. třídy
TJ Sokol Nížkov C – ST VM B 
1:17
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Šoukal Slavomír 4/0, 
Klíma Tomáš 3/1
Čtyřhry: Klíma Tomáš, Brabec
Šoukal, Skryja
Okresní přebor II. třídy
Velká Bíteš – ST VM C 10:8
Body: Dvořák František 3/1, 
Bednář Ivan 3/1, Kořínek Stani-
slav 1/3, Juda Zdenek 0/4

Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Okresní přebor IV. třídy
ST VM D – SK Netín C 7:11
Body: Zelený Tomáš 3/1, Juda 
Zdenek 2/2, Zelený David 1/3, 
Vodák Petr 0/4
Čtyřhra: Juda, Zelený David
Okresní soutěž
ST VM E – Sokol Vlkov 2:16
Body: Minařík Jakub 1/3, Caha 
Martin 1/3, Staněk Tomáš 0/4, 
Kališ Petr 0/4
Černé dvojkolo, tak lze nazvat 
utkání A  družstva. Ve  středu se 
předehrával v Moravských Budě-
jovicích duel o čelo tabulky kraj-
ského přeboru. 
Už v  úvodních čtyřhrách nás 
domácí přehrávali. Ve dvojhrách 
jsme, bohužel, také propadli 
a  hráči byli prostě lepší. Daři-
lo se pouze Pokornému. Jejich 
domácí prostředí bylo naší ne-
výhodou. Podpora místních di-
váku byla velice početná a určitě 

napomohla k  vysokému výsled-
ku 10:4. 
V  sobotu jsme zavítali do  před-
poslední Jemnice, kde byla po-
vinnost vyhrát. Bohužel jsme 
nepotvrdili roli favorita a  pouze 
remizovali 9:9. Nutno dodat, že 
k  mužstvu Jemnice přestoupil 
hráč z divize Kříž. Tento krok byl 
pro ně důležitý, aby nesestoupilo 
o třídu níž. 
Z  našich ostatních družstev se 
dařilo jenom béčku, které zvítězi-
lo vysoko 17:1 v Nížkově. 
Smolně skončilo utkání v  Bíteši. 
Céčko podlehlo nejtěsněji 10:8. 
Dobré výkony podali Dvořák 
s Bednářem. 
Déčko hrálo v Netíně, jejich pro-
hra byla 11:7. Nejlepší hráč byl 
Zelený Tomáš. 
V  pátek hrálo mužstvo našich 
nejmladších s  Vlkovem. Bohu-
žel mu síly nestačily a podlehlo 
16:2.

Velkomeziříčským stolním tenistům 
se nevedlo, zvítězilo jen béčko

-pk-

Okresní přebor V. třídy
1. Bory 12 10 1 1 0 142:74 33
2. Nové Veselí B 13 9 2 2 0 140:94 33
3. Žďár n. Sáz. G 12 10 0 2 0 136:80 32
4. Bystřice n. P. B 12 7 2 3 0 124:92 28
5. Borovnice B 12 6 2 4 0 117:99 26
6. Velká Losenice 13 5 0 8 0 113:119 23
7. Poděšín C 13 4 1 7 1 95:139 21
8. Rovečné C 13 3 2 8 0 111:123 21
9. Nové Město n. M. 13 2 2 9 0 102:132 19
10. Poděšín B 13 1 0 12 0 52:180 15

Okresní soutěž
1. Vídeň 16 16 0 0 0 250:38 48
2. Nové Dvory B 15 13 0 2 0 182:88 41
3. Vlkov 16 11 1 4 0 178:110 39
4. D. Heřmanice B 15 11 1 3 0 194:76 38
5. Polnička C 16 7 4 5 0 160:128 34
6. Malá Losenice B 16 9 0 7 0 166:122 34
7. TJ Žďár n. Sáz. H 15 7 3 5 0 151:119 32
8. Velká Bíteš C 14 6 1 7 0 122:130 27
9. Jámy B 15 5 0 10 0 99:171 25
10. Bory B 16 2 2 12 0 77:211 22
11. Bystřice n. Per. C 16 2 1 13 0 70:218 21
12. Nížkov E 14 3 1 10 0 95:157 21
13. Vel. Meziříčí E 16 1 0 15 0 56:232 18

-lav-

TK Autocolor Oslavice B 14 – 
Netín B 4
Body: Jaša Jaroslav 4,5, Klusáček 
Patrik 3,5, Trutna Jaroslav 3,5, 
Štepánek Jiří 2,5 -šou-

Oslavice
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Pá  1. 2.  10.00–11.30
So  2. 2. 14.15–15.45
Ne  3. 2. 14.15–15.45
Út  5. 2. 16.00–17.30
So  9. 2. 13.00–14.30
Ne 10. 2. 13.45–15.15
Po 11. 2. 10.00–11.30
Út 12. 2. 16.00–17.30
Čt 14. 2. 10.00–11.30
Pá 15. 2. 10.00–11.30
So 16. 2. 14.15–15.45
Ne 17. 2. 14.30–16.00
Út 19. 2. 16.00–17.30
So 23. 2. 14.15–15.45
Ne 24. 2. 13.45–14.45
Út 26. 2. 16.00–17.30
Vstupné:
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

veřeJnÉ
 BRUslení

VANGL CUP 2013 
Turnaj mladších žáků – Ivančice
Po  nevydařeném podzimu, kde 
nám patří „po  zásluze“ poslední 
místo v  tabulce, následuje zimní 
příprava. Několik turnajů nám uká-
že, zda nastolený trend v tréninku je 
správný a odhalí chyby ve hře.
Jako první test jsme absolvovali ve-
lice slušně obsazený turnaj v Ivan-
čicích. Byla otázka, jak jsme schop-
ni popasovat se s  družstvy, která 
jsou ve svých soutěžích na čelních 
příčkách a jejich herní projev bude 
zřejmě kvalitnější a  vyhranější. 
Cílem bylo bodovat alespoň v ně-
jakém zápase, aby kluci poznali 
radost z vítězství, a získali motivaci 
do  tréninku, neboť neustále pro-
hrávat je frustrující.

Toto předsevzetí se nám podařilo 
nad očekávání splnit hned v  prv-
ním utkání, kde jsme k překvapení 
všech přihlížejících dokázali oto-
čit nepříjemný vývoj s  družstvem 
z  Hustopečí. Obrat z  1:4 na  8:4 
soupeře zaskočil, a  již stihl pouze 
snížit na rozdíl jediné branky. Vý-
hra přinesla obrovskou vzpruhu 
a další touhu po vítězství. To při-
šlo hned vzápětí, kdy především 
v druhé části utkání jsme dokázali 
vzdorujícímu družstvu ze vzdálené 
Polanky nad Odrou vstřelit branky 
z rychlého protiútoku, a tím defini-
tivně zlomit jejich odpor. V brance 
dominoval Jakub Benda.
Do  dalšího zápasu jsme nastoupili 
se změnou právě na  postu gólma-
na. Tento tah se ukázal jako dobrý, 

a  za  výborně hrající obranou se 
zaskvěl v  brance Jan Hnízdil, kte-
rý „deptal“ střelce z  Maloměřic. 
Po  třech zápasech jsme měli plný 
počet bodů a  směle jsme střádali 
plány na  zisk medailových pozic. 
K  tomu nám teoreticky stačil zisk 
jednoho vítězství ze třech zápa-
sů. Tam nás ale čekala velmi tvrdá 
a náročná zkouška. Ta se ukázala již 
v následujícím utkání proti domá-
címu A družstvu. Jejich výkonnost, 
byla skutečně nad naše síly a poráž-
ka o 8 branek byla velice přijatelná, 
neboť Ivančice A jsou v domácí sou-
těži dosud bez porážky.
Další možnost zisku kýžených bodů 
nabízel zápas s  domácí rezervou. 
I přes potřebnou motivaci kluků byl 
vstup do utkání přímo tragický. Čas 

zápasu byl 1 × 20 minut bez mož-
nosti time-outu, což není snadné.
Stav v 11. minutě byl 1:3 z našeho 
pohledu a  hra absolutně nena-
značovala, že bychom o  případný 
úspěch vůbec stáli. Hra bez pohybu, 
odevzdávání míče a veliké množství 
neproměněných příležitostí dáva-
lo domácím velikou naději na zisk 
vítězství. Následovalo velké prostří-
dání hráčů a na lavičce udílení po-
kynů, jak změnit herní projev, neboť 
v poměrně slušně zaplněné hale ne-
bylo slyšet vlastního slova.
Po této „konzultaci“ došlo k velké 
změně v herním projevu a výsled-
kem osobní obrany na  středního 
hráče domácích byl kýžený obrat, 
který vedl k vítězství 9:3. Tím byla 
definitivně zpečetěna naše přítom-

nost na  medailové pozici a  i  přes 
případnou prohru v  posledním 
zápase, který byl zároveň přímým 
střetem o druhé místo, jsme mohli 
skončit nejhůře třetí.
Poslední souboj byl již nad naše 
možnosti a  Bohunice po  zásluze 
získaly vítězství 13:4. Naše vystou-
pení na  turnaji musíme brát jako 
úspěšné a  v  následujícím období 
máme na  co navazovat. Je nutné 
vyzdvihnout výkon všech hráčů, 
protože v  mnoha případech vedla 
k  úspěchu nezměrná bojovnost 
nad házenkářským umem.
Výsledky: 
Sokol Velké Meziříčí – Legata Hus-
topeče 8:7, – DTJ Polanka n. Od-
rou 15:6, – SHC Maloměřice  11:2, 
– HK Ivančice A 5:13, – HK Ivan-

čice B 9:3, – Tatran Bohunice  4:13
Konečná tabulka
1. Ivančice A 81:40 12b
2. Bohunice 71:42  8b
3. Velké Meziříčí 52:44  8b
4. Hustopeče 48:45  6b
5. Ivančice B 61:50  6b
6. Polanka n. Odrou 34:80  2b
7. SHC Maloměřice 21:67  0b
Hráli: Benda Jakub 1 – Bárta Samu-
el 17, Buchta Dominik 12, Svoboda 
Vojtěch 11, Babáček Kamil 7, Rous 
Václav 4, Rohovský Víťa, Podstatzký 
Mackenzie, Doležal Matěj, Šroler 
Dominik, Hladík Jaroslav, trenér: 
Janíček Martin, vedoucí družstva: 
Janíček Martin ml. 
Úspěšnost: Jakub Benda 51 % 5 
utkání 80/41; Jan Hnízdil 85 % 1 
utkání 13/2.

V přípravném turnaji žáci vybojovali bronz

Naši fotbalisté U13 se kromě tré-
ninků (3× týdně) zúčastnili dal-
ších dvou halových turnajů. 
První turnaj se hrál v Okříškách. 
Našimi soupeři byla družstva 
krajských soutěží. VM – Okříšky 
A 5:1, HFK Třebíč 8:0, Bedřichov 
4:0, Bystřice n. P.  5:1, Okříšky B 
10:0. V  turnaji jsme obsadili 1. 
místo. Nejlepším střelcem byl náš 
hráč Pavel Pártl.  Další neděli jsme 
jeli do Jihlavy. Na tento turnaj se 
přihlásilo pouze 5 týmů, proto se 
hrálo dvoukolově. VM – Speřice 
0:1, 1:0, Světlá n. S. 0:3, 0:0, Jihlava 
1:1, 0:1, Havlíčkův Brod 2:2, 2:3. 
Turnaj odehráli: Pártl Pavel 16, 
Loup Patrik 7, Burian Martin 6, 
Sysel Matěj 3, Voneš Jan 2, Chalu-
pa Patrik 3, Pavelec Šimon, Požár 
Tomáš. -chal-, foto: archiv FC VM

Mladí fotbalisté sehráli dva turnaje
Starší žáci
HC Litomyšl – HHK VM 4:4 
(1:2, 1:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 4. Úlovec 
(Hedbávný), 15. Hedbávný (Úlo-
vec), 35. Dundálek (Kapusta O.), 
55. Úlovec (Přinesdomů). Sestava 
HHK: Svoboda – Karásek, Pacalo-
vá, Přinesdomů, Řepa – Dundálek, 
Nevěčný, Kapusta O. – Hedbávný, 
Úlovec, Pacal. Rozhodčí: Halbrštát, 
Tölg. Vyloučení: 4:2, využití: 1:0. 
Střely na branku: 19:28. Diváci: 48.
Mladší žáci
TJ Lokomotiva Česká Třebová – 
HHK VM 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
Branka a asistence HHK: 1. Juda 
M., 11. Juda M. (Havliš), 26. Juda 
M. (Poledna), 31. Juda M. (Třeš-
tík), 33. Juda M. (Procházka). 
Sestava HHK: Pestr – Procházka, 

Juda M., Ambrož, Broža – Bíbr, 
Havliš, Barák – Dvořák, Poled-
na, Kapusta L. – Třeštík, Strádal, 
Šilpoch – Zacha. Rozhodčí: Hal-
brštát, Vrba. Vyloučení: 2:5, vyu-
žití: 1:0. Střely na branku: 22:35. 
Diváci: 50.
Program na tento týden:
Sobota 2. 2. 2013 v 9.15 HHK 
mladší žáci – HC Moravská Tře-
bová a v 11.15 HHK starší žáci 
– HC Moravská Třebová (zimní 
stadion Velké Meziříčí).

-hhk-
Krajská liga mladších žáků
1. Chrudim 12 11 0 1 107:33 22
2. Ledeč n. Sáz. 10 7 2 1 67:35 16
3. Velké Meziříčí 10 6 1 3 66:56 13
4. Dukla Jihlava 10 5 1 4 77:55 11
5. Moravská Třebová 11 5 1 5 56:51 11
6. Lanškroun 11 5 0 6 50:44 10
7. Skuteč 11 3 1 7 61:100 7
8. Česká Třebová 11 2 0 9 41:82 4
9. Pelhřimov 10 1 0 9 42:110 2

Žáci z venku dovezli body

-vid-

Na závěr výuky dětí v  lyžařské škole Ski klubu Velké Meziříčí, která 
probíhala ve třech lednových víkendech, se uskutečnil veřejný závod. 
Zvítězili všichni – dle olympijské myšlenky. Děti si odnesly diplomy 
za účast a drobné dárky od pořadatelů. Lyžařská škola a výuka lyžová-
ní a snowboardu pokračuje dál. Výsledky, fotografie ze školy a infor-
mace o další výuce najdete na našich stránkách  www.skivm.cz

Lyžařská škola je v cíli

Text a 2× foto: Petr Zezula

na házenou
do sportovní haly za Světlou
v sobotu 2. února 9.00–17.30 – 
turnaj dorostenek  TJ Sokol Velké 
Meziříčí, SHK D - P Pardubice, 
TJ Házená Jindřichův Hradec 
mladší a starší dorostenky, HK 
Piccard Senec, Astra Praha starší 
dorostenky
na hokej 
na zimní stadion
v sobotu 2. února v 16.30 HHK 
Velké Meziříčí B – Ledeč nad Sá-
zavou
v sobotu 2. února v 9.15 HHK 
Velké Meziříčí mladší žáci – HC 
Moravská Třebová v 11.15 HHK 
Velké Meziříčí starší žáci – HC 
Moravská Třebová
v neděli 3. února 2013 v 11.30 
HHK Velké Meziříčí dorost – HC 
Uherský Brod

kdy a kaM

HHK VM B – TJ Spartak Pelhři-
mov B 10:2 (3:2, 4:0, 3:0)
Diváků: 61. Rozhodčí: Dostál – 
Rampír, Horký. Branky: 3. Tůma 
(Peterka), 13. Šoukal (Ambrož), 
19. Střecha F. (Kudláček J.), 22. 
Frühauf (Hubl), 26. Malec (Střecha 
F.), 35. Malec (Střecha F., Kudlá-
ček J.), 39. Navrátil (Ambrož), 45. 
Peterka (Barák), 46. Frühauf (Špa-
ček), 51. Střecha F. – 12. Kubíček 
(Vodička), 16. Moucha (Knězů). 
Vyloučení: 4:4, navíc Linhart (Pel.) 
do konce utkání za hození hokejky 
z hráčské lavice. Využití: 0:0. Osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 62:24. 

Sestava HHK B: Šeba (Štourač) – 
Musil F., Střecha L. – Trnka, Bra-
dáč – Peterka, Ambrož – Střecha F., 
Kudláček J., Malec – Frühauf, Vrá-
na, Hubl – Šoukal, Navrátil, Tůma 
– Špaček, Barák, Musil Š. – Kavina.
Od úvodního hvizdu měli domá-
cí hokejisté viditelnou převahu 
a neustále se tlačili do útočného 
pásma. Hned ve 3.‘ se ujali ve-
dení zásluhou Tůmy, ale na další 
gól čekali dlouhých deset minut. 
Toho využili hosté k vyrovnání, 
když vystydlého Šebu překvapil 
Kubíček. To se jim podařilo ještě 
jednou, v 16.‘ Mouchou, který od-

pověděl na trefu Šoukala. Do ša-
ten šli nakonec spokojenější hráči 
HHK. Ve vlastním oslabení při 
„forčekingu“ obral Jiří Kudláček 
o puk soupeřova obránce a Filip 
Střecha nedal Svobodovi šanci.
Druhá třetina se pak ukázala jako 
rozhodující. Meziříčští během šesti 
minut odskočili o tři góly ve skóre 
a hokejisté z Pelhřimova, kteří při-
jeli jenom v jedenácti lidech, pře-
stávali stíhat. O to častěji chodili na 
trestnou lavici a jenom se štěstím 
se dokázali ubránit. Domácí ne-
ustávali v nátlakové hře a i přesto, 
že se jim nedařilo v přesilovkách, 

navýšili do konce prostřední části 
brankový poměr na 7:2.
V závěrečné třetině už to bylo je-
nom o celkové výši skóre. Na ko-
nečných deset je zaokrouhlil Filip 
Střecha a HHK si zaslouženě připsal 
důležité tři body do tabulky.
Další výsledky: Telč juniorka – 
Žirovnice 3:4, Ledeč – Telč 4:7.
Příští zápas odehrajeme opět 
doma, v sobotu 2. 2. od 16.30 ho-
din, proti Ledči n. S. 
1. Žirovnice 13 10 0 0 3 64:37  30
2. Pelhřimov B 13 8 1 1 3 59:49 27
3. V. Meziříčí B 13 8 1 0 4 66:49 26
4. Telč 13 4 1 2 6 52:65 16
5. Ledeč n. S. 13 4 0 0 9 55:75 12
6. Telč – junioři 13 2 0 0 11 41:62   6

-ht-

Hokejisté béčka vysoko přehráli Pelhřimov
-jan-
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ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

O vítězi městské ligy se rozhodne mezi pěti mužstvy
Ve velmi vyrovnané sezoně se po 
5. kole oddělilo 5 mužstev, mezi 
kterými se rozhodne o vítězi 10. 
ročníku městské hokejové ligy.
5. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
HC Lukáš – Agromotor VM 
2:2
Studený, Vaněk – Kadela, Peterka M.
Tech. služby VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 11:4
Chudoba 3, Todorov 3, Šlapal O. 
2, Hlavnička, Pospíšil, Kružík – 
Strnad 3, Vrbka
SK Netín – HC Bory 5:8
Plhák T. 2, Plhák M. 2, Wasserbauer 
– Velecký 5, Kuchař 3

Sanborn VM – SK Omega VB 
1:3
Bajer F. – Svoboda, Bartoň, Mi-
kulík
1. HC Bory 5 4 0 1 27:11 8
2. HC Lukáš 5 3 1 1 30:19 7
3. Technické služby VM 5 3 1 1 31:21 7
4. Sanborn VM 5 3 1 1 27:22 7
5. SK Omega VB 5 3 0 2 13:19 6
6. Agromotor VM 5 1 1 3 15:22 3
7. SK Afcon Kunšovec VM 5 1 0 4 17:32 2
8. SK Netín 5 0 0 5 15:29 0

O postup do extraligy
SK Vídeň – River VM 13:3
Pospíšil 3, Navrátil 2, Hermany 
2, Vídeňský 2, Vyhlídal 2, Janák, 
Konečný – Vrtal 2, Rous 
Auto Dobrovolný VM – Farma 
Měřín 7:1

Šefčík 3, Vondráček P. 2, Vondrá-
ček J., Novák – Kašpar
SK Lavičky – HC Benetice 4:3
Štěpánek 3, Nevěčný – Jakšík 2, 
Mikuláš
SPL Radostín n. Osl. – Horní 
Heřmanice 5:3
Hubený 2, Pokorný, Láznička, 
Váša – Mejzlík Jar. 2, Horký 
1. SK Vídeň 5 4 0 1 32:21 8
2. SK Lavičky 5 3 2 0 22:15 8
3. SPL Radostín n. Osl. 5 3 1 1 17:13 7
4. HC Benetice 5 3 0 2 28:16 6
5. Auto Dobrovolný VM 5 3 0 2 22:12 6
6. Horní Heřmanice 5 1 1 3 17:21 3
7. Farma Měřín 5 0 2 3 12:24 2
8. River VM 5 0 0 5 14:42 0

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)

Ořechov – NHÚ Balinka VM 
4:6
Večeřa, Hála, Kokojan, Dvořák 
– Jelínek 2, Vacula 2, Navrátil, 
Mucha J.
HCF Dráhy VM – HC Tasov 4:4
Tomšík 2, Mišura, Hamřík – 
Chlubna 3, Svoboda
HC Pikárec – HC Bory B 7:1
Broža 2, Vařejka 2, Šumichrást 2, 
Ventruba – Kotačka
6. HC Pikárec 4 3 0 1 20:11 6
7. NHÚ Balinka VM 4 3 0 1 24:19 6
8. HCF Dráhy VM 4 2 2 0 16:12 6
9. Ořechov 5 2 1 2 19:15 5
10. Stránecká Zhoř 4 2 0 2 22:17 4
11. SK Tasov 4 1 1 2 12:16 3
12. HC Bory B 5 0 0 5 11:34 0

-vid-

Příprava 25.–27. ledna
Mezinárodní turnaj Veselí nad 
Moravou
Třídenní setkání osmi doroste-
neckých celků z  České i  Sloven-
ské republiky měl velmi dobrou 
úroveň a plně splnil herní přípra-
vu našeho týmu před zahájením 
jarní prvoligové soutěže.
V  pátečním podvečeru jsme za-
hájili turnajovou pouť soubojem 
s  domácím družstvem starších 
dorostenek. První čtvrthodina 
patřila našim hráčkám, které pře-
kypovaly herní aktivitou. Přes-
né zásahy po  brejkových akcích 
znamenaly místy až tříbrankové 
vedení. Síla domácího kolektivu, 
který se nakonec stal pozdějším 
a nutno dodat, že zasloužilým ví-
tězem, byla zřetelná ve vyrovna-
nosti jeho kádru. Přesně a účelně 
sehrané kombinace postupně zís-
kávaly převahu nad našimi čas-
tějšími chybami a  nepřesnostmi 
a již do poločasu si domácí celek 
vybudoval nejtěsnější náskok. 
Po změně stran Veselanky pokra-
čovaly ve  velmi dobrém výkonu 
a i přes naši snahu pak již „kon-
trolovaly“ zbytek hrací doby až 
do vítězného konce 18:24 (9:10). 
Sobotní program jsme zaháji-
li vcelku suverénním výkonem 

proti starším dorostenkám So-
kola Poruby. Od  prvních minut 
nás zdobila výborná defenzivní 
souhra podporovaná brilantní-
mi zákroky brankářek Vávrové 
a  Syptákové. V  útočné fázi byly 
naší největší zbraní rychlé a přes-
ně zakončené brejky Koudelové 
a  Sedláčkové. V  celkovém vyjá-
dření jsme se pak mohli radovat 
z  výraznějšího vítězství 20:12 
(11:7). Smůlou bylo zranění kole-
ne do té doby velmi dobře hrající 
Nejedlé, která již v  dalších sou-
bojích našemu družstvu nemohla 
na palubovce pomoci. 
V  pořadí třetí turnajové vystou-
pení bylo z  naší strany nejpove-
denější. Proti soupeřkám z  ŠKP 
Bratislava jsme začali hodně 
nevýrazně. Ofenzivně ladě-
ný soupeř měl po  většinu hra-
cí doby navrch a  místy vedl až 
o  šest branek. Po  změně stran 
jsme dokázali udržet celkově vy-
soké, místy až vražedné tempo 
hry a  začali postupně „stahovat“ 
náskok Slovenek. Díky výborné 
souhře spojek Škrdlová, Partlo-
vá, Janečková a brilantní obranné 
práci pivotmanky a  naší nejlepší 
hráčky Studené jsme tři minuty 
před koncem hrací doby srovnali 
skóre. Závěr pohledného utkání 

se dohrával již plně v  naší režii 
a po zaznění zvukového signálu se 
hráčky mohly zaslouženě radovat 
z vydřeného vítězství 22:19 (6:11). 
Sobotní večerní souboj s  dalším 
slovenským týmem starších do-
rostenek HK Štart Trenčín roz-
hodoval o účasti vítězného týmu 
v nedělní finálové skupině. První 
poločas jsme ještě byli schopni 
střelecky konkurovat a  odolávat 
tlaku fyzicky velmi dobře vyba-
vených spojek soupeře. Poloča-
sový třígólový odstup se zdál býti 
z  našeho pohledu dosažitelným. 
Výrazně ubývající síly našeho 
úzkého kádru soupeřky dokáza-
ly trestat z rychlých brejků, které 
pak výraznou měrou stanovily 
výsledný brankový poměr v  náš 
neprospěch 16:21 (8:11). 
Nedělní odpolední souboj se 
staršími dorostenkami Bohunic 
jsme zvládli herně na  jedničku. 
Zlepšili jsme souhru s  postem 
pivota, dobré výkony předvedly 
Doležalová a  Homolová. Po  ce-
lou zkrácenou hrací dobu jsme se 
častěji dostávali k zakončení, a to 
jsme nakonec vyjádřili i  gólově 
14:10. Vítězství tak znamenalo 
celkově pátou turnajovou příčku. 
Pořadí: 1. Veselí nad Moravou, 2. 
HK Štart Trenčín, 3. Zora Olomouc, 

4. Sokol Poruba ml., 5. TJ Sokol 
Velké Meziříčí, 6. Bohunice, 7. So-
kol Poruba st., 8. Sokol Vršovice.
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Studená Kateřina 
(4), Koudelová Eliška (20), Partlo-
vá Markéta (17), Škrdlová Renata 

(19), Sedláčková Klára (11), Ho-
molová Michaela (2), Janečková 
Denisa (16), Doležalová Romana 
(1), Nejedlá Michaela. Trenéři Zá-
viška, Partlová, Škrdlová. 
Pozvánka do  haly za  Svět-
lou: V  sobotu 2. února od  9.00 

do  17.30 proběhne v  rámci pří-
pravy turnaj dorostenek – TJ 
Sokol VM, SHK D – P Pardubi-
ce, TJ Házená Jindřichův Hradec 
ml. a st. dorky, HK Piccard Senec, 
Astra Praha st. dky. 

-záv-, foto: Ivana Škrdlová

Dorostenky házené skončily v turnaji páté

HC Brumov-Bylnice – HHK 
VM 5:7 (2:2, 3:4, 0:1)
Branky a asistence HHK: 6. Kam-
pas M. (Sladký), 14. Kampas M. 
(Sladký), 25. Kampas M., 35. 
Kampas J. (Tlapák), 37. Crha (Bu-
rian L.), 37. Kampas J., 52. Kam-
pas M. (Burian L.). Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Crha, Kampas F., 
Sladký – Tichý, Burian L., Tlapák 
– Bernat, Kampas M., Kampas J. 
– Šilpoch D., Marešová. Rozhod-
čí: Bublák, Vaněk J. st. Vyloučení: 
2:4, využití: 0:1. Střely na branku: 
26:36. Diváci: 37.
V  sobotu odcestovali hokejoví 
dorostenci k  utkání do  Bru-
mova Bylnice. Soupeř, kterého 
jsme v  této sezoně ještě nepo-
razili, byl v tabulce na druhém 
místě a  našemu týmu chyběl 
na domácí družstvo jeden bod.
Od první minuty se hrálo ve vy-
sokém tempu. V utkání se blýskl 

Martin Kampas, který svými pěti 
zásahy výrazně dopomohl na-
šemu družstvu k  velmi cenným 
dvěma bodům. 
Po  vítězném zápase se dorost 
dostal na  průběžné druhé mís-
to tabulky. Pokud jsme si chtěli 
upevnit tuto pozici, museli jsme 

v neděli plně bodovat s Boskovicemi. 
Ostatní výsledky dvacátého 
kola: Boskovice – Uherský Brod 
4:2, Technika Brno – Valašské 
Meziříčí 3:4, Hodonín – Warrior 
Brno 6:1.
HHK VM – HC Boskovice 7:4 
(3:1, 2:1, 2:2)

Branky a  asistence HHK: 2. 
Sladký (Bernat), 8. Kampas M. 
(Kampas J., Šilpoch D.), 9. Crha 
(Kampas M.), 33. Burian L., 34. 
Burian L. (Šilpoch D.), 48. Šil-
poch D. (Tichý), 60. Kampas M. 
(Kampas J.). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Juda J. – Smažil, Crha, 
Kampas F., Sladký – Tichý, Burian 
L., Tlapák – Bernat, Kampas M., 
Kampas J. – Šilpoch D., Nevěčný. 
Rozhodčí: Fiksa – Sysel, Jirčík. 
Vyloučení: 5:1, využití: 1:1, v osla-
bení: 2:0. Střely na branku: 19:23. 
Diváci: 23.
V  neděli se dorost postavil 
dalšímu soupeři krajské ligy. 
Tentokrát na  náš zimák doje-
li dorostenci z  Boskovic, kteří 
v  sobotním kole porazili jedno-
ho z favoritů soutěže, tým Uher-
ského Brodu.
Vstup do utkání se našemu týmu 
opravdu povedl. V rozmezí devíti 

minut vstřelil tři branky a vypra-
coval si komfortní náskok. V  zá-
věru třetiny hosté snížili a do kon-
ce první části byli hosté aktivnější.
Druhá třetina byla pro nás opět 
příznivá. Během jedné minuty 
dvakrát skóroval Luboš Burian 
a  opět jsme měli jednoznačně 
více ze hry. Stejně jako v  první 
třetině nám ve druhé nevyšel zá-
věr. Hosté z Boskovic snížili ve 39 
minutě na 5:2.
Závěrečná třetina přinesla 
velké drama. Po  36 vteřinách 
hosté opět snížili a  celkem 
jednoznačný průběh začal mít 
trhliny. Hostující družstvo cíti-
lo šanci, a  tak se s  chutí pus-
tilo do  útočení. V  polovině 
třetí třetiny skóroval Dominik 
Šilpoch a  poslal náš tým opět 
do tříbrankového vedení. S tím 
se soupeř nechtěl smířit a  na-
posledy v  utkání snížil. To již 

běžela 56. minuta. O definitiv-
ním zisku dvou bodů rozhodl 
40 vteřin před koncem Martin 
Kampas, který stanovil výsled-
ku konečnou podobu.
Ostatní výsledky dvacátého 
prvního kola: Uherský Brod – 
Technika Brno 4:1, Warrior Brno 
– Brumov-Bylnice 1:4, Valašské 
Meziříčí – Hodonín 1:4.
Program na tento týden:
Pátek 1. 2. 2013 v  16.30 HC 
Uherský Brod – HHK dorost, (ZS 
Uherský Brod)
Neděle 3. 2. 2013 v  11.30 HHK 
dorost – HC Uherský Brod (ZS 
VM)
Krajská liga dorostu JM, V, Z
1. Hodonín B 21 20 1 0 135:47 41
2. Velké Meziříčí 20 13 0 7 113:71 26
3. Brumov-Bylnice 21 12 1 8 99:99 25
4. Uherský Brod 19 12 0 7 101:64 24
5. Minerva Boskovice 21 9 2 10 80:80 20
6. Bobři Val. Meziříčí 20 7 1 12 71:120 15
7. Warrior Brno 21 3 3 15 66:109 9
8. Technika Brno 21 2 0 19 46:121 4

Dorost ve dvoukole získal plný počet bodů

Text a foto: -hhk-

Hokejové áčko mělo volno
První mužstvo HHK mělo 
minulý týden volno. V  tomto 
týdnu se již zakousne do  dal-
ších bojů o  mistrovské body. 
V  neděli 3. 2. zajíždí do  Břec-
lavi, kde ho čekají místní Lvi. 
O  tom, že to nebude procház-
ka růžovou zahradou, se hrá-
či mohli přesvědčit v  posled-
ním kole ve  Velké Bíteši. Zde 
se hrálo drama až do  samého 
konce a  Lvi odjížděli z  Vyso-
činy s  nejtěsnější prohrou 3:4. 
Utkání začíná v 17 hodin.
Ostatní výsledky dvacátého 
prvního kola: Velká Bíteš – 
Břeclav 4:3, Kroměříž – Uherský 

Ostroh 5:1, Blansko – Plumlov 
7:3, Šternberk – Uherský Brod 
2:4, Uherské Hradiště – Warrior 
Brno – odloženo.

-hhk-
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 18 12 2 0 4 98:77 40
2. Velká Bíteš 19 10 3 2 4 87:62 38
3. Uherský Brod 19 11 1 1 5 89:81 37
4. Šternberk 20 10 1 3 6 97:78 35
5. Warrior Brno 18 11 0 1 6 78:64 34
6. Kroměříž 20 10 1 1 8 114:88 33
7. Dynam. Blansko 20 9 1 2 8 73:75 31
8. Velké Meziříčí 19 8 1 4 6 88:81 30
9. Uherský Ostroh 19 7 3 3 6 62:56 30
10. Min. Boskovice 20 6 5 1 8 80:73 29
11. Grewis Plumlov 18 5 2 0 11 80:79 19
12. Uherské Hradiště 19 1 3 3 12 56:119 12
13. Lvi Břeclav B 19 1 0 1 17 66:134 4


