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Jihlava, Rantířovská 91, tel.: 602 739 007, 604 647 004
Oznamujeme vám, že jsme opět zahájili sezonu ve Velkém Meziříčí 

v kanceláři na hřbitově (proti obřadní síni).
Zhotovujeme: ▶ pomníky urnové o rozměru  90×70   – již od 9.500 Kč
 ▶ jednohroby o rozměru     90×200 – od 22.000 Kč
 ▶ dvojhroby o rozměru    190×210 – od 35.000 Kč

Máme otevřeno v pondělí a v pátek, 13.00–15.00
Jsme firma s dlouholetu tradicí a přímí výrobci. 

U nás máte záruky a vysokou kvalitu práce. 
Majitel, který pochází z Velkého Meziříčí se těší na vaší návštěvu.

NENECHTE SI UJÍT:

▶ LHÁŘI - divadelní představení
čtvrtek 20. března v 19.30 hodin kinosál Jupiter clubu

▶ KARNEVAL – ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
sobota 22. března v 15 hodin v luteránském gymnáziu

(Více o akcích čtěte na straně 9)

& značkový 
second hand

TEXTIL A ODĚVY JANA

prodejny:  Dům zdraví, Poříčí 11
                        Nový Svit, Náměstí 13/15

NOVĚ DOVOZ USA
TRVALE SNÍŽENÉ CENY:
trika 49 Kč ● svetry 65 Kč 

 kojenecké od 19 Kč ● rifle 130 Kč

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191919. března 2014 RočníK XXV. číslo 11 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Velké Meziříčí letos hodlá přispět 
na opravy kulturních památek ve městě 
částkou 453.134 korun. Jejich vlastníci 
pro letošek plánují opravit 5 objektů. Jde 
o tři domy na náměstí, jeden v Komen-
ského ulici a vstupní věže zámku. Využili 
proto každoroční možnosti a  zažádali 
si o  dotace buď z  Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a měst. památk. zón MK, nebo z krajské-
ho Programu na obnovu kultur. památek 
v Kraji Vysočina. Podmínkou získání pří-
spěvku je povinná fin. spoluúčast města 
na obnově ve výši 10 % z celkových ná-
kladů na obnovu, která pro rok 2014 činí 
zmiňovaných více než 450 tis. Kč. Bu-
dou-li žadatelé úspěšní, tak opravou pro-
jdou střecha domu v  Komenského 120 
za 1.324.957 Kč, přičemž město se bude 
podílet 132.496 Kč. Dalšími plánovaný-
mi akcemi jsou obnovy fasád - domu 
na  Náměstí 77 za  1.222.954 Kč (podíl 
města 122.296 Kč) či vstupních věží zám-
ku za 1.293.695 Kč (podíl města 129.370 
Kč). Vlastníci opraví i dřevěné schodiště 
domu na Náměstí 80 za 249.712 Kč (po-
díl města 24.972 Kč) a  také atria domu 
na  Náměstí 11 za  440.000 (podíl města 
44 tis.Kč).

Město přidá na obnovu kulturních 
památek necelého půl milionu

POZOR! Na silnicích II/602 a Františkov jsou uzavírky
Úplná uzavírka silnice č. II/392 v ul. Františ-
kov ve Velkém Meziříčí v rámci stavby okružní 
křižovatky silnice II/602 a II/392 při stavbě ob-
chodního centra Kaufland:
Uzavírka-popis: Silnice č. II/392 bude uzavře-
na v km 0,000–0,100, v úseku cca 100 m včetně 
části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku 
prováděné stavby okružní křižovatky včetně 
všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov 
ve  Velkém Meziříčí. Silnice II/602 bude prů-
jezdná střídavě pomocí světelného signalizač-
ního zařízení.
Nařízená objížďka: Po silnici č. II/602, II/390 
na II/392, (Velké Meziříčí, Jabloňov, Ruda, Kře-
ptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč).
Autobusy veřejné linkové dopravy po  místní 
komunikaci Nábřeží a po účelové komunikaci 
u  U Tržiště ve Velkém Meziříčí.
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t mohou užít trasu 
po místní komunikaci Nábřeží a po účelové ko-
munikaci u  U Tržiště.
Termín uzavírky: od 10. 3. do 4. 5. 2014 –měú–

Díl o Královničkách z cyklu Naše tradice, kte-
rý štáb České televize natáčel ve Velké Bíteši 
a v Březském loni, bude ČT vysílat devátého 
dubna 2014.

„Čas vysílání prosím sledujte na  stránkách ČT 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-
-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-ot-
virani-studanek/,“ informoval Bítešské Daniel Kup-
šovský. Náš týdeník na zmíněný úspěch upozornila 
etnografka Muzea Vysočiny Třebíč Silva Smutná 

z  Velké Bíteše. Dokument má pětadvacet minut 
a jeho tvůrci jsou Vladimíra Čechová, Petr Koubek, 
Břetislav Lukeš, Věra Krincvajová, Jiří Diarmaid 
Novák, Vít Bělohradský a Daniel Kupšovský.

Královničky a otvírání 
studánek
Po  vzoru našich předků i  my putujeme po  celý 
rok od svátku ke svátku. Své tradice a lidové zvy-
ky milujeme. Víme ale vždy, co těmito rituály naši 
předkové sledovali? Kde, kdy a proč se vůbec dané 
zvyky objevily? Průvody mladých dívek, králek ne-
boli královniček, patřily ke starobylým letnicovým 
obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají 
až do dob pohanských. Jsou spojeny se zpěvy, tanci 
a obřady, které vzývají slunce. V minulosti se ob-
vykle konaly dva nebo tři týdny po svátku sv. Ducha 
a byly spojeny s vítáním jara, přesný průběh se ale 
vždy lišil region od  regionu. Často byl také tento 
svátek přímo spojován s dalším, s otvíráním studá-
nek, tedy s obřadním čištěním studánek po zimě, 
kde hlavní roli hrály opět malé a tedy čistotu sym-
bolizující dívky.
Kromě bítešských Královniček můžete v  tomto 
seriálu zhlédnout také díly Silvestr a  Nový rok, 
Mikuláš, Svatá Barbora a  svatá Lucie, Hromnice, 
Masopust, Boží hod velikonoční, Pálení čarodějnic, 
První máj, Jízda králů, Svatojánská noc, Senoseč, 
Dožínky, Vinobraní a Svatováclavská pouť. Pořady 
provází Miroslav Táborský.

Bítešské Královničky uvidíte v televizi

Připr.: Iva Horká
Foto: archiv S. Smutné

Proběhne deratizace
V souladu se zákonem o ochraně 
veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziříčí uskuteční od 24. 3. 2014 
do 18. 4. 2014 pravidelná ochranná 
deratizace. 

Jde o  opatření směřující k  ochraně 
zdraví osob a  k  ochraně životních 
a pracovních podmínek před původci 
a přenašeči infekčních onemocnění.
Město zajistí provedení deratizace 
v  objektech předškolních a  školních 
zařízení v  majetku města a  na  veřej-
ných prostranstvích. Práce bude pro-
vádět specializovaná firma.
V souvislosti s potřebou aktualizace 
informací o rozšíření potkana žádá-
me občany, aby se s případnými po-
znatky o  jeho výskytu na  veřejných 
prostranstvích obraceli na odbor ži-
votního prostředí MěÚ Velké Mezi-
říčí – tel.: 566 781 087, 566 781 080, 
nebo přímo na telefon odborné fir-
my – tel.: 603  813  643, která bude 
práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Ve Velkém Meziříčí bude nově zastavovat žlutý autobus Student Agency
Žluté autobusy Student Agency 
budou nově již od pondělí 24. 
března zastavovat i ve Velkém 
Meziříčí. 

Umožnilo to rozšíření autobuso-
vé linky z Brna do Českých Bu-
dějovic a zpět. Linku Brno – Čes-
ké Budějovice zavedl autobusový 

dopravce teprve loni. „Posiluje-
me ji na  základě velkého zájmu 
našich zákazníků až na osm spo-
jů denně. Zároveň jsme vyslyšeli 
jejich přání a žluté autobusy za-
staví ve Velkém Meziříčí a Hum-
polci, kde nově nabídneme naše 
špičkové služby ať už při cestách 
do  Českých Budějovic nebo 

Brna,“ uvedla ředitelka autobu-
sové dopravy Student Agency 
Ivana Kašická. Autobusová lin-
ka na  České Budějovice, kterou 
mohou využít cestující z  Velké-
ho Meziříčí, je vedena přes Tře-
bíč, Telč a  Jindřichův Hradec. 
V  těchto městech tedy i  zasta-
vuje. Do Brna pak jede z našeho 

města přímo bez dalších zastá-
vek. Cestující tak budou moci 
nasednout do  žlutého autobusu 
ve Velkém Meziříčí na nástupišti 
číslo 8 v 10.00 a v 15.10 při cestě 
do Brna, kde budou za 45 minut. 
Směrem na České Budějovice vy-
jedou z nástupiště číslo 2 ve 12.45 
a  v  17.44, přičemž v  cíli budou 

za  tři hodiny. Z  Brna od  Grand 
hotelu do Velkého Meziříčí jede 
autobus Student Agency ve 12.00 
a  v  17.00. Z  Českých Budějovic 
na  Velké Meziříčí vyjíždí v  7.00 
a ve 12.10. 
Obyčejné jízdné z Velkého Mezi-
říčí do Brna stojí 60, do Třebíče 
35, do  Telče 65, do  Jindřicho-

va Hradce 110 a  až do  Českých 
Budějovic 160 korun. Mezi Vel-
komeziříčskými by byl zájem 
i  o  zastávku žlutého autobusu 
Student Agency na  lince Praha 
– Brno. „Zájem o naše služby se 
v řadě měst čas od času objevuje, 
viděli jsme jej i ve Velkém Mezi-
říčí. 

Martina Strnadová
Vstupní věže zdejšího zámku by mohly mít novou 
fasádu. Další foto strana 4. Foto: Martina Strnadová

 Pokračování na straně 4
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Z pestré nabídky filmových 
dokumentů o cestování 
a sportech v přírodě se nejvíce 
velkomeziříčským divákům 
líbil film o mimořádně zdat-
ném americkém lezci Alexu 
Honnoldovi. Za ním se o jeden 
hlas umístil film Pygmejové 

– děti džungle, který přiblížil 
život a zvyky nejmenších lidí 
planety, civilizací neposkvrně-
ných Pygmejů. 
A třetím nejhezčím filmem 
byl podle místních The Empty 
Quarter o výpravě do nitra jed-
né z největších pouští na světě, 

do stejnojmenné pusté končiny 
na Arabském poloostrově.

Letos v březnu šlo tedy o již čtvr-
té filmové promítání o  extrém-
ních sportech a konalo se minu-
lou sobotu ve  Velkém Meziříčí 
v místním kině. Bezmála pětiho-

dinové promítání začalo krátce 
po  sedmnácté hodině a  končilo 
před půl jedenáctou večer. Mezi 
dvěma bloky byla opět přestávka 
s tradičním pohoštěním zdarma. 
Na  programu bylo celkem osm 
filmů, včetně bonusového, třia-
padesát minut dlouhého snímku 
Autana o trojici horolezců, kteří 
se vydali do  Amazonie pokořit 
stolovou horu Cerro Autana. 

Při Honnoldově 
lezení se divákům 
tajil dech
Podle místních diváků nejúspěš-
nější film Honnold 3.0 o  ame-
rickém lezci Alexi Honnoldovi 
nezvítězil jen tak náhodou.  Jeho 
lezení velkých stěn bez jištění 
nahánělo husí kůži už jenom při 
pohledu na  filmové plátno. Ti, 
kteří viděli Alexův předešlý film 
Alone on the Wall, říkají, že nový 
film Honnold 3.0 ten předešlý 
minimálně třikrát překonává. 
A nemýlili se.
Honnold je člověk, který si 
na  jednu z  největších skalních 
stěn vzal z  lezeckých pomůcek 
jen lezečky a pytlík na magnesi-

um. Pokud byste takového klu-
ka potkali na ulici, tak byste asi 
neřekli, že se chystá přelézt 700 
metrů vysokou severozápadní 
stěnu masívu Half Dome v  Yo-
semitech. Krom toho vylezl opět 
sólo stylem, tedy bez jištění, ces-
tu Moonlight Buttress (400 m).
Další úchvatné projekty na  sebe 
nenechaly dlouho čekat. Z mno-
ha jiných jsou to například 
sólo přelezy tří největších stěn 
na  Mount Watkins, El Capita-
novi a Half Domu v jednom dni. 
Zlezl 1500 metrů těžkého terénu 
za pouhých 18 hodin – a to jeden 
z nich zdolal v noci za pouhého 
svitu svojí čelové baterky. Přitom 
schopným lezeckým týmům by 
to zabralo týden.

Film o Pygmejích 
nutil k zamyšlení
Fotograf Ivan Bulík přešel Afriku 
skrz na skrz, toužil najít a zachy-
tit život a zvyky nejmenších lidí 
planety - civilizací neposkvr-
něných Pygmejů. Začal hledat 
ve  Středoafrické republice, kde 
ho místní domorodci převedli 
přes hranice válkou zmítaného 

Konga. Při dobrodružném pře-
chodu se vyhýbal místním re-
belům, pozoroval pralesní slony 
i nížinné gorily. Nakonec se mu 
sen splnil. Hluboko v džungli 
se spřátelil s  kočujícími Pygme-
ji, kteří ho zaučili do  tradičního 
způsobu života lovců a  sběračů. 
Ve  filmu zaznělo ale také nalé-
havé poselství – v  ještě nedávné 
minulosti byli Pygmejové bráni 
do  otroctví, za  válek byli loveni 
jako zvěř pro kanibalské rituály 
a dodnes jsou kvůli nerostnému 
bohatství vyháněni ze svého do-
mova, kterým je obvykle dešt-
ný prales. „Na  každém mobilu 
či notebooku jsou stopy jejich 
krve,“ varoval film.
Festival finančně, materiálně 
a  mediálně podpořily Město 
Velké Meziříčí, Nápoje Měřín 
Dlouhý, Josef Homola, Uzenář-
ství Sláma Velká Bíteš, týdeník 
Velkomeziříčsko, Jupiter club, 
Internetová televize VM, Novi-
nyvm, Žďárský deník a web Měs-
ta Velké Meziříčí.
Příští filmové promítání o adre-
nalinových sportech, již jubilejní 
páté, se bude konat na  podzim 
letošního roku. 

Se starostou tentokrát diskutovali Mostišťští

Hlavní pořadatel filmového festivalu Expediční kamera ve Velkém Meziříčí Aleš Horký 
(druhý zleva) debatuje o přestávce s diváky. Foto: Iva Horká

Místním divákům se nejvíce líbil film Honnold 3.0, za ním byli Pygmejové

Velkomeziříčský starosta Radovan Necid 
se v rámci svých pravidelných diskuzí s ob-
čany města tentokrát sešel s Mostišťskými. 
Setkání proběhlo ve čtvrtek 6. března 
v kulturním domě místní části a spolu se 
starostou tentokrát přijel i místostarosta 
Josef Komínek a nechyběl ani předseda 
komise pro místní správu Josef Šíma.

„Avizoval jsem, že letos to budu střídat, sejdu se 
vždy jednou s lidmi ve Velkém Meziříčí a jednou 
s obyvateli některé ze čtyř místních částí města,“ 
uvedl Radovan Necid. Poté občany Mostišť in-
formoval o stěžejních akcích roku 2014 pro Vel-
ké Meziříčí, jimiž budou dopravní stavby. Půjde 
zejména o rekonstrukci silnice II/602 a výstavbu 
okružních křižovatek ve městě. (O všech akcích 
jsme již několikrát podrobně psali v předchozích 
číslech včetně dnešního vydání – pozn. red.)
Stejně jako loni došlo na diskuzi kolem kanali-
zace a nechyběla zmínka o tom, že Mostiště jsou 
na tom z tohoto hlediska ze všech místních částí 
města nejlépe. Neboť ač to Mostiště stojí 14 mili-
onů korun, jako jediná z místních částí mají nyní 
kanalizaci vyřešenou.
Podnět k řešení vznesl jeden z přítomných, kte-
rý pozitivně ocenil cyklostezku coby bezpečné 

a hojně využívané spojení mezi Velkým Mezi-
říčím a Mostištěmi pro pěší i cyklisty. Co však 
chybí je osvětlení po  celé její délce. Další bod, 
který si starosta zapsal do seznamu, byla žádost 
o zřízení zastávky na znamení linkových auto-
busů u Výtahů. Následovala rozbitá komunikace 
po opravě kanalizace k zemědělskému družstvu, 

jejíž oprava již však je v  plánu. Mostišťští také 
projevili zájem o výstavbu dětského hřiště. 
„Počítáme s tím ve všech čtyřech místních čás-
tech,“ ujistil je starosta a  dodal, že město nyní 
potřebuje od  každé z  obcí projekt, aby mohlo 
hledat zdroj dotace.

Iva Horká

Text a foto: Martina Strnadová

Hasiče zaměstnaly 
hlavně popadané stromy
V průběhu neděle zasahovali 
vysočinští hasiči u 85 udá-
lostí, obvyklý denní průměr 
přitom činí 25 událostí. Nejvíce 
zaměstnaly hasiče stromy, které 
vlivem silného větru padly 
na komunikace a bránily tak 
plynulému provozu.

Celkem vyjeli hasiči v Kraji Vyso-
čina k  67 technickým pomocem, 
v  rámci mezikrajské výpomoci 
potom řešili dalších pět případů, 
a  to v  Jihomoravském kraji. Počet 
výjezdů v souvislosti s nepříznivým 
počasím se  tak od soboty do neděl-
ní půlnoci vyšplhal na  téměř osm 
desítek. K  popadaným stromům 
vyjížděli hasiči v  každém okrese 
našeho kraje. Nejčastěji zasahovali 
na Třebíčsku, Jihlavsku a Žďársku. 
Odklízet musely jednotky požární 
ochrany stromy například u Sněž-
ného, Nového Města na  Moravě 
nebo obce Krásněves na Žďársku.

Popadané stromy nekomplikova-
ly provoz jen na  komunikacích. 
V  neděli odpoledne padl strom 
do kolejiště u Telče. Provoz na trati 
byl po  dobu zásahu profesionál-
ních hasičů z Telče a jednotky HZS 
SŽDC Havlíčkův Brod zastaven.
Silný vítr nelámal pouze stromy, 
na  některých místech Vysočiny 
upevňovali hasiči uvolněné ple-
chy na střechách domů. Zásah byl 
nutný například na domě na nám. 
Míru v  Moravských Budějovicích, 
na  ulici Nerudova v  Třebíči nebo  
na objektu kulturního domu v Lip-
níku. Situace se na Vysočině uklid-
nila, od  půlnoci do  osmé hodiny 
ráno řešili hasiči „pouze“ tři výjez-
dy v  souvislosti s  počasím. Padlé 
stromy odstraňovali na  Třebíčsku 
ze silnic u  Želetavy a  obce Kost-
níky, na  Jihlavsku byl zásah nutný 
u Puklic.
Všechny zásahy se obešly bez zra-
nění osob. -HZS-

Provoz i pořádek v novém 
skateparku zajistí sami skejťáci
Skatepark ve Velkém Meziříčí se poma-
lu blíží ke své realizaci. Již je vybráno 
místo, návrh i konstrukce překážek, 
nyní se dolaďuje jeho provozování.

Město má pro své nové sportoviště vyčle-
něnou částku 695 tisíc korun. Za tyto pe-
níze upraví nejen pro skejťáky halu o cca 
sto osmdesáti metrech čtverečních v bý-
valém skladu technických plynů na  Uh-
řínovské ulici a  vybaví ji monolitickou 
dřevěnou konstrukcí překážek. V součas-
né době zbývá dořešení provozních zále-
žitosti. Počátkem března se vedení města 
sešlo se zástupci skejťáků, tedy občan-
ského sdružení SK8 Velké Meziříčí. „Na-
značili jsme jim, co po  nich jako město 
chceme,“ uvedl starosta Radovan Necid 
s tím, že jde zejména o zajištění pořádku. 
„Přinesli první nástřel provozního řádu 
ve dvou variantách. Budeme na tom ještě 
pracovat a vše pak bude schvalovat rada 
města,“ dodal Necid. Podle jeho slov by 
mělo občanské sdružení SK8 dostat spor-
toviště do výpůjčky. „Nebudou platit ná-

jem, ale budou si hradit provoz, elektřinu 
a  také zodpovídat za  pořádek,“ upřesnil 
velkomeziříčský starosta.
Skejťáci si vstřícnosti a postupu ze strany 
města velmi cení. Výběr návrhu budou-
cího skateparku vycházel z  finančních 
možností, ale i  ze zkušeností samotných 
budoucích uživatelů s  tímto sportem. 
Bylo připraveno několik variant skate-
parku. Venkovní byly finančně nákladné, 
i co se týče povrchu, navíc s využitelností 
pár měsíců v roce. 
„Varianta krytého skateparku nevyžadu-
je tak drahý materiál na  překážky a  má 
celoroční využití. A  to nejen pro skate, 
ale i pro brusle, kola, koloběžky,“ ocenil 
místopředseda občanského sdružení SK8 
Vojtěch Stodola. Ten přiblížil i konkrétní 
plán činnosti sdružení. „Chceme spolu-
pracovat i  s  mladšími dětmi. Nabídnout 
možnost zapůjčení pomůcek, provádět 
instruktáž jak používat hřiště – i  z  hle-
diska bezpečnosti –, pořádat závody. Už 
se na to těší spousta lidí,“ popsal Stodola.

Martina Strnadová

Letos budou tři 
řemeslné trhy

V rámci programu obnovy 
venkova rozdělí 68 milionů
V rámci Programu obnovy venkova rozdělí Kraj Vysočina v le-
tošním roce více než 68 milionů korun mezi 647 obcí. 

O krajskou podporu žádají především menší obce do 1500 obyvatel, 
které nedosáhnou často na  dotace z  celostátních nebo evropských 
programů. „Více než polovina podaných žádostí řeší opravy míst-
ních komunikací, budov obecních úřadů a kulturních zařízení. Obce 
ale budou za peníze z tohoto programu opravovat i mateřské školy, 
čekárny na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy, hasičské zbroj-
nice, veřejné osvětlení či chodníky,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
Program obnovy venkova Vysočiny mohou obce využívat od  roku 
2004, svým charakterem patří k  nejjednodušším dotačním titulům 
vůbec.
Kraj přispívá na  projekty u  obcí nad 300 obyvatel až na  polovinu 
nákladů, u menších obcí to může být až 60 procent. Maximálně kraj 
na jeden projekt přispěje z důvodu vyššího počtu podaných žádostí 
částkou 106 tisíc korun, což je o tři tisíce korun méně než v loňském 
roce. U obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Vesnice roku pak 
kraj garantuje dotaci až 130 tisíc korun. Dotaci letos získala kaž-
dá obec, žádosti jsou záměrně velice jednoduché a administrativně 
obce nezatěžují. 
Za  dobu trvání dotačního titulu Kraj Vysočina mezi obce rozdělil  
více než 700 milionů korun.
             Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, KrÚ Kraje Vysočina

Řemeslné trhy na náměstí ve Velkém Me-
ziříčí, jež organizuje město, budou i letos 
opět tři. 

První bude v  květnu, ve  středu 14., tedy 
na  Bonifáce – posledního ze tří „zmrzlých“ 
mužů. Další trh se tradičně pojí s  velkome-
ziříčskou poutí u sv. Mikuláše. Bude o měsíc 
později, a  to v  neděli 15. června. Poslední 
bude vánoční trh v úterý 9. prosince.
Radnice při pořádání trhů každoročně osloví 
zhruba do  stovky prodejců z  celé České re-
publiky. Zájem z jejich strany je různý, ovliv-
ňuje jej počasí, ale i  to, když je ve  stejném 
termínu podobná akce někde jinde. Někteří 
přijedou na  velkomeziříčské náměstí prodá-
vat i  z  takové dálky, jako třeba z  Karlových 
Varů či z Ostravska. I sortiment výrobků bývá 
tradiční a souvisí s daným obdobím. 
Pravidelně se objevuje keramika, dřevěné 
věci do  domácnosti včetně hraček, textilní 
a proutěné výrobky, formičky, kožešiny, svíč-
ky, cukrovinky, před Vánoci pak čepice a šály, 
ozdoby, svícny. Nechybí samozřejmě ani ob-
čerstvení. -mars-
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Muzikoterapeutka, artetera-
peutka, speciální pedagožka 
a lektorka Svatava Drlíčková 
ze Skleného nad Oslavou 
přednášela mimo jiné v rámci 
Vlastivědné a genealogické 
společnosti (VGS). Naposledy 
koncem února letošního roku. 
Tomu ale předcházely i další 
přednášky.

Na programu, které proběhly pro 
VGS, byly podle slov S. Drlíčkové 
mimo jiné přednášky o sibiřské 
Tuvě či o méně známých nástro-

jích z různých koutů světa jako 
třeba didgeridoo, tibetské mísy či 
djembe a spousta dalších.
V listopadu roku 2011 a v březnu 
2012 šlo o dvě přednášky na téma 
sibiřská Tuva, které vycházely 
z  lektorčina pobytu v autonomní 
republice Tuva (Sibiř, hlavní měs-
to Kyzyl, na hranicích Mongolska 
– pozn. autorky), kde byla v čer-
venci 2011. „Cesta byla zaměřená 
na  bližší seznámení se s  tradiční 
hudbou a jejím využíváním při lé-
čení,“ přibližuje pobyt Drlíčková, 
„měla jsem možnost blíže se se-

tkat  s bývalými vězni a význam-
nými hudebníky Tuvy, vystoupila 
jsem pro tuvinskou a ruskou tele-
vizi  (Rossija 1– tuvinský kanál) 
a  tuvinské rádio. Účastnila jsem 
se hudebního festivalu Ustuhure, 
kde jsem vystupovala jako host 
a také jsem byla členem hudební 
komise. Součástí přednášky byl 
i krátký film Koleso – Kruh.“
Přednáška na toto téma proběhla 
také na dalších místech Vysočiny 
– například v  Jabloňově, Křiža-
nově, Borech a v dalších městech 
v České republice a v Polsku.

Další  přednáš-
ky byly zamě-
řené na historii 
hudby a  hu-
debních ná-
strojů a  zpěvu 
v  souvislosti 
s  muzikotera-
pií. „Začátkem 
prosince 2012 
to byl prv-
ní díl Hudby 
dávných časů, 
který proběhl 
ve  spoluprá-
ci s  kolegou 
z  Tuvy Gen-
dosem-Ge-
nnady Cham-
zyrynem,“ 
říká Svatava 

Drlíčková, „a byl zaměřen na tra-
diční tuvinské nástroje jako je 
igil, došpulur, byzanče, rámový 
šamanský buben, brumle a  také 
na tradiční zpěv označovaný jako 
hrdelní zpěv. Součástí byla ukáz-
ka hry na nástroje a několik stylů 
hrdelního zpěvu. Vše v kombina-
ci s moravskou hudbou.“
Semináře Hudba dávných časů 
II. se muzikoterapeutka účast-
nila sama. Zde se blíže věnovala 
nástrojům z různých koutů světa 
jako třeba dešťová hůl, didgeri-
doo, oceánový buben, okarina, 
tibetské mísy, gongy, kartálky 
a shengy, a také dala prostor úst-
ním harfám.
A  poslední třetí část se konala 
nedávno, tedy 25. 2. 2014, a  šlo 
Hudbu dávných časů III. díl. Ten 
byl zaměřen, jak jsme již krátce 
uvedli v  minulém čísle, na  bub-
ny a  rytmy. Přítomní se dozvě-
děli nejen zajímavé informace, 
ale dočkali se též ukázky hry na  
mluvící buben, indiánské taneční 
bubny, rámové šamanské bubny 
z  různých koutů světa a  djembe. 
Nechyběl ani autorčin zvonivý, 
čistý a příjemný hlas v jedné z pís-
ní, kterou zazpívala za doprovodu 
nástrojů. Posluchači nepochybně 
ocenili i  zajímavý dokumentární 
film o afrických bubnech djembe. 

Svatava Drlíčková, autorka nového oboru muzikofiletika, přednášela 
ve Velkém Meziříčí o hudbě dávných časů

S. Drlíčková na ukázku přinesla sérii netradičních nástrojů, převážně 
bubny. Foto: Iva Horká

Bc. Svatava Drlíčková, 35 let
Muzikoterapeutka, arteterapeut-
ka, speciální pedagožka, lektorka, 
místopředsedkyně České muziko-
terapeutické asociace (CZMTA).
Jako významné ve své profesi po-
važuje profesní členství v majorit-
ní, odborné, profesní organizaci  
CZMTA a  možnost zahraničních 
zkušeností ve svém oboru. Založi-
la, definovala a  zavedla nový obor muzikofiletika (od  roku 2008). 
Muzikofiletiku lze chápat jako tvořivou a  zážitkovou aplikaci zá-
kladních muzikoterapeutických technik, bez terapeutického a  dia-
gnostického záměru. Její pojetí je následně reflektivní, zpětnovazební, 
vždy však s výraznou tendencí optimistického ladění a pozitivního 
vyznění. Snaží se o to, aby osobní prožitek přivedl člověka k hlubšímu 
poznávání obsahu tvorby a  současně s  tím, respektive skrze to též 
k hlubšímu poznávání sebe sama nebo ostatních lidí. Muzikofiletiku 
můžeme definovat jako hraniční disciplínu mezi muzikoterapií a hu-
dební výchovou.
V blízké době vyjdou  nové články s touto problematikou  v odbor-
ných časopisech a S. Drlíčková bude na toto téma přednášet v čer-
venci na  Světové konferenci muzikoterapie v  Rakousku. Nejbližší 
významnou akcí je pro ni konference expresivních terapií, kde bude 
přednášet a bude mít workshopy (více na www.spolecnyprostor.cz).
V červenci 2013 podnikla další cestu do Chakázie a Tuvy v  rámci 
velkého projektu Dávná tajemství hudby. Jde o velmi rozsáhlý mezi-
národní projekt, ve spolupráci s Gendosem-Gennady Chamzyrynem 
a Lucyanem-Lucjan Wesolowski (Itálie). Projekt probíhal v ČR, Tuvě, 
Chakázii, Itálii a ve Švýcarsku. Blíže zatím není celý projekt zpraco-
vaný, ale základní informace jsou na stránkách v projektu Dávná ta-
jemství hudby. Více najdete na jejím webu www.svatavadrlickova.cz

Připr.: Iva Horká
Foto  Iva Horká

Iva Horká

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku -8. díl
Horácko 
na národopisné 
(i jiné) mapě 
Moravy - část II.
Výše položené části, tedy vlast-
ní Horácko bylo uprostřed pře-
děleno německým jazykovým 
ostrovem. Němci, tzv. Pajeráci, 
obklopení ze všech stran slo-
vanským obyvatelstvem, se stali 
postupně konzervativnějšími 
a konzervativnějšími. Svoje sta-
robylé a  charakteristické kroje, 
výjimečnou muziku a  taneční 
repertoár si zachovali až do ná-
silného vyhnání na konci druhé 
světové války.  
Tato rázovitá oblast původně 
zabírala vesnice okolo Jihlavy 
a  sahala na  jih až po  Stonařov. 
Zahrnovala i  několik slovan-
ských vesnic kolem Velkého 
Beranova a  Luk nad Jihlavou, 
které přijaly stejnou lidovou 
kulturu. 
Na  severu a  na  jihu od  ně-

meckého jihlavského ostrova 
vznikly oddělené úseky, které 
se vyvíjely samostatně. Severní 
Horácko kolem Žďáru, Nového 
Města a  Bystřice až po  Velké 
Meziříčí přijímalo vlivy z  vý-
chodních Čech a  proti proudu 
řek od  Brna, kdežto jižní Ho-
rácko kolem Třeště, Telče a Da-
čic mělo svou polaritu jinou – 
západo-východní. Výrazné byly 
kulturní vlivy jižních Čech, 
ať už v  kroji, architektuře, tak 
i v hudbě. 
A teď tedy k Vysočině: 
v  Čechách se nikdy nevytvo-
řil jednoznačný systém názvů 
národopisných oblasti. České 
názvy se opírají o  geografické 
názvy řek a  hor, jako Podkr-
konoší, Poještědí, Pošumaví, 
Polabí. Jindy vznikly z  názvu 
starých správních území, krajů, 
jako Táborsko či Chrudimsko, 
Turnovsko. Do  tohoto systé-
mu se hodila Českomoravská 
vysočina, zkráceně Vysočina. 
Národopisci si uvědomovali 

nejednoznačnost názvu, pro-
to se i v Čechách snažili zavést 
„moravský název“ Horácko. 
Tak se zažilo toto pojmenování 
na  Hlinecku díky Karlu Václa-
vu Adámkovi nebo na  Hum-
polecku díky Josefu Kopáčovi. 
Na  přelomu 19. a  20. století se 
oba názvy začaly používat jako 
synonymum a  později přešly 
i  na  Moravu. Ale ještě v  mezi-
válečné době Horácko vedlo 
na plné čáře, byly tak pojmeno-
vány instituce, časopisy, regio-
nální výstavy i lokální družstva. 
Až po  2. světové válce, kdy 
bylo snahou vykořenit tradice 
a došlo ke zrušení historických 
hranic Moravy, byly pomyslně 
spojeny i  hranice Moravského 
Horácka s  českou Vysočinou 
a stále častěji se pak začal dru-
hý název objevovat i na Moravě. 
Tak máme sice Horácké muze-
um a Horáckou galerii v Novém 
Městě na  Moravě, ale Muzeum 
Vysočiny a Oblastní galerii Vy-
sočiny v  Jihlavě. Staré Západo-

moravské muzeum v  Třebíči 
bylo přejmenováno na Muzeum 
Vysočiny Třebíč, ale Horácký 
stadion a Horácká Slávia v Tře-
bíči zůstala. 
(Ve Velkém Meziříčí nese název 
Horácka kupříkladu Horácký 
hokejový klub, zkráceně HHK, 
známý byl i hotel Horácko a dal-
ší - poznámka redakce VMska.) 
Vše dovršil vznik Kraje Vysoči-
na, který zahrnuje jak českou, 
tak i  moravskou část tohoto 
rozlehlého národopisného regi-
onu. V jiných krajích se ale ocit-
la území, která vždy k Horácku 
patřila – Hlinecko, Poličsko, 
Moravskokrumlovsko nebo Da-
čicko a  Slavonicko. V  nedávné 
době se také objevilo přídavné 
jméno „vysočinský“, který ni-
kdy předtím neexistoval. A  tak 
tímto vývojem se z nás asi brzo 
stanou Vysočiňáci, jsouce od-
souzeni k  úplnému zatracení 
a zapomenutí Horáků. 

Mgr. Jan Kuča, etnograf
Pokračování v příštím čísle

Nově založený folklorní soubor Horácký Medříčan, fungující pod 
novým občanským sdružením Srdce Horácka, přijme do svých řad 
zájemce o tradiční horáckou lidovou muziku a tance. 

Formuje se soubor jak hudební, tak taneční, a to dospělý i dětský, čili 
jsou zváni zájemci všech věkových kategorií. V tradiční lidové muzice 
jsou potřebné zejména nástroje jako housle, kontrabas, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát v uvedeném souboru, pošlete 
základní osobní údaje, hudební či taneční zaměření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.
Přihlásit se mohou i začátečníci bez předchozích zkušeností v taneč-
ním či hudebním souboru, důležitý je jenom talent, um a opravdové 
nadšení pro tento taneční a  hudební žánr. Zkoušky začnou zhruba 
koncem března.                                Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká,
                                                     předsedkyně sdružení a vedoucí souboru

Horácký Medříčan hledá 
tanečníky a muzikanty

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku přinesl již povídání o vzniku nového spolku, nového 
folklorního souboru, o zvyklostech Horácka, o oděvech a horáckých 
krojích, a to jak mužských, tak ženských. Krom toho se věnuje členění  
oblasti Horácka a dalším zajímavostem. -ivh-

Nejhezčí pohled má Lucie Pytlíková 
z Velkého Meziříčí
Vítězkou soutěže o Nejhezčí pohled nejmenované oční 
kliniky mezi finalistkami Miss Academia 2014 se stala 
Lucie Pytlíková z Velkého Meziříčí. 
„S velkým náskokem a ziskem 1711 bodů za komentáře a likes 

se jí stala dívka s  pořadovým 
číslem 9 Lucie Pytlíková,“ uve-
dl facebookový profil kliniky. 
Lucie se dostala i  do  finále 
zmíněné soutěže, o čemž jsme 
informovali v  čísle 10/2014. 
Vítězkou se ve zlínském Kon-
gresovém centru 11. 3. 2014 
stala Adéla Rezková MU Brno. 
Jako 1. vicemiss porota zvoli-
la Markétu Martinkovičovou 
z Mendelovy univerzity Brno, 
2. vicemiss se stala Sabina Ka-
rasová z Ostravské univerzity.

Zahájení přípravných prací na stavbě okružní 
křižovatky Karlov-Františkov bylo oznámeno 
také v  minulém desátém čísle týdeníku Vel-
komeziříčsko na  titulní straně. Ve  článku se 
vyskytuje i několik údajů pocházejících z od-
boru dopravy Městského úřadu VM. Podrob-
ně si všimněme jen jedné věty informující 
veřejnost. „Křižovatka (míní se okružní) by 
mohla mít výkon zhruba dvojnásobný oproti 
světelné.“
Tato věta obsahuje nesprávný název míněné-
ho parametru, ale také klamný údaj. Parametr 
„výkon“ se v  dopravním názvosloví sice vy-
skytuje, ale ne u křižovatek. Patří k liniových 
stavbám – silnicím, dálnicím. Zahrnuje počet 
vozidel, nebo osob, tun převáženého zboží 
vztažených k jednotce délky (obvykle ke km). 
Místo nepatřičného parametru „výkon“ je 
u  křižovatek zavedena „kapacita křižovatky.“ 
Je to její propustnost daná počtem vozidel, 

která mohou projet křižovatkou za určitý ča-
sový úsek (obvykle za hodinu nebo den). Ně-
kdy bývá kapacita křižovatky také nazývána 
výkonnost křižovatky. Výkon – výkonnost, 
a již jsme u jádra záměny.
Avizovaným klamným údajem je zhruba 
dvojnásobek „výkonnosti“ okružní křižovatky 
oproti světelné (řízené). Praktické výsledky 
ukazují, že je tomu přibližně naopak. Výše 
uvedená zkoumaná věta by ve  skutečnosti 
měla znít takto: „Křižovatka (míní se okruž-
ní) by mohla mít kapacitu zhruba až poloviční 
oproti světelné.“
Samotná aplikace okružní křižovatky (také 
označované „U  Kauflandu“) má svoje meze. 
V  podmínkách uváděných jako nevhodné 
pro umísťování okružních křižovatek do kon-
krétního terénu je i  několik těch, které platí 
pro sledované místo v ulici Karlov (je to např. 
velký rozdíl intenzity dopravy na hlavní a ve-

dlejší komunikaci, návaznost na  blízké svě-
telné křižovatky, nemožnost ovládání proudů 
chodců atd.).
Z pozitivních vlastností okružních křižovatek 
je nejvíce zdůrazňována bezpečnost provozu, 
a  tím i  nízká nehodovost. To však platí pro 
křižovatky s  vyhovujícím zaústěním vstup-
ních a  výstupních větví do  okruhu. Nemá je 
navržené uspořádání ke stavbě. Takováto kři-
žovatka je nazývána taugenciální. Znamená 
vytváření možnosti přímého průjezdu jedno-
stopých motorových vozidel přes křižovatku 
a  téměř přímého průjezdu osobních auto-
mobilů vysokou rychlostí ve  směru Karlov-
-Sokolovská navíc ještě v  terenním svažitém 
prostředí. Tak hrozí srážky vozidel na okruhu 
i  nájezdy do  chodců na  přechodu. Odborná 
literatura nedoporučuje stavby tangencionál-
ních křižovatek. Často jsou považovány za vů-
bec neakceptovatelné.       Ing. Antonín Dvořák

Několik poznámek k okružní křižovatce

Iva Horká
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Vlastníci budovy luteránského gymnázia na náměstí 
č. 11 hodlají opravit atrium. Foto: Martina Strnadová

 Novou fasádu chtějí majitelé domu na náměstí číslo 
77. Foto: Martina Strnadová

Dům v ulici Komenského č. 122, který by mohl letos 
mít opravenou střechu. Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1
Ale naše linka Praha – Brno je vedena jako ex-
presní, pouze se zastávkou v krajských městech 
jako je Jihlava. Obsazenost autobusu na této lince 
je v průměru devadesátiprocentní, tedy tak vyso-
ká, že nabírání cestujících na dalších zastávkách 
by ani nebylo možné,“ informoval Aleš Ondrůj, 
tiskový mluvčí Student Agency.
Cestující na lince Brno – České Budějovice se 
svezou žlutými autobusy s nadstandardním 
servisem. Ten nabízí moderní klimatizované 
prostředí, promítání filmů, poslech audio na-
hrávek či rádia, stevarda na palubě, teplé nápoje 
zdarma a další občerstvení k zakoupení, denní a 
další tisk, Wi–fi zdarma, kožené sedačky se sto-
lečkem, WC a další.
Více informací včetně jízdního řádu a ceníku 
najdete na internetu na linku http://jizdenky.
studentagency.cz/web/novinky/podstranky–no-
vinky/jr–novy–24. 3. 2014–linka–brno–ceske–
budejovice.html

Ve Velkém Meziříčí bude nově zastavovat žlutý 
autobus Student Agency

Martina Strnadová
Ilustrační foto: archiv SA

Upozorňuji podnikatele, na změnu živnos-
tenského zákona, která nabyla účinnosti 
již 17. 10. 2013 a týká se regulace prodeje 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
a připomínám jejich povinnosti.

Novela má č. 309/2013 Sb. a  vztahuje se 
na  všechny podnikatele, kteří se zabývají 
prodejem kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin konečným spotřebitelům, tedy 
i na prodej lihovin v obchodě, v restauračních 
zařízeních, na prodej při různých akcích, jako 
jsou zábavy, plesy, apod.
Podnikatel, který je ke  dni nabytí účinnosti 
výše uvedeného zákona oprávněn prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, a to 
na  základě živnosti volné „výroba, obchod 
a  služby neuvedené v  přílohách 1–3 živnos-
tenského zákona“, nebo na  základě „hostin-

ské činnosti“, může v této činnosti pokračovat 
po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 2014. Pokud 
podnikatel v  této lhůtě požádá živnostenský 
úřad o  koncesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin, může v jejich 
prodeji pokračovat až do doby pravomocné-
ho rozhodnutí o  udělení koncese. Marným 
uplynutím lhůty k  podání žádosti o  konce-
si právo prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná v  zá-
konné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, 
přesněji od 18. 4. 2014 včetně, nelze prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a  lihoviny ve  výše 
uvedených provozovnách nebo při výše uve-
dených příležitostech na  žádné jiné živnos-
tenské oprávnění, než na  koncesi „prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a  lihovin“ 
a už vůbec ne bez této koncese.

Z  našich statistik víme, kolik podnikatelů 
může prodávat lihoviny a  dosud si požádat 
o koncesi přišlo velmi malé množství těchto 
potencionálních držitelů koncese a  mnoho 
času již nezbývá. 
Doporučuji žádost podat co nejdříve a splnit 
zákonnou povinnost. Od 18. 4. 2014 se zvýší 
kontroly a budou udělovány pokuty, protože 
stát chce mít přehled o tom, kdo a kde se líh 
a lihoviny prodávají.
Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a  všichni 
pracovníci našeho obecního živnostenského 
úřadu jsou připraveni vám být nápomoc-
ni telefonicky na  linkách 566  781  040–45, 
777  594  137, elektronicky nebo osobně 
v kancelářích, a to v pondělí a středu od 8.00 
do  17.00, úterý, čtvrtek a  pátek od  8.00
do 13.00.                                 Zdeňka Peterková, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Upozornění na změnu podmínek pro prodej lihovin

Město přidá na obnovu kulturních památek...
Pokračování ze strany 1

Také dřevěné schodiště domu na náměstí 80 by 
potřebovalo renovaci. Foto: Martina Strnadová

Za oslnění bojového 
vrtulníku laserem padl 
přísný trest
Podezřelé osoby policisté velice 
rychle zadrželi, u jednoho našli 
i laser

V lednu letošního roku se případ 
dostal před okresní soud v Třebí-
či. Ten uznal muže vinným a od-
soudil ho k trestu odnětí svobody 
v  trvání tří roků. Výkon ulože-
ného trestu odložil podmíněně 
na zkušební dobu čtyř roků.
Osmadvacetiletý muž, který 
úmyslně a  opakovaně ozařoval 
loni v  Hrotovicích na  Třebíč-
sku bojový vrtulník, odešel le-
tos v  lednu od  okresního soudu 
v  Třebíči s  trestem odnětí svo-
body v  trvání tří roků s  podmí-
něným odkladem výkonu trestu 
na zkušební dobu čtyř let. Rozsu-
dek je již pravomocný.
Celý případ pro policisty Kraj-
ského ředitelství policie Kraje 
Vysočina začal 7. března loňské-
ho roku krátce po půl sedmé ve-
čer. V té době nad obcí Hrotovice 
právě přelétal pilot z  vojenské 
základny Náměšť nad Oslavou 
s bojovým vrtulníkem Mi 24/35. 
Osmatřicetiletý pilot vrtulníku 
v místě plnil výcvikové úkoly. Při 
průletu nad okrajem obce Hroto-
vice byl pilot vrtulníku opakova-
ně oslněn zeleným svazkem svě-
telného laserového paprsku.
Krátce poté, co došlo k  oslnění 
pilota, jstme přijali na  tísňovou 
linku 158 oznámení od vojenské 
spojovací správy, že pilot vrtul-
níku byl při průletu oslněn lase-
rem zelené barvy. Z  oznámení 
vyplývalo, že k přerušení letu ani 
jiným škodám na  majetku ani 
zdraví osob nedošlo. Vojáci nám 
současně lokalizovali poměrně 
přesně místo, ze kterého mohl 
s  největší pravděpodobností pa-
prsek vycházet. Šlo o severní břeh 
Dolního rybníka na  ulici Pod-

loučky v obci Hrotovice. Operač-
ní důstojník integrovaného ope-
račního střediska okamžitě vyslal 
na místo dostupné policejní hlíd-
ky z  Hrotovic a  Jaroměřic nad 
Rokytnou. Díky okamžitému zá-
kroku policistů byly na místě za-
drženy čtyři osoby. Šlo o jednoho 
mladistvého a  tři muže ve  věku 
od  22 do  27 let. Policisté všech-
ny čtyři muže zadrželi a převezli 
je k provedení nezbytných úkonů 
na policejní služebnu. 
U  nejstaršího ze čtveřice byl za-
jištěn laser. Šlo o laserové ukazo-
vátko. Muž se následně ke svému 
činu přiznal. Při prověřování 
případu policisté zjistili, že tento 
muž je pod vlivem alkoholu. De-
chová zkouška ukázala hodnotu 
1,13 promile alkoholu.
K  ohledání místa činu byl 
do Hrotovic vyslán také vyšetřo-
vatel a  kompletní výjezd služby 
kriminální policie a  vyšetřování 
Územního odboru Třebíč. 
Vyšetřovatel zahájil úkony trest-
ního řízení pro podezření ze spá-
chání zločinu obecného ohrože-
ní. V  rámci vyšetřování případu 
třebíčští kriminalisté spolupraco-
vali s  vojenskou policií a  museli 
nechat také vypracovat znalecké 
posudky, které jasně prokázaly, 
jak velké nebezpečí po oslnění la-
serem hrozilo pilotovi vrtulníku. 
„Po  všech provedených úko-
nech a na základě závěrů všech 
znaleckých posudků a  odbor-
ných vyjádření jsme loni za-
čátkem listopadu ze zločinu 
obecného ohrožení obvini-
li sedmadvacetiletého muže 
z  Hrotovic. Muže jsme stíhali 
na  svobodě,“ uvedl k  případu 
npor. Mgr. Josef Vodák, vedou-
cí oddělení obecné kriminality 
územního odboru Třebíč.
                                Dana Čírtková

Místo objektivu dostal cihlu
Velkomeziříčští policisté pátrají po neznámém pachateli podvodu. Dne 
7. března odpověděl neznámý pachatel na inzerát na internetu, kde po-
škozený muž poptával objektiv k fotoaparátu. Pachatel se s mužem te-
lefonicky domluvil, že požadovaný objektiv pošle za cenu 15.500 korun 
kurýrní službou na adresu poškozeného. Dne 11. března dopoledne pře-
vzala matka poškozeného zásilku od údajného kurýra a předala mu pe-
níze. Po otevření zásilky nalezl poškozený v balíku pouze cihlu. Policisté 
věc šetří pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě 
dopadení hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.
Při nákupech na internetu je třeba být obezřetný. Mnoho podvodníků 
využívá internet k  oslovení svých budoucích obětí a  levné nákupy se 
poté nemusí vyplatit. Pokud vás někdo zkontaktuje s tím, že odpovídá 
na váš inzerát, je vhodné si pro zboží vyšší hodnoty zajet osobně a řádně 
jej při převzetí zkontrolovat. Pokud s tím prodávající nebude souhlasit, 
pak od koupě zboží upusťte. 

Opilý mladík chtěl odcizit láhev kořalky
Dne 5. 3. po18. hodině přijali policisté oznámení o krádeži v supermar-
ketu v Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí. Policisté na místě zjistili, 
že dvacetiletý muž chtěl v prodejně odcizit láhev lihoviny v hodnotě 140 
korun. Přitom ho ale přistihl zaměstnanec prodejny a přivolal policisty. 
Ti u  mladíka provedli dechovou zkoušku na  alkohol, při které nadý-
chal 2,4 promile. Vzhledem k  jeho silné podnapilosti policisté mladí-
ka zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Je podezřelý 
z přestupku proti majetku, za který mu hrozí pokuta až do patnácti tisíc 
korun.

Ukradli vozidlo
Policisté ve Velké Bíteši prověřují případ krádeže osobního automobilu, 
ke které došlo 3. března. Dosud neznámý pachatel před devátou hodi-
nou ráno odcizil vozidlo značky Škoda Octavia zaparkované na parkovi-
šti v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši. Šlo o automobil barvy šedá metalíza, 
registrační značky 4J6 3876. Poškozená společnost vyčíslila způsobenou 
škodu na 480 tisíc korun. 
Policisté po  odcizeném vozidle okamžitě vyhlásili celostátní pátrání. 
Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu 
krádeže a veškeré okolnosti případu dále prověřují. –PČR–
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 19. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 16.30 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše 
sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 20. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 21. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 18.15 večer chval, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 22. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz.,  18.00 mše sv. – o. L. Sz., La-
vičky 8.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 23. 3.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 19. 3. Horní Bory 18.00 mše sv. – o. J. B., 21. 3. Dolní 
Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 23. 3. 
Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 14.00 pobožnost Křížové cesty 
Farní oznámení: Středa příprava na 1. svaté přijímání ve skupinách v 
16.30. Čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek 14.00–
15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, od14.00–17.00 adorace 
nejsvětější svátosti, 15.00 společná modlitba Korunky k Božímu mi-
losrdenství, 18.15 večer chval. Sobota 8.00 setkání ministrantů, 19.30 
6. – příprava na svátost manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve 
farnosti. V kostele vzadu na stolku u novin jsou krabičky na Postní al-
mužnu 2014, kterou jako každoročně pořádá oblastní charita. Minulý 
měsíc začala oprava varhan v kostele sv. Marka v Mostištích. Rozpočet 
opravy činí kolem 150.000 Kč. Za týden sbírka bude věnovaná na tuto 
opravu.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

Slunečné nedělní odpoledne 2. 3. 
2014 lákalo k procházce, přesto 
velký počet martinických obyva-
tel nezamířil do přírody, ale do 
kulturního domu, kde se konal 
koncert místních dětí a mládeže 
zapojený do projektu Rok české 
hudby 2014 – otevřený program 
pro profesionální i amatérskou 
hudbu všech stylů. 
Krátce po 16. hodině jasný zvuk 
trianglu utišil obecenstvo a sálem 
„zašuměla“ Smetanova Vltava. 
Na jevišti se během odpoledne 
vystřídaly dvě desítky hudební-
ků od školního věku přes mládež 
až po dospělé účinkující. Slyšeli 
jsme různé typy hudebních ná-
strojů – flétny, kytary, klávesy, 
akordeony, housle i bicí, a také 
rozmanité hudební žánry. Úvod 
patřil klasické hudbě zastoupené 
tvorbou Bedřicha Smetany. Poté 
nás hudba unášela do českých 
pohádek. Mohli jsme se vydat do 
světa s Muzikantovou písničkou 
nebo za Princeznou ze mlejna, 
popřát hodně štěstí zamilované-
mu Lotrandovi a Zubejdě či po-
moci rozeznat princi v ušmudla-
né Popelce krásnou princeznu z 
plesu. Lidové a zlidovělé písně v 
podání akordeonů si také našly 
své posluchače. Písničky známé 
od sourozenců Ulrychových za-
zpívala Věra Novotná se svým 
doprovodem. Podstatnou část 

vystoupení tvořila současná po-
pulární hudba. Hity známých 
protagonistů, jako jsou skupina 
Bagr či zpěvák Tomáš Klus, před-
vedli amatérští hudebníci s téměř 
profesionální jistotou. 
Všichni posluchači si mohli 
oprášit své hudební vědomosti v 
záludném vstupním kvízu. Otáz-
ky se týkaly života a tvorby čes-

kých hudebních skladatelů nebo 
znalosti hudebních nástrojů. 
Sedm dobrovolníků se zapojilo 
do závěrečného kvízu a vítězka 
si jako odměnu odnesla marcipá-
nový klavír.
Vystoupení se zúčastnil také 
Zbyněk Kubiš, který nebyl na po-
zvánce uveden. Za tuto chybu se 
mu moc omlouvám.

Závěrem chci vyjádřit veliký 
obdiv a poděkování všem účin-
kujícím, že se do tohoto projek-
tu zapojili a přes počáteční ne-
důvěru vydrželi až do zdárného 
konce. Na potlesk zaplněného 
sálu budou jistě dlouho rádi 
vzpomínat.

Radka Uchytilová, 
foto: archiv autorky

V Martinicích uspořádali Rok české hudby 2014

V domově pro seniory ve Velkém 
Meziříčí jsme si připomněli 3. 
výročí otevření nové budovy do-
mova. 
Její stavba byla zahájena v  říjnu 
2009. Slavnostní otevření domo-
va pro seniory se uskutečnilo 24. 
ledna 2011. Významné událos-
ti se zúčastnili zástupci Senátu 
a  Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, Ministerstva práce 
a  sociálních věcí ČR, Kraje Vy-
sočina, Biskupství brněnského 
a Města Velké Meziříčí. Klienti se 
do nových pokojů nastěhovali 25. 
února 2011. 
Domov pro seniory Velké Mezi-
říčí v  současnosti poskytuje dvě 
sociální služby – domov pro se-
niory a domov se zvláštním reži-
mem Pomněnka. 
První služba je určena osobám  
nad 65 let, trvale žijícím na úze-
mí ČR, které mají sníženou sobě-
stačnost zejména z důvodu věku, 
jejich situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby 
a  nemůže být zajištěna v  jejich 

přirozeném prostředí za  pomo-
ci rodiny nebo jiných sociálních 
služeb.
Domov se zvláštním režimem 
Pomněnka poskytuje službu 
osobám nad 50 let, trvale žijí-
cím na  území ČR, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
onemocnění demencí, včetně 
demence Alzheimerova typu, je-

jichž situace vyžaduje bezpečné 
prostředí oddělení domova se 
zvláštním režimem a  pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby, 
a  tato pomoc jim nemůže být 
zajištěna v  jejich přirozeném 
prostředí za  pomoci rodiny 
nebo jiných sociálních služeb. 
Bezpečným prostředím se rozu-
mí prostředí, které může klient 

opustit pouze s  doprovodem 
a  které podporuje orientaci kli-
enta.
Celková kapacita domova do-
sahuje 94 lůžek, pro službu do-
mov pro seniory je vymezeno 
60 lůžek, domov se zvláštním 
režimem Pomněnka disponuje 
34 lůžky. Klienti jsou ubytováni 
v  jednolůžkových či dvoulůžko-

vých pokojích s  vlastním sociál-
ním zařízením.
Péči o klienty zajišťuje 65 zaměst-
nanců, kteří uplatňují moderní 
metody přístupu ke  klientům.  
V domově se aplikuje psychobio-
grafický model prof. Böhma, kte-
rý je založen na práci s životním 
příběhem klientů. Uplatňovány 
jsou i metody bazální stimulace, 

s  jejichž pomocí je rozvíjeno zá-
kladní smyslové vnímání klientů. 
Klientům nabízíme rozličné ak-
tivity. Pravidelně se u nás konají 
přednášky, besedy, besídky dětí 
a  žáků z  místních mateřských 
a  základních škol, hudební a  di-
vadelní vystoupení, oslavy na-
rozenin, canisterapie, keramika. 
Každý pátek odpoledne probí-
hají v  kapli domova bohoslužby. 
Klientům je k  dispozici obsáhlá 
knihovna a  několik společen-
ských místností. Domov vydává 
jednou měsíčně vlastní časopis 
Déčko. Také se mohou vzdělá-
vat na  Univerzitě třetího věku, 
která nabízí přednášky vysoko-
školských pedagogů a odborníků 
z praxe.
Rádi bychom touto cestou po-
děkovali všem, kteří se podílejí 
na vytváření příjemného prostře-
dí v  našem domově a  smyslupl-
ného využití volného času našich 
seniorů.

Mgr. Eliška Gregorová, 
foto: archiv domova pro seniory

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí si připomíná již třetí výročí

Masopust v Dolních Heřmanicích a Oslavě

Průvod masek prošel v hojném počtu v sobotu 8. 3. obcemi Oslava a Dolní Heřmanice. Foto: Irena Martincová

Globalizace. V posledních letech se o ní mluví docela hodně. A o co 
vůbec jde? Jde o různé změny společnosti, které vedly k větší propo-
jenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na glo-
bální (mondiální) úrovni. Některé části světa se relativně přibližují, 
zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou 
vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu in-
formací. Určitým fenoménem globalizace je sociální nebo společenská 
síť, která umožňuje různým osobám, někdy z různých konců světa ko-
munikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat 
a další aktivity. Ono sdílení informací může být spojené s nebezpečím 
zneužití informací. K tomu se ještě v posledních týdnech začalo dis-
kutovat o budoucnosti sociálních sítí. Ale je tady ještě jeden problém, 
o kterém se možná málo mluví. Komunikace on-line zdánlivě sbližuje 
lidi, ale na druhé straně, podle mne, může vést k většímu osamocení 
člověka. Vypadá to zhruba takhle – mám spoustu známých, kamará-
dů, přátel. Mohu jim napsat. Ale tady vedle mne, možná zvlášť, když 
jsem v nouzi, nikdo není, kromě počítače nebo moderního mobilního 
telefonu. Může se stávat, že člověk se tak silně upne na síť, že nebude 
vidět to, co se děje v jeho přímé blízkosti. A to bohužel vede k tomu, že 
přestane mít skutečné, živé bytosti kolem sebe. 
Dávejme pozor, abychom v dnešním „malém“ světě nemuseli skončit 
jak královna Ester, která se ve svém opuštění vroucně modlila: Pane 
můj, náš Králi! Ty jsi jediný. Pomoz mi, opuštěné a nemající opory 
leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah. Pomoz nyní mně opuštěné, 
nemám nikoho jen tebe, Pane, můj Bože. Pomoz mně osiřelé…

P. Lukasz Szendzielorz

Osamocení
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Rada města projednala dne 5. 3. 2014
1. Rada města vzala na vědomí:
•	 Výroční	 zprávu	 města	 Velké	 Meziříčí	
za  rok 2013 o  poskytování informací dle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
•	 materiál	Vymáhání	pohledávek	z přenese-
né působnosti předložený finančním odborem
2. Rada města rozhodla: 
•	 na  základě	 výsledků	 ankety	 obyvatel	 po-
nechat konání ohňostroje 31. 12. o půlnoci
•	 podle	 článku	 5	 odst.	 4	 Nařízení	 Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, 
o  veřejných službách v  přepravě cestujících 
po  železnici a  silnici, o  přímém uzavření 
smlouvy o  veřejné službě spočívající v  pro-
vozování ostatních meziměstských linkových 
spojů pro potřeby Města Velkého Meziříčí se 
stávajícím dopravcem, společností ZDAR, a. 
s., Žďár nad Sázavou

3. Rada města schválila:
•	 uzavření	příkazní	smlouvy	na zajištění	re-
alizace Programu obnovy venkova Vysočiny 
na rok 2014
•	 Roční	akční	plán	v oblasti	MA21	projek-
tu Velké Meziříčí – Zdravé město a  MA21 
na rok 2014
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj	 15	 tis.	Kč	–	 §	
6409 neúčelová rezerva
rozdělení:	15	tis.	Kč	–	§	4399	výdaje	na obec-
ně prospěšné práce – přefakturace technický-
mi službami
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj	 51	 tis.	Kč	–	 §	
2212 oprava chodníků a komunikací, rozdě-
lení:	 	 51	 tis.	Kč	 –	 §	 3412	 	 projektová	 doku-
mentace pro akci Fotbalové hřiště se závlahou 
u ZŠ Oslavická
•	 navržené	 termíny,	 skladbu	 sortimen-
tu a  umístění stánků při prodejních trzích 

ve dnech 14. 5. 2014, 15. 6. 2014, 9. 12. 2014
•	 předložený	materiál	 Inventarizační	 zprávu	
za rok 2013 – závěry z provedené inventariza-
ce v plném znění vč. příloh
•	 harmonogram	 blokového	 čištění	 na  jaře	
2014
4. Rada města souhlasila:
•	 se	 záměrem	 uspořádat	 dne	 11.	 září	 2014	
Dny zdraví ve  Velkém Meziříčí dle předlo-
ženého návrhu a s výpůjčkou veřejného pro-
stranství na náměstí 11. září 2014 neziskovým 
organizacím a organizátory vybraným podni-
katelským subjektům, prezentujícím zde svou 
činnost a produkty
•	 s  objednáním	 dopravní	 studie	 pro	 návrh	
umístění systému vysokorychlostního vážení 
na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí

ing. Radovan Necid, starosta města

V  souladu	 s  §	 34	 odst.	 2	 zákona	 561/2004	 Sb.	 (školského	 zákona)	
v  platném znění vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr.  Božena Suchánková 
zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2014 vždy od 12 do 16 hodin 
na všech odloučených pracovištích MŠ.
Ve dnech od  7. 4. do 11. 4. 2014 proběhnou ve všech odloučených 
pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodinách 
vždy od 15 do 16 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy 
pro přijetí dítěte.

Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832, e-mail: 
mssokolovska@cbox.cz, ved. uč. Mgr. Věra Bourková.
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 833, e-mail: 
skolkasportovni@cbox.cz, ved. uč. Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 025, e-mail: 
mscechova@cbox.cz, ved. uč. Naděžda Krčová.  
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362, 
e-mail: ms.velox@seznam.cz, ved. uč. Věra Kopečná.

5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 483, e-mail: 
m.skola@cbox.cz, ved. uč. Blanka Kadlíková.
Mgr.  Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník – kancelář 
566 781 035.
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:
Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště 
MŠ.  
Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním říze-
ní, obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole 
– odloučeném pracovišti, které si zvolili. Tam jim bude během zápisu 
k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webo-
vých stránkách školy www.skolkavm.cz.
Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou 
seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní rok 2014/2015. 
Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdě-
lávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kri-
terií pro přijímání dětí. 
Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ. 

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015

Bezplatné poradenské služby 
v oblasti hledání práce využilo 
od zahájení činnosti v listopadu 
2013 již 229 klientů z řad široké 
veřejnosti. 
Uchazeči a  zájemci o  zaměst-
nání, rodiče vracející se na  trh 
práce a  dlouhodobě nezaměst-
naní nejčastěji uvítali rady tý-
kající se hledání zaměstnání, se-
stavení životopisu, motivačního 
dopisu a  přípravy na  přijímací 
pohovor. Klienti jsou také zařa-
zeni do  interní databáze Centra 
zaměstnanosti a  dostávají in-

formace o  volných pracovních 
pozicích na  základě spolupráce 
centra s  významnými zaměst-
navateli v  celém Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko. Díky 
tomuto kontaktu mají přehled 
a  také znají požadavky jednot-
livých firem na  své potenciální 
budoucí pracovníky. 
Kromě individuálních konzul-
tací nabízí Centrum zaměstna-
nosti i  semináře pro veřejnost 
na různá témata, např. Jak uspět 
u  pracovního pohovoru, Jak 
hledat pracovní místa na  inter-

netu, Jak číst v nabídkách práce. 
Díky zpětné vazbě od  zaměst-
navatelů mají konzultantky po-
vědomí o  situaci na  trhu práce 
a  o  možnostech uplatnění růz-
ných oborů do  budoucna a  tyto 
informace se snaží předávat dál 
pomocí semináře Správná volba 
povolání, určeným především 
pro žáky základních škol.
Všechny služby Centra jsou zdar-
ma a  probíhají v  budově Měst-
ského úřadu, (Česká spořitelna), 
Náměstí 14/16, 3. patro, dveře č. 
302. Informace o  konání semi-

nářů jsou zveřejnovány na webu 
města – v  sekci praktické infor-
mace – Centrum zaměstnanos-
ti, v  týdeníku Velkomeziříčsko, 
na  stránkách ObchodyVM.cz, 
na  Úřadu práce, a  v  nástěnné 
vitríně v  hlavní budově radnice, 
Radnická 29/1. 
Konzultantky projektu jsou vám 
k dispozici vždy v pondělí a stře-
du od  8 do  17 hodin, v  úterý, 
čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin. 
Využijte při hledání zaměstnání 
všechny své možnosti! 

Petra Sotolářová

Hledáte práci? Navštivte Centrum zaměstnanosti!

Grantový program 
Zdravé město 2014 
Rada města na  svém zasedání 19. února 2014 vyhlásila šest témat 
grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí: 

Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a  zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez 
úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 
projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých (priority NE-
HAP, Zdraví 21 dle Plánu zdraví a kvality života).

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty zaměře-
né na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 
organizací a institucí působících v uvedené oblasti (místní Agenda 21). 

Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do 18 let. 

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-
pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělá-
vací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin 
(formou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, student-
ských debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Ko-
munitní plánování sociálních služeb). 

Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní pre-
vence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 
občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volno-
časové a kulturní aktivity starších lidí a  seniorů. Vzdělávání zvyšuje 
adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn. 
Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, 
stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na  zdraví a  zabraňuje 
sociálnímu vyloučení. Kultura a  kulturní aktivity nabízejí hodnotné 
využití volného času a  jsou zdrojem naplnění a sociálních kontaktů. 
Kulturní aktivity přispívají k prevenci sociálního vyloučení a izolace. 
Kulturní aktivity jsou příležitostí pro posílení mezigeneračních kon-
taktů a sounáležitosti. Rok 2012 byl vyhlášen rokem Evropského stár-
nutí a mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti. Město Velké Meziří-
čí si uvědomuje, že proces stárnutí se nevyhýbá ani nám.
V  rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. Ma-
ximální příspěvek na  projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 
předkladatele je 40 % z  celkových nákladů. O  přidělení finančního 
prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží finanční 
prostředky až po provedení vyúčtování. Nemohou žádat sportovní 
oddíly, které dostanou v roce 2014 dotaci z rozpočtu města.
Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské za-
řízení, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru. Pro-
jekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, 
že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé 
města Velké Meziříčí. 
Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě před-
lohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet 
z Programu podpory zdraví na rok 2014 a z priorit Plánu zdraví města 
Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty za-
měřené na Den Země 2014 (duben), Den bez tabáku 2014 (květen), Den 
bez úrazů 2014 (červen), Evropský týden mobility a Den bez aut (září), 
Dny zdraví (září). Termín ukončení příjmu žádostí je 21. 3. 2014.     
Pravidla pro poskytování grantů projektu Zdravé město: 
O  pravidlech jsme podrobněji informovali ve  Velkomeziříčsku č. 8 
na straně 6. 
Kontakt, konzultace projektů a další informace:
Koordinátor projektu Zdravé město ing. Josef Švec, Radnická 29/1, 
594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz, 
další informace také na www.mestovm.cz  Zdravé město a MA 21.
                                                                                                                            -měú-

P O Z V Á N K A  
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční

v úterý 25. března 2014 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí

Program jednání:

  1.  Zahájení
	 	 2.	Kontrola	plnění	usnesení
	 	 3.	Rozdělení	dotací	neziskovým	organizacím	v	roce	2014
	 	 4.	Rozpočtové	opatření	–	dotace	na	pořízení	handbike
	 	 5.	Rozpočtové	opatření	–	dotace	Jupiter	clubu,	s.	r.	o.,	VM	na	loutkové	divadlo
	 	 6.	Rozpočtové	opatření	–	příspěvek	SVK	Žďársko	na	rekonstrukci	kanalizace	Čechovy	sady
	 	 7.	Rozpočtové	opatření	–	zapojení	vráceného	příspěvku	na	PD	Dyje	II	do	rozpočtu	města
	 	 8.	Místní	části	–	rozbory	hospodaření	za	rok	2013,	rozpočty	na	rok	2014	včetně	úpravy	rezervy	místních	čásí
	 		9.	Rekonstrukce	II/602
								 10.	Dodatky	ke	zřizovacím	listinám	příspěvkových	organizací
		 11.		Volba	přísedících	pro	Okresní	soud	ve	Žďáru	nad	Sázavou	na	volební	období	2014–2018
	 12.		Interpelace,	diskuze
	 13.		Závěr	

ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

foto: archiv Centra zaměstnanosti
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velkOMeZiříčskO  
příJeM inZeRCe: 

e-mail: 

velkomeziricsko
@velkomeziricsko.cz
 tel.: 566 782 009, 

739 100 979  

● Plošná inzerce: 
1 cm2/24 kč nebo 

1 cm2/26 kč

 ● Soukromá řádková 
inzerce: 

jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu 

do rubriky 
»Prodám – koupím – vymě-

ním – seznámení« 
stojí 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, 
s fotografií 45 – Kč, rubrika 

Daruji je zdarma. 
Příspěvky do společenské 

rubriky »Blahopřání – 
vzpomínka – poděkování« 
stojí 100  Kč bez fotografie, 

150 Kč s fotografií.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

pROdáM – kOUpíM – vyMěníM

■ Dřevo. Prodám levně zbytek po 
těžbě, oblast Amerika, dobře pří-
stupné, asi 2 m3. Tel.: 603 849 249.
■ Balkonové dveře, levně, 2 roky 
staré. Rozměr 840×2330. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 604 930 308.
■ Seno, malé balíky. Tel.:
723 644 467.
■ Kuchyňskou rohovou lavici, 
stůl a židle – 1.000 Kč. Dále pro-
dám skútr Motoro Cesar 150, 
r. v. 2010, cena 15.500 Kč. Skútr 
Yuki 50, r. v. 2004, cena 6.500 Kč. 
Kamenný šrotovník bez moto-
ru, cena 750 Kč. Sazenice ibišku 
(červenofialový), 50 Kč/ks. Tel.: 
775 390 322.
■ Brambory konzumní. Dopra-
va možná. Tel.: 775 333 021.
■ Sadbu brambor, odrůda Dali, 
levně. Dále prodám proorávačku 
brambor na  3 brázdy, nesenou, 
5.000 Kč. Patkový el. motor, 14 
koní. Tel.: 604 112 330.
■ Násadu kapra. Váha 1 kg, cena 
50 Kč/kg, množství 4 q. Převažu-
je lysec. Tel.: 776 795 761.
■ Brambory konzumní, baleny 
po 25 kg. Cena 10 Kč/kg. Po VM 
dovoz možný. Volejte po 16. ho-

dině na tel.: 774 699 081.
■ Stůl ovál 110×74 cm a 4 židle, 
zakázková výroba, světlé dřevo 
olše. Krátce používaný, nevhod-
ný dar, je pro nás malý. Vhodný 
do menší kuchyně. Původní cena 
10.000 Kč, prodám za  polovinu. 
Tel.: 728 790 016.
■ Chladničku Samsung Ca-
lex 150 L s  mrazicím boxem. 
Cena 500 Kč. Tel.: 731  109  711, 
566 524 150.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Vrátek elektrický, používaný 
na  orání a  proorávání brambor, 
možno použít i  jako stavební. 
Cena dohodou – levně. Tel.: 
732 663 069.
■ Macešky. Cena 7 Kč/kus. Tel.: 
737 767 876.
■ Piano. Dále prodám náhrad-
ní díly na  felicii – levně. Tel.: 
739 144 196.
■ Škodu Felicii kombi GLXI, r. v. 
1997, červená tmavá metalíza, 50 
kW, 1,3 MPi, tažné zařízení, střeš-
ní okno, eko daň zaplacena, gará-
žovaná, sada letních i  zimních 
kol na discích, ostřikovače před-

ních světlometů, mlhovky, auto-
rádio. STK do 10/2015. V přípa-
dě zájmu zdarma přidám dětskou 
autosedačku + náhradní tlumiče. 
Cena dle domluvy po  zhlédnutí 
auta. Tel.: 606 307 312.
■ Dětskou cyklistickou přilbu. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Vchodové bezpečnostní ková-
ní Rostex z  nerezu, koule/klika, 
s  krytem vložky, rozteč 72. Tel.: 
724 063 930.
■ Hotové šalování na  schody 
z OSB desek – 17 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 724 063 930.

■ Motorku ČZ i  nepojízdnou. 
Tel.: 737 141 612.
■ Obraceč sena Ton na  MF 70. 
Tel.: 603 363 263.
■ Babetu nebo Korádo i v nepo-
jízdném stavu. Tel.: 737 811 674.
■ České hračky z  60., 70. a  80. 
let na baterku, setrvák, plechové, 
bakelitové, plastové. I poškozené. 
Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB i  nové ná-
hradní díly a na Škodu 100 nové 
náhradní díly. Tel.: 737 811 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 

Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 3+1 ul. Krškova 
ve Velkém Meziříčí, pěkný, půdní 
prostory, velký sklep, klidná a žá-
daná lokalita. Cena 1.100.000 Kč. 
Tel.: 736 455 921, vhodný i  jako 
investice.
■  Prodám mezonetový byt 3+kk 
v řadovém domě v Moravci o vý-
měře 132 m2. Byt je v OV. K bytu 
je garáž a zahrada 455 m2 s per-
golou. Tel.: 739 047 824.

■ Prodám byt 2+1. Tel.: 
776 275 007.
■ Prodám byt 3+1 ve VM. Klidná 
část města, blízko centra, po cel-
kové rekonstrukci, kompletně za-
řízen, cena k jednání, RK nevolat. 
Tel.: 773 263 175.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 v   
OV ve Velkém Meziříčí o celkové 
ploše 82,56 m2 na ul. Pionýrská. 
Byt se nachází ve 2. NP cihlové-
ho domu. Dispozice: předsíň (9,7 
m2), kuchyň (8,2 m2), 3× pokoj 
(12 m2, 21 m2, 17 m2), koupel-
na (5,46 m2) a WC, balkon (3,52 
m2), sklep. Byt se nachází v klid-
né a žádané lokalitě. Veškerá ob-
čanská vybavenost. Volný ihned. 
Při rychlém jednání možnost 
slevy. Cena 1.790.000 Kč. Tel.: 
736 488 577, 724 924 257.

■ Hledám pronájem zahrady 
ve Velkém Meziříčí na rok 2014. 
Tel.: 604 164 072.
■ Pronajmu byt v ulici Nad Tra-
tí ve  Velkém Meziříčí, 74 m2, 
balkon, garáž, zahrádka. Krásný 
výhled na  město. Volný v  dub-
nu. Nájem 7.000 Kč + účty. Tel.:  

732 923 825, večer 564 571 755.

■ Pálenou střešní krytinu 
dvoufalcovou, cca 800 ks za  od-
voz (Velkomeziříčsko). Tel.: 
732 277 101.

■ Hledám zaměstnání uklízečky 
v  blízkosti Křižanova. Děku-
ji za  nabídku i  formou brigády 
nebo zástupu. Životopis zašlu 
a  těším se na  spolupráci. Tel.: 
732 475 861.

■ Tmavovláska 36/164 z VM by 
ráda touto cestou našla pohodo-
vého partnera do 45 let, který ví, 
co chce od života. Najdu Tě? Tel.: 
731 058 234.

Prodám

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Opravím a  zasklím skleníky, 
jednoduchá okna a  sklepní 
okýnka, i  z  vašeho materiá-
lu. Volejte po  17. hodině. Tel.: 
606 811 244.

PRODÁVÁME NOSNICE  – 
začínají nést , prodej  Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773

Jubilejní 10. ročník Tradiční košt pálenek
Hudební doprovod – Akordeon band Vysočina
Letos opět vystoupí tanečnice orientu a zumby, lektorka brněnského 
Centra tance Lada Tkadlecová (Janáčková), 
společně  s dalšími členkami taneční skupiny Dalal as-Sabah. 

Dne 12. dubna v sále „hasičky“ ve Velkém Meziříčí v 15 hodin

A dále jsme pro vás připravili novinku – ukázky bojového 
umění KUNG FU. Akademie YULONG se pravidelně umísťuje 
na předních příčkách mistrovství republiky i na zahraničních soutěžích.

Nezvýšené vstupné – pouze 150 Kč 
(v ceně je ochutnávka, sklenička a další drobnosti).
Bližší informace jsou na našich webových stránkách: www.kostpalenek.wbs.cz

SOS pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů) 

otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově 
MěÚ (obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735

KOVOVÝROBA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKA 

OBR ÁBĚČE KOVŮ 
(nástup dle dohody , pouze ranní směna). 

Tel: 604 532 448, e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz

Jubilejní desátý ročník se bude konat dne 12. 
dubna 2014, opět v sále „hasičky“ ve Velkém 
Meziříčí, Nad Gymnáziem 464/17. Zahájení v 15 
hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na mís-
tě. Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám 
starším 18 let.

Každoročně stoupá zájem o  tuto výstavu. Infor-
mační články přinesly různé deníky a  mediálním 
partnerem je každoročně týdeník Velkomeziříčsko. 
O  akci se rovněž dočtete na  různých interneto-
vých denících na portálu www.kudyznudy.cz nebo 
na portálu Kraje Vysočina www.region-vysocina.cz. 
Krátký televizní šot je uveden na www.televizevm.
cz. O výstavě již od roku 2007 probíhá každoročně 
vysílání v radiu Český rozhlas – Region (87,9 MHz) 
www.rozhlas.cz/vysocina/portal/. Podrobné infor-
mace o  všech dřívějších ročnících je možné najít 
na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Zdejší košt pálenek má velkou popularitu, a  je 
na něm vynikající zábava, kterou dotváří i výborná 
hudební skupina Akordeon band Vysočina. Letos 
program opět zpestří tanečnice orientu a  zumby 
Lada Tkadlecová s kolegyněmi, ale chystáme i pře-
kvapení – čínské bojové umění kung fu. Ochutnáv-
ka se zatím všem líbila, nikoho neskolila, a tak ne-
váhejte a přijďte letos i vy. Přijďte ochutnat nejlepší 
pálenky ze širokého kraje!
Bližší informace:
1) Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2) Vzorky pálenek o obsahu 0,50 litru se podávají 

 nejpozději do 5. dubna 2014 do 12 hodin
•	 	u Jaromíra	Plodka	(bytem	Kozlov,	nádraží	č.	32	
– tel: 604 809 429) 
 možno i  poštou na  adresu: Kozlov 32, 594  51 
Křižanov
•	 	v pěstitelské	pálenici	Kozlov	č.	29	u Karla	Eliáše	
(tel: 604 758 947) 
 možno i  poštou na  adresu: Kozlov 29, 594  51 
Křižanov
•	 	 v  pěstitelské	 pálenici	 Osová	 Bítýška	 u  Jiřího	
Horkého 
 (tel: 776 320 856) lze i poštou na adresu: 594 53 
Osová Bítýška 213
•	 	 v  pěstitelské	 pálenici	 Lavičky	 u  Jiřího	 Skryji	
(tel: 608 038 550)
  možno i poštou na adresu: Lavičky 111, 594 01 
Velké Meziříčí.
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby 
a  procentem alkoholu, popř. uveďte místo pálení 
(nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, 
rynglovice atd.)
3) Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maxi-
málně do 55%.
4) Vyhodnocení provedou stanovené komise – vy-
hlášení výsledků bude zveřejněno na veřejné výsta-
vě pálenek dne 12. dubna ve Velkém Meziříčí.
5) Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry. 
POZOR – Neposílejte LIKÉRY! Tuto kategorii ne-
hodnotíme.         
                                                        (pi) Jaromír Plodek

Tradiční košt pálenek – 12. 4. 2014

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

Nepůjde el. proud:
26. 3. od 7.30 do 15.30, vypnuta 
ul. Příkopy od č. p. 1220 po Mo-
torpal, V Potokách, Vrchovecká 
od č. p. 185 po 604, chaty v cha-
tové oblasti Jurek
31. 3. od  7.30 do  15.30 býva-
lé objekty Kablo U  Tržiště. 
-E.ON-

▶ 3 prostory pro lékařské ambulance nebo spřízněné obory
25–55 m2 + čekárna a zázemí, v místě neurologická, kardiologická 
a ortopedická ambulance, rehabilitace. Bezbariérový prostor.

▶ 3 nadstandardní byty s  exkluzivním výhledem, možno 
i kanceláře, balkon, 1× mezonet, 50–120 m2. Dokončení dle poža-
davku zákazníka do 2 měsíců. Parkování a garáže ve dvoře objektu.
▶ V přízemí objektu nebytový prostor 16 m2, celoskleněné 
dvojdílné vstupní dveře.

Tel.: 777 574 046, 777 067 073, e-mail: stefek-neurologie@c-box.cz

PŘÍLEŽITOST 

     P
RO VÁS HORÁCKO, NÁMĚSTÍ 21/22, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PRONÁ JEM:

Hornoměstská 38, vM
Nově otevřeno ve Studiu Jana 

Kosmetika a pedikúra. 
Přijďte vyzkoušet kosmetiku 

For Life&Madaga nebo přírodní 
africkou kosmetiku Yasminka.

Volejte: 777 671 667

SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY, 
ŽIVNOSTNÍKY 

NA STAVEBNÍ PRÁCE. 
TEL.: 602 459 636
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Vzpomínky

sUdOkU
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

spOlečenská RUbRika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek 1. pololetí 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
22. 4. – Otvírání studánek (film), Libor Smejkal
13. 5. – Život a dílo MUDr. Fr. Dreuschnecka,
               prvního rentgenologa na Moravě,
               přednáší Zuzana Valová
27. 5. – Volynští češi, přednáší Vladimír Makovský
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, 
               přednáší Mgr. Jiří Skoupý

Předprodej na tel.: 775 057 754, 564 409 319
www.jabbapoint.cz

Mediální partner týdeník 

Divadelní sezona Horáckého divadla Jihlava 2014/2015
Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení:
NĚKDO TO RÁD HORKÉ – hudební komedie o gangsterech, dvou 
muzikantech, o „mužských“ a „ženských“ snech
MARYŠA – A. a V. Mrštíkové – vrcholná hra českého realismu
LAKOMEC – Moliére – komedie o člověku, pro kterého se jeho po-
kladnička stala vším
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM – historická freska o rytířích krále Artu-
še a hledání Grálu
ONDINA – romantická „pohádka“ pro dospělé o síle lásky a oběta-
vosti 
HABAĎŮRA aneb Nájemníci pana Swana – komedie ze současnosti 
– o tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze soc. úřadu na člověka, 
který v soc. systému objevil pro sebe jisté trhliny
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 18. dubna 2014 e-mailem: 
drapelova.marcela@seznam.cz, nebo telefonicky: 737 565 009
Cena za jednu osobu bez dopravy – 867 Kč (možnost uplatnění dalších 
slev např. studenti, důchodci, ZTP)                                                       -md-  

Zubní pohotovost: Sobota 22. 3. MUDr. Zdeňka Kre-
islerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, tel.: 566  621  000. 
Neděle 23. 3. MDDr.  Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad 
Sázavou,  tel.: 566 621 000 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od Velkého Meziříčí), 
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Divadelní sezona 
Horáckého divadla 
Jihlava 2014/2015

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás. ❧

Dne 20. 3. 2014 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí našeho tatínka 
a dědečka, pana 

Vladislava Sýkory 
z Netína.

Vzpomínají syn, dcera 
a vnoučata.
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Soutěžte o vstupenky

JMÉNO
BYDLIŠTĚ

N
A

 STO
JÁ

K
A

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

Pro čtenáře jsme připravili soutěž o vstupenky na stand up comedy 
show NA STOJÁKA, na 24. dubna v klubu Jabba Point.
Soutěžní otázka: Napište jméno ženy, která také vystupovala v pořadu 
Na stojáka a měli jsme ji možnost vidět v pořadu ve Velkém Meziříčí.
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce 
nejpozději do pátku 4. 4. (včetně).                                                      -red-

Dne 18. 3. 2014 by se dožila 
75 roků paní 

Marie Lysá, roz. Jašová.

Stále vzpomínají manžel, 
synové s rodinami a vnoučata.

Zvládnout počítač a  komunikaci se zaměstnavatelem se naučili lidé 
s  různými formami zdravotního postižení na  Velkomeziříčsku. To 
díky pobočce Ligy vozíčkářů, kterou lze navštívit v  ulici Poříčí 11, 
a  projektu Směrem k  práci, jenž tyto i  mnohé další aktivity nabízí 
zdarma všem zájemcům o práci. 
„Rok jsme zahájili úspěšně, nabídli jsme dva kurzy, které pomůžou 
na cestě k novému nebo lepšímu zaměstnání těm, kteří podporu nejvíc 
potřebují. Jsme tu nejen pro lidi na vozíku, ale i pro ty, které napří-
klad bolí záda, mají cukrovku, zažili mozkovou příhodu anebo je trápí 
jiné zdravotní potíže,“ uvedla Michaela Beranová z  velkomeziříčské 
pobočky. Nabídka individuálních konzultací a kurzů je tu však i pro 
lidi s mentálním či duševním onemocněním. Dle zájmu je pak možné 
v blízkých dnech vypsat další společné kurzy i workshopy.
Pilíř služby na  pobočkách však tvoří individuální konzultace. Díky 
pravidelným schůzkám, nácvikům psaní životopisu i pracovního po-
hovoru, osobnímu přístupu a oslovování zaměstnavatelů se podařilo 
polovině ze 44 klientů najít práci. „Spolupracujeme například s  fir-
mami Granit Parts, Art21, Česká pošta, Olman servis, Blesk, či Auto 
Rosecký, kterým dokážeme poradit s výhodami i s administrativou při 
zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním,“ dodala Michaela 
Beranová. 
Komunikace mezi zaměstnavatelem a pracovníkem je podle ní v tom-
to případě základ úspěchu. Právě pobočka Ligy vozíčkářů s tímto vý-
razně pomáhá. 
Pokud chtějí zájemci využít nabízenou pomocnou ruku, mají mož-
nost, momentálně má pobočka volnou kapacitu. Veškeré služby jsou 
díky podpoře Evropského sociálního fondu zdarma. 
V případě zájmu kontaktujte Michaelu Beranovou, tel.: 725 104 848, 
e-mail: michaela.beranova@ligavozic.cz. Více informací najdete 
na webu www.ligavozic.cz/velke-mezirici                                          -mb-

Komunikujte 
se zaměstnavatelem 
a najděte práci 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velko-

meziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 26. 3. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

Kdy, kde a jak hledat příležitostnou práci; 
příklady brigád; internetové portály s nabídkami; 

zahraniční brigády
Seminář je zdarma a bude probíhat v budově MěÚ, 

sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 
3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)

Potvrzení účasti:
 telefonicky na č. 566 781 198

 e-mailem na centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK NAJÍT BRIGÁDY A PŘIVÝDĚLKY 
(NEJEN NA LÉTO)

Dne 20. března uplyne 15 let 
od úmrtí 

Lukáše Ventruby.

Stále vzpomínají mamka, 
babička a strýcové s rodinami.

Dne 9. března 2014 uplynulo 
9 let od úmrtí 

Františka Ventruby.

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, 
Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,

pořádá dne 27. 3. v 10.00  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program:
Úvodní zahájení
Krátké vystoupení dětí
Prohlídka zařízení ● Občerstvení ● Beseda s vedením ústavu
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Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter clubu
LHÁŘI – agentura Familie 
Úspěšný skotský dramatik napsal svoji drsnou komedii Lháři na po-
čátku nového milénia. Hra je situována do současnosti. Dvojice poli-
cistů přichází rodině oznámit tragickou nehodu jejich dcery. Až uma-
nutá touha strážců zákona po ohleduplnosti se vlivem neočekávaných 
událostí mění v  groteskní souboj o  přežití a  díky tomu se klaunská 
slovní komika proměňuje do ztřeštěné komiky situační. Ale hlavně se 
ukazuje, že skutečnost je jiná, než jak se na první pohled zdálo. Hru 
uvádíme v české premiéře.
Hrají: Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ 
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ Simona Vrbická, Daniel Bam-
bas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter clubu
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková
Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka
Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter clubu
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY. 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Cena permanentky na 4 představení je 1.000 Kč, rezervace míst a bliž-
ší informace získáte na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště). Změna programu vyhrazena!                               -zh-

kpH - další kOnCeRt seZOny

Loutková pohádka 
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 23. 3. a sobotu 
5. 4. 2014 od  15 hodin na  malé scéně loutkovou pohádku s  ná-
zvem ADÁMEK MEZI BROUČKY. Vstupné: 40 Kč. Vstupenky 
lze rezervovat na telefonním čísle  566 782 004, 566 782 005, nebo 
osobně na programové oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, v  po–čt 8-16 hodin, v  pátek 8–14 hodin. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutko-
vého divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného 
prodeje.                                                                                                       -hs-

CHARITATIVNÍ PLES
Dětského střediska Březejc

pátek 21. března 2014 od 20 hodin
kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482

PKT – písně, které těší, moderátor Honza Hlaváček, 
bohatá tombola a doprovodný program 

Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 

Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004–5, vstupné 150 Kč.

Lze využít ZDARMA svoz autobusem BDS, s. r. o. 
Jízdní řád:

Osová Bítýška – Horní hospoda 19.05, Ořechov – zastávka 
19.07, Křižanov – zastávka 19.15, Martinice – zastávka 19.25, 

Velké Meziříčí – Domus 19.35, Jabloňov – zastávka 19.40, 
Ruda – zastávka 19.45, Jáchymov – zastávka 19.50

Bezděkov – zastávka 19.55, Nové Sady – zastávka 19.56
Odjezd z plesu 01.00–02.00 hodin – dle domluvy.

Korngold Quartet 
Korngold Quartet (dříve Quar-
tetto di Gioia) patří mezi přední 
česká kvarteta nastupující mladé 
generace. Své kořeny má na  br-
něnské konzervatoři, kde začínalo 
pod vedením violoncellisty Ja-
náčkova kvarteta Břetislava Vybí-
rala a  pokračovalo v  již dnešním 
složení na  JAMU Brno ve  třídě 
prof.  Adolfa Sýkory (Janáčko-
vo kvarteto). V  rámci programu 
Erasmus bylo souboru umožněno 
studium na Universität für Musik 
und Darstellende Kunst ve  Vídni, 
kde navázal spolupráci s  Univ.-
-Prof. Johanessem Meisslem (Artis 
Quartet). V rámci mezinárodních 
mistrovských kurzů kvarteto pra-
covalo s významnými osobnostmi 
komorní hudby jako jsou např. Ha-
tto Beyerle (Alban Berg Quartet), 
Sándor Devich (Bartók Quartet), 
Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), 
Josef Klusoň (Pražákovo kvarteto), 
Apollon Musagéte Quartet aj.
Největším úspěchem souboru je 
vítězství na  Mezinárodní soutěži 
Leoše Janáčka 2010, kde kvarte-
to získalo také cenu za  nejlepší 
provedení díla Leoše Janáčka 

a vítězství na soutěži Nadace Bo-
huslava Martinů 2010, kde mu 
byla udělena i  cena za  nejlepší 
interpretaci díla Bohuslava Marti-
nů. Na  svém kontě má řadu dal-
ších ocenění – mezi nimi např. 
zvláštní cenu Josefa Koďouska ze 
soutěže pořádané v  rámci ACT 
Musical Festival London 2006, 
2. cenu z  mezinárodní soutěže 
Premio Citta´di Padova 2009 
a  Promotion award z  Internati-

onale Sommerakademie 2010.
Soubor se snaží budovat vše-
stranný repertoár, který zahrnuje 
stěžejní díla kvartetní literatury 
všech stylových období. Podstat-
ně je zastoupena česká tvorba 
a  soubor se věnuje i  interpretaci 
děl soudobých. V rámci spoluprá-
ce s mladými sólisty svůj reperto-
ár rozšiřuje i  o  komorní skladby 
pro větší obsazení. Kvarteto vy-
stoupilo na  řadě festivalů u  nás 

i  v  zahraničí (Pražské Jaro,  Ja-
náčkovy Hukvaldy, Janáček Brno, 
Europäische Wochen Passau aj.). 
Na  pozvání EMCY (European 
Union of Music Competitions for 
Youth) podnikl soubor také turné 
„Stars of tomorrow“ po Německu 
a  Rakousku. Nahrával pro Český 
a Bavorský rozhlas.                        -pj-
Středa 9. 4. v  19 hodin, luterán-
ské gymnázium VM, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava

Šumař na střeše 
Jímavý příběh, v němž jsou chytrost, vtip, humor, a zároveň slzy. 

Sobota 24. května 2014 v 19 hodin
Doprava zajištěna. Autobus zastavuje postupně v Martinicích, 

Kozlově, Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Mostištích 
a Velkém Meziříčí.

Zájemce potřebuji znát do 31. 3. 2014 
na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

Městská knihovna Velké Meziříčí 
ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY 

od 1. 3. 2014
7.30–18.00 – půjčovna pro dospělé, 

půjčovna pro děti a mládež, internetová studovna 
a čítárna, výstavní sál, zahradní čítárna
pondělí * středa * pátek 7.30–18.00 

půjčovna pro dospělé, internetová studovna a čí-
tárna, výstavní sál, zahradní čítárna 

– čtvrtek 7.30–12.30
půjčovna pro děti a mládež: 
úterý, čtvrtek 7.30–12.30 

(jen objednané skupiny)

MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ
HRAČKY V PROMĚNÁCH ČASU

1. 3.–21. 4. 2014

otevřeno denně kromě pondělí, 9–12; 13–16
Výstavu zapůjčilo Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou

Sobota 22. 3. v 15 hodin 
v sále luteránského 

gymnázia (bývalá ZUŠ), 
vstupné 120 Kč. Po vy-
stoupení Míši cca 1,5 
hodiny, pokračujeme 

v soutěžích a diskotéce 
s DDM VM. Rezervace 
a prodej vstupenek 

na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, 001.

Karneval – Zpíváme  
a tančíme s Míšou

Předprodej: v hospůdce U Dalasa
Mediální partner 

čtvrtek 17. 4.  – DISCO s DJ BONDEM 
sál luteránského gymnázia 17–21 hodin. 

Určeno pro žáky od 10 do 15 let. Vstupné 40 Kč. 
Pořádá Jupiter club, s.r.o., VM

Concentus Moraviae
Od 3. do 28. června probíhá již 
19. ročník mezinárodního festi-
valu Concentus Moraviae. 
Ve Velkém Meziříčí proběhnou 
koncerty ve dnech: 
▶ ▶ 14. 6., zámek, 19.30 hodin, 
Zemlinského kvarteto
▶ ▶  22. 6., luteránské gymná-
zium VM, 19.30 hodin, 
Jan Fišer – housle, 
Tomáš Jamník – violoncello, 
Monika Knoblochová – cemba-
lo.  Rezervace vstupenek a více 
informací na  programovém 
oddělení Jupiter clubu, Náměstí 
17, VM, tel.: 566 782 004. (001)
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V letošní sezoně poslední turnaj 
v minihokeji v rámci ČSLH Kraj 
Vysočina odehrála přípravka Ho-
ráckého hokejového klubuVelké 
Meziříčí. Turnaj chlapců ročníku 
2006 a mladších se konal na ledě 
Náměště nad Oslavou. 
Ve  své skupině se hráči HHK 
střetli s  celky Humpolce a  Tře-
bíče. V úvodním utkání porazili 
Humpolec 14:5, když od začát-
ku soupeře přehrávali a  udržo-
vali si vedení, které se postup-
ně zvyšovalo a  skóre nakonec 
skončilo výrazným rozdílem. 
Ve druhém zápase podlehli Tře-
bíči 9:12. Během hry si vypra-
covali až tříbrankové vedení. 
To ale soupeř během několika 
minut zvrátil na  svoji stranu 
a  mírný náskok si udržoval až 
do  konce. Kluci odehráli dvě 
náročná utkání po  sobě, přes-
to se s  tím popasovali statečně.  

Z Náměště si tak odvezli stříbr-
né medaile. 
Za HHK v brance chytal Adam 
Brož, v  poli nastoupili Vlasta 
Zachoval, Tomáš Vejmola, Ri-

chard Čamek, Michal Katolický, 
Šimon Katolický, Lukáš Zeman, 
Daniel Kratochvíla, Jiří Peterka, 
Matyáš Čížek a  Michal Krejčí. 
Branky v tomto turnaji vstřelili: 

8× Zachoval, 5× Krejčí, 5× Ze-
man, 3× M. Katolický a 2× Vej-
mola. Trenéři Jiří Štourač a Aleš 
Horký. 

Malí hokejisté vybojovali na turnaji stříbro

-hor-, foto: archiv HHK

Dne 9. března přijal náš oddíl po-
zvání na turnaj do Kuřimi. Ačko-
li se hrálo v neděli před začátkem 
jarních prázdnin a spousta kluků 
již měla jiné plány, poskládali 
jsme nakonec jedno družstvo mi-
nižáků a jedno přípravky. 
Hrálo se v  místní nafukovačce 
na  dvou hřištích systémem 4+1, 
a hrací doba byla 1×10 minut. 
Minižáci: Kluci odehráli cel-
kem pět zápasů. Nestačili pouze 
na Kuřim A a KP Brno a obsadili 
celkově 3. místo na turnaji. I když 
umístění je to pěkné, turnaj nám 

potvrdil, že máme ještě hodně 
co zlepšovat zejména v  obranné 
činnosti a  herních činnostech 
jednotlivce. Jako již tradičně 
mezi opory patřil Lukáš Dobejval 
a Lukáš Dobrovolný. Velké zlep-
šení prokázal na  tomto turnaji 
Alex Kuřátko.
Výsledky: VM – Velká nad Velič-
kou 10:9; VM – Měnín 6:6; VM 
– KP Brno 9:13; VM – Kuřim B 
11:10; VM – Kuřim A 9:16.
Pořadí: 1. Kuřim A; 2. KP Brno; 
3. Velké Meziříčí; 4. Velká nad 
Veličkou; 5. Kuřim B; 6. Měnín.

Hráli: Dobejval L. (20), Dob-
rovolný L. (18), Kuřátko A. (5), 
Navrátil R. (1), Borkovec J. (1), 
Láznička J., Trifanov M.
Přípravka: Naši nejmladší ode-
hráli také pět utkání, a  protože 
jen jednou prohráli, obsadili 
krásné druhé místo na  turnaji. 
Kluci nám udělali velkou radost 
zlepšeným výkonem, svým nad-
šením a touhou po celkovém pr-
venství a  ačkoli jim to nakonec 
nevyšlo, odehráli velmi dobře 
celý turnaj. Nejvíce se  dařilo 
dvojici Robin Koudela a  Jakub 

Uchytil, pro kterého to byl tepr-
ve první turnaj a ihned se zařadil 
k tahounům týmu.
Výsledky: VM – Velká nad Velič-
kou 10:5; VM – Měnín 6:3; VM 
– Kuřim C 12:2; VM – Kuřim A 
2:9; VM – Kuřim B 7:2.
Pořadí: 1. Kuřim A; 2. Velké Me-
ziříčí; 3. Velká nad Veličkou; 4. 
Kuřim B; 5. Kuřim C; 6. Měnín.
Hráli: Koudela R. (19), Uchytil 
J. (13), Kotouček P. (4), Požár A. 
(2), Černík D., Uchytil M.
Trenéři: Stoklasa, Horáková

Text a foto: David Stoklasa

Přípravka a minižáci házené sehráli turnaj v Kuřimi

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ STM Olo-
mouc 29:28 (17:18)
V  rámci 16. kola jsme hostili 
lídra druholigové tabulky – TJ 
STM Olomouc, která se pyšnila 
neporazitelností v  tomto soutěž-
ním ročníku. Před utkáním měla 
na  kontě dvanáct výher a  tři re-
mízy a výrazně nakročeno k po-
stupu do 1. ligy. Naši hráči však 
v posledních kolech naznačili, že 
jsou opravdu ve  formě, a  tak se 
očekávalo utkání jako „řemen“.
Brankový účet zápasu otevřel 
ve  třetí minutě krásnou ránou 
Roman Matušík. Obě družstva 
velmi dobře bránila a branky pa-
daly po  pěkných, připravených 
akcích. V šesté minutě si na chví-
li vzal soupeř jednobrankové 
vedení. Následně se opět obě 
družstva ve  vedení vystřídala. 
Každá chyba na  obou stranách 
byla potrestaná. Byla k  vidění 
spousta rychlých útoků a  utkání 
mělo vysoké tempo. I přes to, že 
brankáři předvedli několik pěk-
ných zákroků, o  branky nebyla 

nouze (6:8, 10:9). Střelecky se 
dařilo Jirkovi Kaštanovi na kříd-
le, Jakub Bezděk pro změnu Olo-
mouc trápil ze střední vzdálenos-

ti a  na  brankovišti „řádil“ Vojta 
Hron. Do  25. minuty jsme ještě 
drželi vedení 15:14. Následně si 
naši hráči vybrali slabší chvilku, 

soupeř dokonale zužitkoval pře-
silovku a před koncem poločasu 
šel do vedení 15:17. V koncovce 
poločasu se našim hráčům poda-
řilo snížit na jednobrankový roz-
díl. Ještě škoda těžké přihrávky 
přes celé hřiště na Honzu Lečby-
cha v  posledních vteřinách, kte-
rou se nepovedlo zpracovat, a tak 
v  poločase svítilo na  ukazateli 
skóre 17:18.
Do  druhé půle se do  branky po-
stavil místo Libora Kotíka Ondřej 
Poul. Jelikož se první půle hrála 
ve  velkém tempu, trenér Vaver-
ka do  druhé půle naordinoval 
více střídání hráčů do  obrany 
a  do  útoku, aby se rozložily síly. 
První branku druhé půle vstřelilo 
naše družstvo z ruky Jakuba Bez-
děka. Následně se lépe dařilo sou-
peři, který si především díky střel-
ci Kubáčkovi, vypracoval vedení 
19:22 (42. min.). Domácí lavička 
na  nepříznivý vývoj reagovala 
time-outem a  osobní obranou 
na  nejlepšího střelce Olomouce. 
Po oddechovém čase se naše hra 
v obraně zlepšila a postupně jsme 

ukrajovali z  náskoku hostí. Obě 
družstva v  druhé půli lépe brá-
nila a  na  obou stranách předvá-
děli vynikající zákroky brankáři. 
Na naší straně v některých fázích 
doslova čaroval Ondřej Poul! 
V útoku naše družstvo táhnul Ro-
man Matušík, k němu se několika 
„bleskovými“ průniky přidal Víťa 
Trojan a ve 23. minutě bylo srov-
náno 26:26. Utkání tak směřovalo 
do  dramatické koncovky a  Olo-
mouc si brala oddechový čas. Ten 
soupeři nikterak nepomohl a naše 
družstvo si po  připravených ak-
cích vybudovalo dvoubrankový 
náskok. Olomouc nic nevzdávala 
a dvě minuty před koncem sníži-
la na  29:28. Následně byl přísně 
vyloučen do té doby výborně brá-
nící Pavel Kříbala a  soupeř měl 
možnost přesilové hry. Hosté však 
chybovali a minutu před koncem 
jsme šli do útoku. Trenér Vaverka 
ještě vzal oddechový čas, zklidnil 
hráče a nabádal je k pohybu proti 
celoplošné osobní obraně. De-
set vteřin před koncem jsme sice 
o míč přišli, taktický faul Romana 

Matušíka, za  který byl vyloučen, 
ukrojil ještě ze zbývajícího času. 
Olomouc už poslední 4 vteřiny 
ke  vstřelení branky nevyužila 
a  i  přesto, že naše družstvo do-
hrávalo, ve  čtyřech mohlo slavit 
výhru 29:28.
Olomouc tak ztratila neporazi-
telnost, domácí hráči společně 
s  přítomnými diváky si patřičně 
užívali vítězství a  předvedenou 
hru. Utkání mělo vysoké para-
metry a hráči s takovouto formou 
můžou pomýšlet na druhou příč-
ku druholigové tabulky.
7m hody 2/1:3/2 vyloučení: 4:5, 
počet diváků 104. Sled branek: 
2:1, 3:4, 6:5, 10:8, 12:11, 15:14, 
17:18, 19:22, 22:23, 24:25, 26:26, 
28:27, 29:28. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Matu-
šík Roman (7), Bezděk Jakub (6), 
Hron Vojtěch (4), Trojan Vítězslav 
(4/1), Večeřa Vítězslav (3), Kaštan 
Jiří (5), Kubiš David, Lečbych Jan, 
Babáček Petr, Necid Miloš, Tur-
czyk David, Kříbala Pavel, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr. 

Házenkáři připravili Olomouc o neporazitelnost

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Tatran Litovel 
29:24 (16:10)
Po  výprasku v  minulém kole 
ve Zlíně jsme hostili v domácím 
prostředí Tatran Litovel. Proti 
houževnatému soupeři jsme mu-
seli bodovat. Od úvodních minut 
jsme měli navrch a po pěti minu-
tách jsme vedli 3:0. Dobrá obra-
na, za  kterou spolehlivě chytal 
Vojta Drápela, byla základem pro 
navyšování náskoku. V  útočné 
fázi se dařila kombinace a přede-
vším díky střelecké chuti Marti-
na Janíčka a Filipa Svobody jsme 
vedli v poločase 16:10.
V  druhé půli jsme se střelecky 
trápili. Litovel zlepšila obranu 
a umazávala z našeho vypracova-
ného náskoku. V  útočné fázi se 
nedařila kombinace a hosté se do-
kázali dostat na tříbrankový rozdíl 
(41. minuta 19:16). Díky výborně 
chytajícímu Vojtovi Drápelovi, 
který zlikvidoval 4 sedmimetro-

vé hody, se soupeři nepodařilo 
přiblížit na  menší než tříbran-
kový rozdíl. V útoku se rozstřílel 
Tomáš Blaha s  Martinem Fialou 
a kontrolovali jsme stav utkání až 
do závěrečného hvizdu. I přes ne 
příliš oslnivý výkon v druhé půli 
jsme dokázali vyhrát s konečným 
skóre 29:24.
V příštím kole zajíždíme do nepří-
jemného prostředí nafukovací haly 
v  Sokolnicích, kde bychom měli 
naplno bodovat.
7m hody 3/2:5/1 vyloučení: 6:5, di-
váků 40. Sled branek: 3:0, 8:4, 10:6, 
13:7, 16:10, 18:14, 19:16, 22:18, 
25:20, 27:22, 29:24. Sestava a bran-
ky: Drápela Vojtěch, Kratochvíl 
František – Janíček Martin (12/2), 
Svoboda Filip (6), Blaha Tomáš (6), 
Fiala Martin (5), Ambrož Michael, 
Macoun Filip, Frejlich Tomáš, Pa-
žourek Tomáš, Babáček Kamil, tre-
nér Šidlo Ladislav, vedoucí druž-
stva Kácal Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Dorostenci házené 
zdolali Tatran Litovel

12. kolo MKVM na umělé trávě za 3. ZŠ: 7. 4. v 18.30 Flamengo – 
Woolloomooloo Bay a SK Mostiště – Pobřeží kocoviny; 10. 4. v 19.30 
The Lost Generation – Oslavice a Kittydogs United – La Bucañeros; 
17. 4. v 19.40 Kašpaři VM – FC Wiegel VM -bíl-

veřeJné bRUslení

So 22. 3. 15.30–17.00
Ne 23. 3. 14.00–15.30
Út 25. 3. 15.15–16.45

So 29. 3. 13.15–14.45
Ne 30. 3. 14.30–16.00
Po 31. 3. 15.15–16.45

Zakončující Roman Matušík. Foto: Jaroslav Hugo

Harrach liga mužů 

-šid-
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Ve  čtvrtek 27. 2. 2014 se žáci 
2. B ze ZŠ Školní Velké Mezi-
říčí vydali pod vedením paní 
učitelky Urbanové na  třídenní 
lyžařský zájezd do  Janoušova 
v Orlických horách. Jelikož v Ja-
noušově již nebyl sníh, jezdila 
celá třída lyžovat do  nedaleké-
ho lyžařského střediska Červe-
ná Voda.
Již druhý den i  ti méně zdatní, 
téměř začínající lyžaři, bravurně 
sjížděli přes 2 kilometry dlouhou 
sjezdovku. Ostatní děti bobovaly 
v dětské části areálu. Děti si uží-
valy nejen sněhu, ale po večerech 
hrály i různé hry a soutěže. V so-
botu se všichni vraceli domů plní 
krásných zážitků a nových zkuše-
ností.

Pro některé žáky to byl vůbec 
první pobyt na horách a je velmi 
dobře, že se ho mohla zúčastnit 
celá třída. Za to patří veliké díky 
především paní učitelce Urbano-
vé, která celou akci zorganizovala 
a  svým zodpovědným a  profesi-
onálním přístupem ukázala dě-
tem, jak krásné a  zábavné může 
lyžování být. 
Místní Ski klub Velké Mezi-
říčí možná získá nové per-
spektivní závodníky a kdo 
ví, třeba jednou z některého 
dítěte, které začalo lyžovat 
se svojí třídou na Červené 
Vodě, vyroste nová Veronika 
Čamková nebo Ondřej Bank.

Rodiče žáků 2. B ZŠ Školní, 
foto: archiv ZŠ Školní

Žáci 2. B ZŠ Školní lyžovali v Orlických horách

11. kolo nadstavbová část
O vítěze městské hokejové ligy
Agromotor – Sanborn 2:7
Šlapal, Sýkora – Sláma 2, Hanus 
2, Srnský, Bukáček, Holub M. ml.
SK Omega VB – SK Netín 7:4
Pelán 2, Dobrovolný, Dvořák, 
Březina, Svoboda, Loup – Juda 2, 
Neubauer, Špaček 
HC Lukáš – T. služby VM 12:7
Beránek 2, Studený 2, Bartejs 2, 
Baletka 3, Giz 2, Jirovský – Šlapal 
O. 4, Chudoba T., Chudoba P., 
Kružík
Sanborn VM – SK Afcon Kun-
šovec VM 11:3
Bukáček 2, Hanus 2, Puffer 2, 
Pondělíček 2, Sláma, Holub, Ba-
jer F. – Pospíšil, Florián, Vrbka
Laser Zikmund – SK Omega VB 
1:4
Fenyk – Březina 2, Dočkal, Pelán
1. Sanborn VM 12 12 0 0 108:27 24
2. HC Lukáš 11 9 0 2 94:31 18
3. SK Omega VB 12 7 1 4 44:50 15
4. Agromotor VM 11 5 0 6 44:46 10
5. SK Netín 11 4 1 6 38:65   9
6. Laser Zikmund 12 2 2 8 51:80   6
7. Tech. služby VM 11 2 2 7 40:76   6
8. SK Afcon Kunšovec VM 12 2 0 10 43:87   4

O postup do extraligy
HC Pikárec – HC Ořechov 3:2
Jaša, Vařejka, Chrást – Kupka, 
Dvořák
Auto Dobrovolný VM – SPL Ra-
dostín nad Osl. 10:4

Říha 3, Oliva 3, Dohnal 3, Krejčí 
– Láznička 2, Pešek 2
HC Benetice – SK Vídeň 2:6
Rygl 2 – Navrátil 3, Vybíral 2, Ne-
doma
1. Auto Dobrovolný VM 11 8 0 3 78:62 16
2. HC Pikárec 11 7 2 2 48:42 16
3. SPL Radostín n. Osl. 11 6 0 5 48:50 12
4. Horní Heřmanice 11 5 0 6 58:46 10
5. HC Benetice 11 4 2 5 32:31 10
6. SK Vídeň 11 4 2 5 39:42 10
7. NHÚ Balinka VM 11 4 2 5 42:50 10
8. HC Ořechov 11 2 0 9 25:46   4

O konečné umístění v 1. lize 
HCF Dráhy VM – HC Bory 4:0
Pavlas, Slavík, Širhal, Jeřábek
River VM – Farma Měřín 3:1
Zelený 2, Míča – Kocanda 
HC Tasov – SK Lavičky 1:5
Hamáček – Nevěčný 2, Skryja, 
Polák, Homola
Farma Měřín – SK S. Zhoř 6:2
Půža 3, Blažek 2, Kožený – Bar-
tušek, Kazda
SK Lavičky – River VM 9:3
Skryja 7, Suk 2 – Havlík, Vrtal, 
Fikr
HC Bory – HC Tasov 0:4
Chlubna 3, Sláma
5. SK Lavičky 12 10 0 2 71:26 20
6. HC Tasov 12 8 0 4 37:29 16
7. River VM 12 7 1 4 49:51 15
8. Farma Měřín 12 6 1 5 64:39 13
9. HCF Dráhy VM 11 5 2 4 40:38 12
10. SK Stránecká Zhoř 12 5 1 6 37:51 11
11. HC Křižanov 11 3 1 7 37:47   7
12. HC Bory 12 0 0 12 22:76   0

-vid-

II. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
20:24 (10:11)
Úvod souboje o  čelo druholigové 
tabulky vyšel lépe domácímu týmu, 
který těžil z  dobré útočné spolu-
práce a přesné střelby. První čtvrt-
hodinu se tak držel v nejtěsnějším 
vedení. Postupem času se začaly 
soupeřky více dostávat do bezpro-
střední blízkosti domácí branky 
a  otočily skóre ve  svůj prospěch. 
Závěrečné minuty první půle pat-
řily opět domácím hráčkám, které 
takticky dobře sehranou pasáží sní-
žily na minimální poločasový roz-
díl. Po změně stran přišla na hřiště 
jakoby rozdílná parta našich. Příliš 
individuálně vedené akce narážely 
na dobře zformovanou obranu sou-
peřek. Nevídaně časté ztráty míče 
Jihomoravanky v  pohodě trestaly 
brankami z rychlých brejků. Rázem 
byl na  světelné tabuli sedmigólo-

vý rozdíl, a  příliš na  tomto vývoji 
nezměnil ani oddechový čas ve 39. 
minutě (11:17). Změnami v sestavě 

a v rozestavění došlo k částečnému 
probuzení, postupně jsme začali 
ukrajovat ze soupeřova náskoku. 

Poslední dvě minuty jsme se dotáhli 
až na  dvoubrankový rozdíl a  brali 
oddechový čas. Závěrečná snaha 
zvrátit nepříznivý vývoj se nezdařila 
a soupeř slavil zasloužené vítězství.
Sled branek – 2:0, 3:2, 5:3, 6:4, 
6:6, 7:6, 7:10, 9:10, 10:16, 11:18, 
13:18, 13:20, 18:21, 20:22. 7m 
hody 6/4:4/4, vyloučení 4:3. Počet 
střel 58:57. Hrály: Jarmila Šabac-
ká, Veronika Blažková – Denisa 
Janečková (8/1), Eliška Koudelová 
(7/2), Kateřina Závišková (3/1), 
Romana Doležalová (1), Soňa 
Bačová (1), Lucie Teplá, Kristýna 
Cahová, Andrea Rymešová, Eliška 
Buchtová. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Edita Partlová.

-záv-, foto: Jaroslav Hugo
1. Olomouc B 6 5 0 1 187:125 10
2. Hodonín 6 5 0 1 163:134 10
3. V. Meziříčí 5 3 0 2 131:116 6
4. H. Brod 6 2 0 4 152:159 4
5. Zábřeh 6 2 0 4 135:150 4
6. Pardubice 6 2 0 4 136:183 4
7. Karviná 5 1 0 4 101:138 2

Mladší dorostenky doma podlehly Hodonínským

Národní turnaj jednotlivců první 
kolo první ligy OZP Cupu v bo-
ccie, je za námi a již známe borce, 
kteří si z Velkého Meziříčí odvezli  
první body do celoroční soutěže. 
Turnaj se konal o  víkendu 8.–9. 
března 2014 v 3. ZŠ a měl hlad-
ký průběh – v  tělocvičně pano-
val poklid, přerušený pouze po-
tleskem a  fanděním. Celkem se 
na 5 kurtech, vystřídalo 50 hráčů 
z celé ČR a sehrálo se 87 zápasů. 
Hráči předvedli ve Velkém Mezi-
říčí špičkovou bocciu, především 
v semifinálových zápasech.
Z březejckých hráčů tentokrát za-
zářil (na snímku vpravo) Rosťa 
Štursa s  asistentkou Bárou Šlitro-
vou (kategorie BC 1 – hráči s asi-
stentem), který překvapivě bez 
problémů prošel čtvrtfinálovými 

a  semifinálovými zápasy. Prohrál 
až ve finále, kdy podlehl krajanovi 
z  Vysočiny, Ivoši Smolíkovi, 3:7. 
Přesto si zasloužil obrovský potlesk 
a  pochvaly trenérů, neboť Ivoš 
Smolík je zkušený hráč, reprezen-
tant ČR a Rosťa se s ním statečně 
„rval“ o každý bod. Další březejčtí 
hráči Martin Fajkus a  Pavla Třís-
ková (kategorie BC 2 – hráči bez 
asistenta) bohužel nepostoupili ze 
svých skupin do  čtvrtfinálových 
bojů. Neubránili se smutku, bohu-
žel, i prohra do sportu patří. Že bo-
cciu také umí, mají šanci předvést 
v Praze 31. 5.–1. 6. 2014 při 2. kole 
I. ligy OZP Cupu v boccie, které je 
zároveň Mezinárodním mistrov-
stvím ČR.
Zbývá jen poděkovat městu Velké 
Meziříčí za  podporu turnaje, 3. 

základní škole VM a  Dětskému 
středisku Březejc za  ochotnou 
a  příjemnou spolupráci a  všem, 
kteří fandí a  pomáhají naší TJ 

Dětské středisko Březejc, za pod-
poru. Za rok snad opět ve Velkém 
Meziříčí na shledanou.

-dos-, foto: archiv TJ DS Březejc

Prvoligový turnaj v boccie opět proběhl v Meziříčí
FC VM – Sparta Brno 0:5 (0:2)
Sestava FC VM: Simandl – Beran, Šimáček, Doucha, Bouček – Ráček, 
Caha, Didi, Souček, Vyskočil – Simr, střídali Invald, Pokorný a Bradáč, 
trenér Smejkal.
V dnešním přípravném utkání byl soupeř lepší ve všech herních do-
vednostech a po zásluze nám udělil lekci z fotbalovosti. Naše hra po-
strádala důraz, nasazení, přesnost a pohyb. Mladým hráčům, kteří by 
měli bojovat o místo v základní sestavě, chybí kromě fotbalových do-
vedností i potřebná pokora. 

Brno dalo Velmezu lekci

První příčky městské ligy 
zůstávají beze změny

-myn-

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
Slavoj Žirovnice B – Spartak 
VM A 2516:2482 * 5:3
Izsofová 412:420 Baloun
Rataj 407:429 Lavický B.
Housa 408:371 Lavický Ji.
Šafránek 454:414 Lavický Jo.
Ferda 441:406 Kováč
Kejval 394:442 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
PSJ Jihlava C – Spartak VM C 
1606:1442 * 6:0
Doubek 391:354 Badalík
Souček 393:359 Bača
Švehlík 434:393 Weiss
Partlová 388:336 Lavický A.

-sta-

Na  házenou do  sportovní haly 
za  Světlou v  sobotu 22. března 
v  11.00 II. liga starší dorostenky 
– Sokol Poruba
Na hokej na zimní stadion v 
sobotu 22. března v 17.30 HHK 
B – Telč

kdy a kaM

Upozornění pro 
návštěvníky fotbalu
Vzhledem k probíhající uzavírce 
ulice Františkov je příjezd k fot-
balovému hřišti omezen – pouze 
přes Nábřeží (podél řeky, naproti 
Penny). Vchod na hřiště bude pro-
střední branou (naproti bývalé vrát-
nici Kabla). Info o uzavírce str. 1.

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
VM B 3:2 (2:1, 1:0, 0:1), na  ná-
jezdy – 2:1, odveta semifinále
1. zápas 2:8
Rozhodčí: Fiksa – Lisa, Brabec. 
Branky: 2. Pejchal (Bauer, Kejda), 
16. Doležal (Kalhotka, Špiřík), 
39. Kejda (Strnad) – 9. Střecha 
F. (Hubl, Střecha L.), 51. Barák 
(Kudláček M.). Vyloučení: 9:8, 
navíc Sázavský M. (Náměšť) 10 
minut za nebezpečnou hru vyso-
kou holí, Frühauf a Peterka (oba 
VM) po 10 minutách za nespor-
tovní chování. Využití: 1:0. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 38:42. 
V. Meziříčí: Šeba (Juda) – Střecha 

L., Pokorný – Kudláček M., Bra-
dáč – Peterka, Musil F. – Marti-
nec – Střecha F., Frühauf, Malec 
– Šoukal, Barák, Hubl – Chlubna, 
Vrána, Křípal – Navrátil, Musil Š. 
Od  první minuty se hrál rych-
lý a  pohledný hokej. Už ve  2.
minutě se domácí ujali vedení, 
když soupeřovu obranu překonal 
Pejchal. Inkasovaný gól ale hosty 
nijak nedeprimoval a po 6 minu-
tách vyrovnali. Po  přihrávkách 
Hubla a  Libora Střechy skóroval 
jeho jmenovec Filip. Po vstřelené 
brance bylo béčko HHK lepším 
týmem a je jenom obrovská ško-
da, že se z několika následujících 

šancí nepodařilo vytěžit nic na-
víc. Byla to naopak Náměšť, která 
šla v 16. minutě znovu do vedení.
Prostřední část byla neustá-
le kouskována vyloučeními 
na  obou stranách. Ta byla vět-
šinou doprovázena diskuzemi 
s rozhodčími. Daleko více to vy-
hovovalo domácím hokejistům, 
kteří postupně převzali režii zá-
pasu a jasně své hosty přehrávali. 
Ti se pod tlakem nebyli schopni 
prosadit a  často měli problém 
vůbec dostat puk z  obranného 
pásma. Když už to vypadalo, že 
to do sirény ustojí, přišel minutu 
před koncem gól Náměště. 

V  poslední třetině vrhli hrá-
či HHK všechny síly do  útoku. 
Zatlačili domácí před vlastní 
branku, ale pro úspěšné zakon-
čení potřebovali více klidu, štěstí 
a hůře chytajícího Bednáře. Snížit 
se jim podařilo 9 minut před kon-
cem při hře 4:4. Martin Kudláček 
zachytil na modré vyhozený puk, 
poslal jej na bránu a tam se nej-
rychleji zorientoval Barák. Další 
šance však už zůstaly nevyužity, 
a tak o postupujícím musely roz-
hodnout samostatné nájezdy. 
Nejprve nedali Filip Střecha 
a  Frühauf z  HHK ani domácí 
Doležal. Prvním úspěšným exe-

kutorem byl Kejda, ale vzápětí 
srovnal Libor Střecha. O postupu 
Náměště do  finále pak rozhodl 
při posledním pokusu Špiřík. 
Další výsledky: semifinále Telč 
– RH Centrum 2:9 (3:6). O  5.–8. 
místo – V. Bítýška – Křižanov 6:4 
(9:1); Zastávka – V. Bíteš B 2:2 (3:4)
Dvojice: finále – Náměšť – RH 
Centrum Brno; o  5. místo – V. 
Bítýška – V. Bíteš B; o 7. místo – 
Zastávka – Křižanov
HHK B se utká o 3. místo s Telčí 
v sobotu 22. 3. od 17.30. Vzhle-
dem k tomu, že v Telči už nemají 
led, rozhodne o  bronzu pouze 
tento sobotní duel. 

Rezervní tým HHK se s Telčí utká o třetí příčku soutěže

-ht-
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Druhé finálové utkání
HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Stav finálové série – 2:0
Branky a  asistence: 20. Mička 
(Rosendorf), 40. Babic (Touška 
M.), 46. Touška J. (Rosendorf), 47. 
Petrčka (Touška M.) – 3. Štěpánek 
(Fila), 28. Bula (Sláma). Sestava 
HC Spartak Velká Bíteš: Alexa 
(Chadim) – Babic, Mička, Ši-
dák, Rosendorf, Čuňočka, Tůma, 
Buďa, Pospíšil, Štěpánek, Petrčka, 
Svoboda, Čikl, Grmela, Touška 
M., Touška J. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Hladík (Štourač) – Du-
sík, Sláma, Ambrož, Šerý, Vlašín – 
Křenek, Nekvasil, Sobotka – Krča, 
Cihlář, Bula – Fila, Burian, Štěpá-

nek. Rozhodčí: Kohoutek – Kuci-
án, Kučera. Vyloučení: 5:10, navíc: 
Pospíšil (VB) 10 min. OT. Využití: 
2:1, v  oslabení: 0:0. Střely: 46:24 
(18:8, 17:11, 16:5). Diváci: 195.
Druhé finálové utkání se hrá-
lo v  sobotu na  zimním stadionu 
ve Velké Bíteši. Do play-off se po-
prvé zapojil Jirka Cihlář, který na-
hradil pracovně zaneprázdněného 
Jirku Kudláčka. S  B-mužstvem 
odjeli na utkání do Náměště Libor 
Střecha a Filip Střecha. Do utkání 
nenastoupil ani Michal Novák, 
který odstoupil z  rozbruslení 
s bolestí v oblasti kotníku. Trenéři 
posunuli do třetího útoku Lukáše 
Štěpánka a  celé utkání hrál náš 
tým pouze na pět obránců.

Utkání začalo pro náš tým velmi 
dobře. Na  začátku třetí minuty 
poslali naši z obranného pásma 
kotouč přes všechny čáry, ale 
rozhodčí nechali pokračovat 
ve hře. Pro puk si do obranného 
pásma zajel domácí Čuňočka, 
kterého dojel Petr Fila a čistě ho 
narazil na  mantinel. Poté Petr 
Fila vybojoval kotouč a  přihrál 
jej před branku na najíždějícího 
Lukáše Štěpánka, který stře-
lou z první překonal domácího 
gólmana. V  té chvíli se zvedla 
vlna emocí, jelikož domácí hráč 
Ivan Čuňočka po  dohrání Pe-
trem Filou zůstal nehybně ležet 
na ledové ploše. Po zavolání zá-
chranky a  přenesení domácího 

mimo ledovou plochu se pokra-
čovalo ve hře. Bohužel se tento 
moment zapsal do  podvědomí 
obou mužstev a  zejména hlav-
ního rozhodčího, který po  celé 
utkání pískal velice úzkostlivě 
a několikrát v utkání obě muž-
stva poškodil. V  první třetině 
mělo naše mužstvo na  trestné 
lavici celkem šest vyloučených. 
V  samotném závěru první čás-
ti měli domácí výhodu dvoj-
násobné přesilovky, kterou 14 
vteřin před sirénou využili. 
Do  kabin se odcházelo za  ne-
rozhodného stavu 1:1.
Ve druhé třetině padly dvě bran-
ky. Nejprve měli naši hráči ve 26. 
minutě dvojnásobnou přesilov-

ku, kterou na  jejím konci využi-
li a  strhli vedení opět na  stranu 
HHK. V  závěru prostřední části 
se dostali domácí lacině k přesi-
lovce. Nejprve za  příliš mnoho 
hráčů odešel na  trestnou Vik-
tor Burian. Po  20 vteřinách šel 
za katr Pavel Ambrož za nedovo-
lené bránění. Toto vyloučení opět 
vyvolalo vlnu emocí jak na  naší 
lavičce, tak v ochozech, kde bylo 
početné zastoupení fanoušků 
HHK. Nabídnutou přesilovku 
domácí využili. Do konce třetiny 
chybělo pouhých 13 vteřin.
Ve  třetí třetině se snažila obě 
mužstva vstřelit branku a  při-
blížit se tak k  vítězství a  zisku 
dalšího bodu. To se slepenými 

brankami v rozmezí 40 vteřin po-
dařilo domácímu Spartaku, který 
tím odskočil na rozdíl dvou bra-
nek. Ve zbytku třetí části bohužel 
našim hráčům došly rychle síly, 
a  tak jsme se v  play-off museli 
i podruhé sklonit před bítešským 
Spartakem. 
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HHK s Bíteší prohrál i druhé finálové utkání

pROgRaM finále

Finále KL jižní Moravy 2014
případné 4. utkání – pátek 21. 
března v 18.00 HC Spartak Velká 
Bíteš – HHK VM
případné 5. utkání – neděle 23. 
března v 17.00 HHK VM – HC 
Spartak Velká Bíteš

Velkomeziříčští fanoušci zaplnili tribunu zimního stadionu. Foto: Martina Strnadová

První finálové utkání
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 4:5 PP (2:2, 1:2, 1:0 – 0:1)
Stav finálové série – 0:1. Bran-
ky a asistence: 1. Nekvasil (So-
botka), 14. Nekvasil (Křenek), 
38. Sláma (Křenek, Nekvasil), 
49. Sobotka (Nekvasil, Sláma) 
– 3. Trnka (Mička, Čikl), 9. 
Touška M. (Buďa, Petrčka), 24. 
Mička (Čikl, Grmela), 34. Čikl 
(Grmela, Mička), 65. Grmela 
(Čikl).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Štourač (Hladík) – Dusík, Sláma, 
Ambrož, Šerý, Vlašín, Štěpánek, 
Střecha L. – Křenek, Nekvasil, 
Sobotka – Krča, Kudláček, Bula – 
Fila, Burian, Novák – Střecha F. 
Sestava HC Spartak Velká Bíteš: 

Alexa (Loukota) – Trnka, Babic, 
Mička, Šidák, Rosendorf, Tůma, 
Buďa, Pospíšil, Štěpánek, Petrčka, 
Svoboda, Čikl, Grmela, Touška 
M., Touška J. Rozhodčí: Honza 
– Brůžička, Otáhal. Vyloučení: 
8:10. Využití: 1:3, v oslabení: 0:0. 
Střely: 33:31 (9:6, 9:12, 15:13). 
Diváci: 390.
Ve  středu 12. 3. vpodvečer za-
čala na  velkomeziříčském zim-
ním stadionu dlouho očekávaná 
finálová série, ve  které se utkali 
rivalové z  Vysočiny. V  minulé 
sezoně nás Velká Bíteš vyřadila 
v semifinále. 
Již při rozbruslení se začala po-
stupně zaplňovat hlavní tribuna 
našeho zimáčku a před úvodním 
buly byla již téměř plná natě-

šených fanoušků obou táborů, 
i  když těch velkobítešských bylo 
opravdu poskrovnu.
Slavnostní úvodní buly celé finá-
lové série vhodil starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid.Vstup 
do  utkání se našim barvám vy-
dařil na  výbornou. Za  24 vteřin 
brankář Alexa lovil puk ze své 
branky. Gól padl po svižné střele 
Karla Nekvasila, jemuž nahrával 
Lukáš Sobotka. Ve 46. vteřině šel 
na  trestnou jeden hráč z  každé 
strany a hrálo se 4 na 4. Více pro-
storu vyhovovalo hráčům Sparta-
ku, kteří v  polovině třetí minuty 
vyrovnali. V  sedmé minutě jsme 
šli do oslabení, které znovu hosté 
zužitkovali a ujali se vedení. V 10. 
minutě měla naše lavička výho-

du přesilovky 5:3 – a to celých 82 
vteřin. Bohužel se nepodařilo pře-
konat pozorného brankáře hostí. 
Ve 14. minutě se podruhé v utkání 
trefil do „černého“ Karel Nekvasil 
a srovnal stav na 2:2.
Ve  druhé třetině se opět hrál 
velice kvalitní, tvrdý a  rychlý 
hokej. Na začátku 24. minuty šli 
hosté do vedení. Do  ještě svízel-
nější situace se náš tým dostal 
ve 32. minutě. To jsme byli opět 
v oslabení a hosté v samém závě-
ru přesilovky trestali. Zvýšili tak 
na rozdíl dvou branek a vůbec to 
s  námi nevypadalo dobře. V  zá-
věru druhé třetiny měli domácí 
další výhodu, když na  trestnou 
lavici putoval Čikl. Po vhazování 
vyhraném Karlem Nekvasilem se 

puk dostal k  Davidu Křenkovi. 
Ten krásnou přihrávkou na mod-
rou čáru „nabil“ postavenému 
Lukáši Slámovi, který bombou 
„z první“ propálil vše, co mu stá-
lo v cestě, a snížil na rozdíl jediné 
branky. Tento stav se již do konce 
třetiny nezměnil. 
Ve  třetí periodě se měnil stav 
pouze jedinkrát. Ve  49. minutě 
se po  přihrávkách Lukáše Slámy 
a  Karla Nekvasila prosadil Lukáš 
Sobotka. V  51. minutě měli naši 
hráči opět dvojnásobnou přesilov-
ku, která trvala 66 vteřin. Přestože 
se hráči HHK usadili v  útočném 
pásmu a  snažili se překonat hos-
tující obranu, nepodařilo se střelit 
vedoucí branku. Do konce třetiny 
se stav nezměnil, a tak na řadu po-

prvé v play-off přišlo desetiminu-
tové prodloužení. 
Do  prodloužení jsme šli oslabeni, 
ale hosté toho nevyužili. V 61. prv-
ní minutě se hrálo pouze tři na tři. 
To putoval na  trestnou bítešský 
hráč. Když se vrátil z  trestné Petr 
Vlašín, měli jsme krátkou přesilov-
ku. Ta zůstala opět nepotrestaná. 
V 65. minutě zatáhl za záchrannou 
brzdu David Křenek – fauloval 
hostujícího hráče, který by se do-
stal do  samostatného nájezdu. To 
bylo pro konečný stav rozhodující. 
Přes veškerou snahu a  obětavost 
při bránění se tlak hostí nedal za-
stavit, a  tak přišel rozhodující gól. 
Hosté využili za  50 vteřin přesi-
lovku a  připsali si první vítězství 
ve finále. 

Finále krajské ligy zahájili hokejisté áčka za velkého zájmu fanoušků doma

-hhk-

2. liga žen Morava
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
27:27 (18:12)
Do  zápasu naše ženy vstoupily 
s  tím, že chtějí hned od  začát-
ku zodpovědně bránit a  v  útoku 
se prosazovat dobrou střelbou. 
Všechno se podařilo a hned ve 4. 
minutě bylo skóre v náš prospěch 
4:0. Pak přišla série drobných 
chyb v  útoku, ze kterých doká-
zala těžit nejlepší střelkyně 2. 
ligy žen, křídelnice Hodonína, 
a  stav byl vyrovnaný (17. mi-
nuta 8:8). Na  to jsme dokázaly 
zareagovat zlepšenou obranou 
a  po  několika pěkných kombi-
nacích spojek s  křídly se opět 

ujaly vedení. Bohužel, i  v  těch-
to situacích naše hra postrádala 
lehkost z  předešlých utkání. Na-
víc jsme musely hrát bez spojky 
Denisy Hladíkové, která utrpěla 
zranění kolene. Po  třiceti minu-
tách hry sice na  ukazateli svíti-
lo skóre 18:12 v  náš prospěch.
Jenže vstup do  druhé poloviny 
nám výrazně nevyšel. V obranné 
fázi jsme nedokázaly přerušovat 
hru a  nechaly tak velký prostor 
pro spojku z  Hodonína, která 
nám dokázala vsítit 14 branek! 
Hra v útoku byla naprosto zou-
falá. Nedokázaly jsme zahrát 
akci, kterou bychom potrestaly 
brankou. To se nám podařilo 

až v  šesté minutě (19:17). Pak 
následovala série nepřesností, 
kdy hlavně naše technické chy-
by a  nedůrazná obrana zname-
naly přelévání vedení z  jedné 
strany na  druhou. V  jeden mo-
ment jsme prohrávaly již o  dvě 
branky. Naštěstí jsme na to ještě 
dokázaly zareagovat a  stav vy-
rovnaly. Nakonec to tak i  skon-
čilo (27:27). Jediným světlým 
momentem byl výkon Diany 
Svobodové, která se prezento-
vala nejen dobrou střelbou, ale 
i  důraznou obrannou činností.
V tomto zápase jsme chtěly vyhrát 
a  potvrdit tak předchozí výkony. 
Bohužel jsme to nedokázaly. A to 

kvůli nedůrazné obraně a spoustě 
technických chyb. Nezbývá nám, 
než se z tohoto zápasu poučit. 
7m hody 4/4:5/5; vyloučení: 2:2, 
počet diváků 69. Sled branek: 4:0, 
6:1, 8:5, 8:8, 12:9, 14:10, 18:12, 
18:17, 20:18, 22:21, 22:24, 24:24, 
26:25, 27:27.
Sestava a branky: Zelníčková Marta, 
Lavická Jana – Plachetská Jitka (7), 
Dvořáková Šárka (6/4), Svobodová 
Diana (4), Škrdlová Renata (4), Klu-
sáčková Jana (2), Homolová Micha-
ela (2), Rousová Nikola (1), Studená 
Kateřina (1), Rosová Terezie, Hladí-
ková Denisa, Sedláčková Klára, ve-
doucí družstva Stanislav Tvarůžek

-jl-

Po „infarktovém“ domácím zápase braly házenkářky pouze bod

Závar u brány domácího HHK. Foto: Martina Strnadová

Jitka Plachetská na brankovišti. Foto: Jaroslav Hugo
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