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I ten letošní příchozí rok jsme přivítali na náměstí 
ve Velkém Meziříčí ohňostrojem. Foto: Petr Velička

Vážení spoluobčané, obyvatelé 
Velkého Meziříčí, milí sousedé

Uplynulý rok bych mohl 
s trochou nadsázky nazvat 
stabilizačním. Byl to už 
druhý rok práce současné 
městské rady a zastupitelstva. 

Zatímco v  tom prvním roce 
jsme se především snažili ote-
vřít radnici veřejnosti, tedy 
zprůhlednit hospodaření, co 
nejvíce zpřehlednit veřejné 
zakázky a  ušetřit tak městské 
peníze, v  tom druhém roce už 

nám zbyl čas i  síly na  dlouho-
dobější práci. Zastupitelům 
a  radním se například poda-
řilo spolu s  Povodím Mora-
vy konečně začít s  výstavbou 
protipovodňových opatření. 
Je dokončena velká rekon-
strukce čistírny odpadních 
vod a  ve  městě a  v  Mostištích 
vrcholí práce na  opravách ka-
nalizace. 
Dále se povedlo oživit spo-
lupráci s  partnerskými měs-
ty v  zahraničí, nebo vytvořit 
úspěšný festival Velkomeziříč-
ské kulturní léto. Mimořádné 
úsilí také věnovali snaze nezvy-
šovat finanční zátěž obyvatel 
města. I proto zůstal například 
poplatek za  likvidaci domov-
ního odpadu ve stejné výši. To 
se nepovedlo v  žádném městě 
široko daleko.
Tím se dostávám k  roku 2013. 
Právě likvidace odpadu je jed-
ním z nejvážnějších úkolů, kte-
rý před námi stojí. Naše sklád-
ka odpadů nemá nekonečnou 
kapacitu. Tempem, jakým se 
dnes naplňuje, skončí její ži-

votnost ještě v tomto desetiletí. 
Vybudovat skládku novou je 
nejen finančně nemožné, ale 
hlavně zákony České republiky 
zakázané. Podle mého názo-
ru také likvidační pro přírodu 
a  technologicky předpotopní. 
Proto musíme dát přednost 
modernímu, ekologickému 
zpracování odpadu. To zname-
ná recyklovat vše, co lze znovu 
využít, kompostovat organic-
ký odpad a  ten zbytek využít 
na  výrobu tepla a  elektrické 
energie v  takzvané spalovně. 
Na  skládku pak ukládat jen 
to, co nejde popsanými způ-
soby zpracovat. Tento způsob 
nakládání s  odpadem je nejen 
moderní a  šetrný k  našemu 
životnímu prostředí, ale také 
ekonomicky výhodný pro nás 
všechny. Město ušetří a může si 
tak dovolit nezvyšovat poplat-
ky za  odvoz odpadu i  do  bu-
doucna.
Osobně jsem zastáncem tohoto 
řešení a chci je prosazovat. Zá-
roveň ale vím, že na  takzvaný 
Integrovaný systém likvidace 

odpadu na  Vysočině nelze če-
kat. Proto jsem už předběžně 
jednal se spalovnou v  Brně 
a  jsme dohodnuti na  možnos-
tech spolupráce. Jednoduše 
řečeno: Brno má o  nákup na-
šich odpadů zájem a  lze tedy 
jednat o uzavření smlouvy. Pro 
nás to však znamená vybudo-
vat takzvané překladiště. Jako 
nejvhodnější místo se stále 
jeví areál skládky, je zde však 
problém s vlastnictvím pozem-
ků. Toto všechno, tedy pevná 
a  výhodná smlouva s  Brnem, 
překladiště a účast na vysočin-
ském projektu likvidace odpa-
du je podle mého názoru tím 
nejvážnějším, co bude v  nad-
cházejícím roce radnice řešit. 
Pokud totiž budeme postupo-
vat správně a  moudře, vyře-
šíme náš problém s  odpadky 
na  desetiletí dopředu a  navíc 
uspoříme desítky milionů ko-
run. Tím myslím nejen rad-
niční kasu, ale hlavně každého 
z nás, obyvatel našeho města.

Foto: Jiří Michlíček

Martina Strnadová

Rozpočet nepočítá s investicemi
Město Velké Meziříčí bude v roce 2013 hospodařit s částkou 
160.586.000 korun. Taková je příjmová stránka. Výdaje města 
včetně financování určuje částka 160.115.000 Kč. Rozpočet je tedy 
mírně přebytkový. Nepočítá s investičními akcemi, které budou 
financovány až z přebytku hospodaření města z loňského roku. 
Zastupitelé rozpočet na rok 2013 schválili 19. prosince 2012.

„Rada na  něm začala pracovat v  několika sezeních od  začátku říj-
na, posléze byl návrh projednán na pracovním semináři zastupitelů, 
v prosincovém týdnu se kvůli němu sešel i finanční výbor,“ uvedla při 
předkládání usnesení zastupitelům vedoucí finančního odboru Pavla 
Pólová. „My jsme se jako každý rok sešli se všemi řediteli příspěvko-
vých organizací, ředitelem Jupiter clubu i  technických služeb a s ve-
doucími všech odborů městského úřadu,“ popsal průběh přípravy 
návrhu rozpočtu místostarosta Josef Komínek a dodal k samotným fi-
nančním částkám, „když jsme dostali čísla, rozdíl mezi příjmy a výdaji 
byl 33 milionů korun. Museli jsme tuto částku odtud dostat. Myslím si, 
že jsme k práci na rozpočtu přistupovali velmi zodpovědně, několikrát 

jsme jej upravovali.“ Místostarosta současně poděkoval pracovnicím 
finančního odboru za  výborně připravený materiál a  velkou pomoc 
při sestavování rozpočtu. Finanční výbor měl drobné připomínky tý-
kající se fungování Jupiter clubu při případné rekonstrukci a doporu-
čil přehodnotit politiku města v oblasti sociální – konkrétně fungování 
organizací pod brněnskou charitou – nicméně doporučil návrh roz-
počtu tak jak je sestaven pro rok 2013 schválit.
Zastupitelstvo města rozpočet hospodaření schválilo. Navíc zmocnilo 
radu k  provádění rozpočtových opatření, a  to do  výše 400 tisíc ko-
run v jednotlivém případě výdajů, i k rozpočtovému zapojení účelově 
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále zmocnilo 
radu k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů 
maximálně do výše 5 tisíc korun jednotlivým žadatelům.
Zastupitelé ještě odsouhlasili úpravu základního rozpočtu, a to kon-
krétně rozdělení dotací ve  výši 3,5 milionu korun do  sportu a  dále 
rozdělení rezervy na kulturní památky ve výši 2 milionů korun jako 
povinný podíl k dotaci na opravu střechy radnice, kde vlastníkem je 
město Velké Meziříčí.

Nový rok jsme přivítali 
tradičním ohňostrojem 

 Pokračování na straně 4

„Dělej, v co věříš, a věř v to, co děláš.
Vše ostatní je plýtvání energií a časem.“
Šrí Nisargadatta Maharadž

Milí čtenáři, vážení přátelé,
příchod nového roku je pro nás všechny dobou malého zastavení 
a  zhodnocení naší celoroční práce. Pokládáme si otázku, zda právě 
uplynulý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Mnozí 
z nás každoročně vstupují do nového roku s celou řadou předsevzetí, 
která nás mají motivovat k lepším výkonům v osobním či profesním 
životě, ale jež stejně jako ta loňská zmizí nejpozději s posledním sně-
hem. I u nás v JC se zamýšlíme nad tím, jaký byl uplynulý rok a co 
nám přinese ten letošní. Kultura se v dnešním obtížném ekonomic-
kém prostředí již delší dobu 
pohybuje spí- še na  okraji 
společenského zájmu. Naštěstí 
tomu tak zcela není ve  Velkém 
Meziříčí. Kulturní služby tvoří v na-
šem městě pevnou a významnou část 
veřejných služeb a  jejich zajištění 
považuje vedení města za základní 
povinnost vůči občanům. Zapo-
jení široké veřej- nosti do  oblasti 
sportu a  kultury přináší našemu 
městu také mnoho pozitiv. Mezi ta, 
která vyvolávají mou úctu a obdiv, 
řadím přítomnost celé řady nadše-
ných a  obětavých jedinců, kteří 
dokáží i  v  dnešní době plné komer-
ce přinést na oltář města svůj volný 
čas, um i nadšení, které se projevuje především v oblasti práce s dětmi 
a mládeží. I v roce 2013 vás rádi přivítáme v Jupiter clubu nejenom 
v roli návštěvníků, ale i v roli aktivních účastníků v mnoha našich zá-
jmových útvarech či vystupujících na kulturních akcích. 

 Pokračování na straně 4

Město musí dotěsnit skládku
Dotěsnění skládky tuhého komunálního odpadu u Vysokého mostu 
bude zcela podstatnou investiční akcí města Velké Meziříčí pro letošní 
rok 2013. Úroveň odpadu na skládce totiž dosáhla až do výše stávají-
cího zatěsnění, takže prostoru, kde s dalším ukládáním pokračovat, 
se už nedostává. Zastupitelé souhlasili s maximální cenou za realizaci 
akce ve výši pěti milionů korun včetně DPH.
„Skládka se plní, úroveň odpadu už přesahuje druhou etapu dotěsnění. 
Čeká nás poslední, třetí etapa. Projekt pro tuto práci byl aktualizován 
před koncem letošního roku,“ vysvětlil zastupitelům vedoucí stavební-
ho odboru radnice Antonín Kozina a dodal, že na základě rozhodnutí 

zastupitelů bude v lednu vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele tak, 
aby bylo možné v květnu 2013 zahájit realizaci akce.
Vlastní práce budou spočívat v minerálním dotěsnění svahů kolem 
skládky jílem a v položení fólie, jež bude přivařena na tu stávající. Dál 
bude položena ochranná geotextilie, pneumatiky a vrstva kačírku.
Financování akce bude zajištěno z přebytku hospodaření města z roku 
2012. „Pokud bude vyhlášení zadávacího řízení schváleno, není mož-
né později zadávací řízení zrušit z důvodu nedostatku finančních pro-
středků, ale pouze z důvodu překročení schválené maximální ceny,“ 
vysvětlil Kozina. Martina Strnadová

Volba prezidenta ČR
Informace k volbě prezidenta 12. ledna 2013 naleznete v dnešním čísle. 
Upozorňujeme také na změnu volebních místností v okrscích č. 3 a 11 
(změna platí pro ulice Družstevní, Hornoměstská, Malá stránka, Na 

Vyhlídce, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Pod Hradbami, Třebíč-
ská, V Jirchářích, chata č. ev. 1214, a pro obec Mostiště). 

Více čtěte na straně 6.

Ples města
již tuto 
sobotu!

Více na str. 9
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Jupiter club projde rekonstrukcí, pokud cena za 
ni nepřesáhne 100 milionů 
Největší investiční akcí města 
Velké Meziříčí v letošním roce 
by měla být rekonstrukce více-
účelového sálu Jupiter clubu. 
Její realizaci schválili zastupite-
lé na svém posledním jednání 
v roce 2012, které proběhlo 19. 
prosince. Podmínkou ovšem je, 
vejde-li se částka za realizaci 
do 100 milionů korun i s DPH.

Město Velké Meziříčí si na  re-
konstrukci Jupiter clubu bude 
brát úvěr a  maximální částka 
za  něj, již zastupitelé odsouhla-
sili, se včetně DPH musí vejít 
do 17.370.000 korun.
„Přestavba sálu Jupiter clubu je 
v  plném proudu z  hlediska pří-
pravy projektu,“ uvedl jednatel 
společnosti Milan Dufek, když 
opětovně prezentoval zastupi-
telům dlouholetý záměr rekon-
strukce a důvody k ní. „Od roku 
2003 docházelo k  pravidelným 
jednáním s  radou města o  tom, 
jakým způsobem přestavbu řešit. 
Nakonec po zhodnocení různých 
statických průzkumů a  dalších 
odborných dohledů jsme došli 
k  tomu, že nejjednodušší bude 

velký sál zbourat a  vystavět 
nový,“ doplnil Dufek. Poté po-
psal stávající objekt Jupiter clubu, 
z jehož dvou budov č. p. 17 a 18 
se rekonstrukce dotkne zejména 
té první, a to především v oblasti 
velkého sálu. Jelikož komplex je 
provázán, práce zasáhnou díl-
čím způsobem i  do  restaurace 
či dalších prostor. Milan Dufek 
připomněl původ a  tím i  „věk“ 
velkého sálu, jenž byl vybudo-
ván v  první polovině třicátých 
let dvacátého století coby so-
kolovna. Ta ve  druhé polovině 
šedesátých let prošla generální 
opravou. Od  té doby žádné zá-
sadní úpravy či opravy velkého 
sálu ani budovy, v níž se nachází, 
v  podstatě neproběhly – vyjma 
plynofikace objektu v  osmdesá-
tých letech a  rekonstrukce re-
staurace a  kuchyně v  roce 1993. 
Budova číslo popisné 17 tak má 
v  současné době střechu v  ha-
varijním stavu podobně jako 
podlahu ve  velkém sále, která 
má málo únosné podloží, je ne-
rovná a proniká skrze ni vlhkost 
do  svislých zděných konstrukcí 
velkého sálu, tedy nosných zdí. 

Současná podoba sálu celkově 
nevyhovuje aktuálním požadav-
kům na multifunkčnost kulturně 
společenského centra, a to z pro-
vozních i  technických důvodů. 
Rekonstrukce velkého sálu by 
měla krom toho nejzásadnějšího, 
tedy odstranění závažných závad 
jednotlivých částí objektu (pod-
laha, střecha a svislé konstrukce), 
přinést komfort uživatelům Jupi-
ter clubu v podobě vyhovujícího 
vytápění, klimatizace, bezbarié-
rového přístupu, cateringového 
zázemí, pohodlného propojení 
prostor s dalšími částmi JC, jako 
jsou výstavní síň a koncertní sál. 
Co se týče techniky, projekt počí-
tá s  moderní jevištní technikou, 
ozvučením a  osvětlením, komu-
nikačními technologiemi a  co 
ocení zejména diváci – i s výsuv-
ným hledištěm.

Cena projektu 
zatím není 
stanovena
Jelikož záměr rekonstrukce sálu 
Jupiter clubu není žádnou novin-
kou a jedná se o něm už poměr-

ně dlouhou dobu, byli zastupitelé 
v názoru na nezbytnost realizace 
poměrně jednotní, až na některé 
výjimky. Zastupitel Martin Kle-
ment se dotazoval na  cenu re-
konstrukce: „Proč se tolik zved-
la z  původních asi 60 milionů 
na dnešních 100 milionů korun?“ 
„Já nevím, kde jste vzal cenu, 
protože dosud ještě nikdo neře-
kl, jaká bude,“ odpověděl Milan 
Dufek s  tím, že konkrétní cenu 
rekonstrukce stanoví až hotový 
projekt. „V současné době máme 
zpracovaný projekt pro stavební 
povolení, z  něho vycházela roz-
počtovaná cena, která je ve  výši 
125 milionů korun včetně DPH. 
Nyní probíhá práce na prováděcí 
dokumentaci,“ vysvětlil vedoucí 
stavebního odboru radnice An-
tonín Kozina a  dodal, „bohužel 
ale dnes nejsme schopni říci 
konečnou, rozpočtovanou cenu, 
protože práce ještě probíhají 
a  hledají se všechny možnosti, 
aby výsledná cena byla nižší. 
Jsme přesvědčeni, že cena, která 
vzejde ze soutěže, se vejde do 100 
milionů včetně DPH.“
Místostarosta Josef Komínek při-

pomněl, že rekonstrukcí Jupiter 
clubu se zastupitelé zabývali po-
drobně na svém semináři, kde se 
posléze shodli na stanovení ma-
ximální hranice ceny, kdy město 
do akce půjde, a  to je právě 100 
milionů korun vč. DPH.

Jeden zastupitel 
opravu nepodpořil
Zastupitel Jiří Kaše následně 
v  diskuzi vystoupil se shrnutím 
svých důvodů, proč rekonstrukci 
JC nepodpoří. 
„Nelíbí se mi, že se to stalo in-
vestiční prioritou bez mohutné 
diskuze v  zastupitelstvu,“ jme-
noval jako první a  připomněl, 
že městu chybí parkování apod. 
Pokračoval tím, že podle něj ne-
byly hledány alternativní zdroje 
financování, například prodej 
nemovitostí města, a  nebyla ře-
šena alternativní možnost re-
konstrukce, např. stavba nového 
kulturního zařízení. Josef Ko-
mínek podotkl, že jej nenapadá 
žádné vhodné místo ve  městě 
pro výstavbu nového kulturního 
zařízení, snad až na  to po býva-

lém domově důchodců, ale za-
pochyboval o tom, zda by se tam 
nový objekt vešel i s parkovacími 
místy. „A co s prázdnou budovou 
na náměstí?“ otázal se Komínek.
Starosta Radovan Necid pak do-
plnil odpověď na  kritiku toho, 
že zastupitelstvu bylo schválení 
rekonstrukce JC podsunuto bez 
mohutné předchozí diskuze. 
„V  květnu 2008, v  rámci inte-
grovaného plánu rozvoje města, 
jsme se bavili o tom, zda spustí-
me další kroky v rekonstrukci JC. 
Převládl názor, že by se s budo-
vou mělo něco dělat. 
V tomto roce následně rada roz-
hodla, že je nutné posoudit bu-
dovu staticky a  výsledkem bylo, 
že v roce 2009 v březnu zastupi-
telstvo schválilo uvolnit 370 tisíc 
na  projektové práce, které byly 
zahájeny. Tedy se o  tom bavíme 
od  roku 2008, to není narychlo, 
to je skoro 5 let,“ vyjmenoval 
starosta a navrhl, aby zastupitelé 
přijali usnesení beze změny. 
Zastupitelé pak schválili rekon-
strukci Jupiter clubu osmnácti 
hlasy, jeden byl proti a  jeden se 
zdržel.

Text a foto: Iva Horká

Martina Strnadová

Pro netínské varhany vyzpívali 30 tisíc korun
Pětkrát se konal charitativní koncert na podporu netínských varhan 
na velkomeziříčském zámku. Poté dvakrát přímo v kostele v Netíně. 
Nejinak tomu i loni. Pětadvacátého prosince 2012 se tedy posedmé se-
šli ti, kteří myšlence, aby se netínské varhany opravily, fandí. Na dob-
rovolném vstupném lidé věnovali celkem 30 tisíc korun. V této sumě 
je také 10 tisíc korun, které do kasičky vhodila starostka Netína Pavla 
Krejzlová. Tuto částku odsouhlasilo netínské obecní zastupitelstvo 
v  loňském roce. Koncert se nesl v duchu vánočním, poprvé se totiž 
nekonal v době adventu, a tak zazněly i překrásné vánoční koledy či 
písně. Ty zazpívali a  zahráli výhradně zdejší zpěváci a  muzikanti či 
jejich kamarádi a známí. Nechyběl pochopitelně Netínský chrámový 
sbor s hudebním doprovodem Vladimíra Sklenáře a Jaroslava Pavlase, 
poté zazpívali sólisté Vojtěch Sklenář a Marie Rosová, které na varha-
ny doprovodila Marie Prášková. Dvě skladby – úvodní a závěrečnou – 
zahrál  bývalý netínský varhaník Petr Sobotka. Nejmladší členka sboru 

dostala na památku od pořádajícího F. Podstatzkého, který všem po-
děkoval za účast, plyšovou hračku. Na závěr si všichni přítomní zazpí-
vali Tichou noc a Petr Sobotka nabídl Toccatu 8 na téma Narodil se 
Kristus Pán od Josefa Ferdinanda Segera. Při odchodu z kostela mohli 
návštěvníci, kteří byli obdarováni perníčky, ještě zajít na tamní faru, 
kde probíhala výstava betlémů. Téměř stovka vystřihovaných betlémů 
je dílem Betlemářského spolku z Netína, který založili Josef Homola 
a Blažej Hejtmánek. 
Po několikaleté snaze by tedy na konci roku 2013 měla být celá rekon-
strukce varhan hotova. „Letos na  jaře začneme s opravou elektroin-
stalace a poté musíme vyřešit topení. Pak by mělo dojít na dokončení 
oprav nástroje,“ zmínil na koncertu tamní varhaník Vladimír Sklenář 
z Netína.
Na snímku vlevo: Chrámový sbor a sólisté Marie Rosová s Vojtěchem 
Sklenářem zpívají společně vánoční koledy. 

Město Velké Meziříčí Vysoký most nechce
Město Velké Meziříčí se odmítá 
přihlásit k vlastnictví Vysokého 
mostu. Zastupitelé v prosinci 
rozhodli, aby podalo odvolání 
proti rozhodnutí okresního 
soudu ve Žďáře nad Sázavou, 
který mu rozsudkem vlastnictví 
potvrdil.

Soudní spor o  určení vlastnictví 
Vysokého mostu, jehož účast-
níky byly město Velké Meziříčí, 
obec Petráveč a  Česká republi-
ka – Úřad pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových, skončil 
v listopadu 2012 rozsudkem, jenž 
určil jako vlastníka město Velké 
Meziříčí. Radní nejprve doporu-
čili, aby se město proti tomuto 
rozsudku neodvolávalo, k  vlast-
nictví nemovité kulturní památ-
ky se přihlásilo a začalo plnit svo-
je povinnosti. Po zjištění nových 
skutečností však někteří svůj 
postoj přehodnotili. Zastupitelé 
o  problému dlouze diskutova-
li na  svém jednání 19. 12. 2012 
a nakonec přijali usnesení, aby se 
město ve věci řízení určení vlast-
nictví k  Vysokému mostu vede-
ného u Okresního soudu ve Žďá-

ře nad Sázavou proti rozsudku 
odvolalo. Své usnesení schválili 
14 hlasy, 5 zastupitelů bylo proti 
a jeden nehlasoval.
Diskuze mezi zastupiteli se toči-
la kolem nejzásadnějšího bodu, 
totiž že vlastník kulturní památ-
ky je ze zákona povinen se o  ni 
začít starat a oprava zchátralého, 
po  léta neudržovaného mostu 
bude stát příliš mnoho peněz, kte-
ré město nemá. Navíc ztěží může 
žádat o  nějakou dotaci na  opra-
vu nemovité kulturní památky, 
která stojí na  cizím pozemku. 
A ke všemu je most takřka zasy-
pán tunami odpadu a v podstatě 
nepřístupný, což omezuje jeho 
pozdější využití třeba jako cíle 
pro turisty. Opačné názory se 
přikláněly k  tomu, že kulturních 
památek bychom si měli považo-
vat a tedy neztrácet čas vleklými 
soudními spory, ale začít se ra-
ději starat hned, než bude pozdě. 
Podobných renesančních mostů 
totiž není mnoho. Nakonec mezi 
zastupiteli převládlo mínění, že 
je třeba nejprve vyčíslit náklady 
na opravu a zjistit další potřebné 
informace a  teprve potom se lze 

zodpovědně rozhodnout, zda se 
k vlastnictví přihlásit. Vzhledem 
k  tomu, že patnáctidenní lhůta 
pro podání odvolání začala platit 
dnem 19. prosince, museli se vy-
jádřit okamžitě. Nemusí to však 
být rozhodnutí definitivní.
Celý soudní spor tkvěl v tom, že 
jako vlastník nemovité kulturní 
památky – Vysokého mostu – byl 
od  roku 1988 zapsán Městský 
národní výbor Velké Meziříčí. 
Jenomže most stojí na  dvou po-
zemcích, z  nichž jeden je státu 
a druhý Petrávče. Ani jeden z do-
tčených jej však nechce.
„Samosoudkyně most nepova-
žuje za součást pozemků, na kte-
rých stojí, ale z  toho důvodu, že 
most byl v  roce 1988 prohlášen 
za  samostatnou nemovitou kul-
turní památku, je nutno na  něj 
pohlížet jako na věc skutečně sa-
mostatnou v právním slova smy-
slu,“ uvedla právnička městského 
úřadu Vilma Drápelová a potvr-
dila, že to je nezpochybnitelné. 
Co je podle ní diskutabilní, je to, 
že město Velké Meziříčí v  letech 
1991–92 v  rámci osamostatňo-
vání místních částí se nějakým 

způsobem snažilo majetek obcím 
předat a převést. 
„Dělo se to tzv. návrhy na  roz-
dělení majetku, které schvalova-
la zastupitelstva, což proběhlo. 
Návrh zastupitelstva potvrzovalo 
rozhodnutím ministerstvo vnit-
ra, což také proběhlo. A následo-
valy delimitační protokoly mezi 
městem Velké Meziříčí a oddělu-
jícími se místními částmi. Bohu-
žel, ani v jednom z těch materiálů 
nebyl jmenovitě historický most 
zmíněn. V  tom je zádrhel,“ do-
dala na vysvětlenou s tím, že ma-
teriály obsahovaly pouze obecný 
odkaz na  to, že město převádí 
svým částem i  tzv. jiný hmotný 
majetek definovaný ve  vyhlášce 
z  r. 1990, kde se zmiňují o  mo-
vitých a  nemovitých kulturních 
památkách. 
„Soudkyně dospěla k  závěru, 
že nepovažuje tuto formulaci 
v  návrzích na  rozdělení majetku 
a  v  delimitačních protokolech 
jako zcela určitou a  vážnou vůli 
města převést vlastnictví k před-
mětnému mostu na  místní část 
Petráveč,“ uzavřela Drápelová.

Martina Strnadová

Z evidenčního listu nemovité kulturní 
památky:
* Časové, slohové a autorské určení
Most údajně zbudován stavitelem Antonínem Vlachem již roku 1593, 
jako silniční most sloužil do 30. let 20. století. V dochované podobě 
jde patrně o klasicistní technickou stavbu.
* Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany
Architektonicky náročně řešená monumentální mostní stavba před-
stavuje vysoce hodnotnou technickou památku a současně doklad 
hospodářského rozmachu a s ním souvisejícího utváření kulturní kra-
jiny našich zemí.
* Stav zachování památky a případné návrhy opatření
Stav mostu je narušený, zdivo rozrušené náletovou vegetací, výrazné 
trhliny v klenbě mostu, zdivo se vydroluje – opět zejména v záklenku 
mostu. Je nutná generální oprava dlouhodobě nevyužívané stavby.

Téma: Vysoký most nebyl nikdy 
Loupežnický, ani nepochází z 18. století
Více o tomto 
tvrzení čtěte 
v příštím čísle 
týdeníku Vel-
komeziříčsko - 
v příspěvku od 
ing. Antonína 
Dvořáka.
Foto: archiv tý-
deníku VM
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Kdo má na křižovatce přednost?

Přednost zprava
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

§ 21 Odbočování
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní 
komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při od-
bočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené 
opatrnosti.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, například při přepravě dlouhého nákla-
du, musí řidič zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě 
poučené osoby.
(3) Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pra-
vému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidla 
nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení 
o změně směru jízdy vpravo. Před odbočováním vlevo se musí zařadit 
co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem 
na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči 
protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo.
(4) Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nej-
dříve vjet na odbočovací pruh, je-li vyznačen.
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím 
motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdou-
cím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se 
zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve 
vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

§ 22 Jízda křižovatkou
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci 
označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo orga-
nizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty 
přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.
(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát ři-
dič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím 
zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných 
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava. 
Tolik praví zákon, následují příklady: 

FOTO 1

V tomto případě musí dát řidič vozidla z výhledu přednost červenému 
vozidlu, to zase modrému, modré zelenému a zelené vozidlu z výhle-
du. Je nutná vzájemná komunikace řidičů (oční kontakt, jednoznač-
né gesto) a jeden z nich vjede do křižovatky. Pokud tak učiní vozidlo 
ve výhledu, pokračují ostatní v pořadí zelené, modré a červené.

FOTO 2

Jak jsme ji předeslali v minulém čísle, zástupce rodičů, kteří pra-
videlně každé ráno vozí děti do dvou základních škol v Čechových 
sadech, se obrátil na naši redakci s dotazem. Ten se týká frekven-
tované křižovatky pod školami, kde se poměrně často ráno před 
osmou hodinou na křižovatce sejdou čtyři vozidla a řidiči pak řeší, 
kdo má přednost. S dotazem jsme se obrátili na vedoucího odboru 
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí Jiřího Pospíchala. Následující článek s fotografiemi 
situace vysvětluje. Obecně platí, že je ve sporných případech nutná 
vzájemná komunikace řidičů. Nejlépe jednoznačné gesto, které 
určí, kdo z nich vjede do křižovatky jako první. Potom už se ostat-
ní řídí příslušnými pravidly. A v každém případě platí nespěchat 
a zachovat klid a rozvahu.
Dobrou zprávou ale je, že v současné době již vzniká projekt malé 
okružní křižovatky, která by měla problémy s předností vozidel 
v uvedených místech definitivně vyřešit a situaci zpřehlednit, 
dodává vedoucí odboru dopravy Jiří Pospíchal. 

První projede modré vozidlo, pokud ovšem pokračuje po Oslavické 
vpravo (a musí dávat znamení o změně směru jízdy vpravo), potom 
zelené, následuje červené a  poslední projede žluté vozidlo. Každé 
z vozidel může kdykoliv odbočit vpravo. Jinak platí klasická přednost 
zprava. Stejně platí přednost zprava (pravidlo pravé ruky) i pokud je 
jedna z větví křižovatky volná, potom jede nejdříve to vozidlo, které 
má volno zprava. Pokud všechna vozidla odbočují vpravo, mohou jet 
současně. Je třeba si ale uvědomit, že směr ze Školní na Oslavickou 
do sídliště je rovně, ne vpravo. Stejně tak směr od Třebíčské je rov-
ně ke 2. základní škole, ne dále do sídliště. Pokud jedete od Třebíčské 
po Oslavické dále do sídliště, odbočujete vlevo.
Pokud všechna vozidla jedou rovně nebo odbočují vlevo, je opět nutné 
dohodnout se předem očním kontaktem nebo jednoznačným gestem, 
kdo pojede první. 

Když se sejdou vozidla ze všech čtyř stran
Konkrétní situace křižovatky Oslavická – Školní, pokud se sjedou vo-
zidla ze všech čtyř stran – ukazují fotky 3 až 6. Přednost v jízdě není 
upravena dopravním značením, platí přednost zprava. Ulice Oslavická 
není hlavní komunikace, i když je nejširší:

FOTO 3

Takto jedou vozidla křižovatkou rovně:
FOTO 4

Takto vozidla odbočují vpravo:
FOTO 5

Takto vozidla odbočují vlevo:
FOTO 6

Nyní vzniká projekt malé okružní křižovatky, která by měla problémy 
s předností vozidel definitivně vyřešit a situaci zpřehlednit.

Iva Horká

V tomto případě musí dát řidič vozidla z výhledu přednost zelenému 
vozidlu (například v případě jízdy po ulici Oslavická od ulice Třebíč-
ská musí dát přednost vozidlu od 3. základní školy – ulice Školní).

Nedvědovi zpívali před 
Vánoci v Jupiter clubu

Bratři František a Jan Nedvědovi se opět objevili ve Velkém Meziříčí. 
Koncert uspořádal Jupiter club Velké Meziříčí krátce před loňskými 
Vánoci – 18. prosince. V úvodu vystoupili bratři spolu, doprovázeni 
svojí kapelou. Poté zůstal na pódiu František a zahrál písně z doby, kdy 
koncertoval sám.  Jeho vystřídali mladí hudebníci z kapely, zejména 
syn Vojta a kytarista Petr Kocman, který zazpíval písničku Svatební. 
Ta podle jeho slov zazněla také v Lucerně na svatbě Honzy Nedvěda 
a jeho přítelkyně Pavlínky Jiráskové.
Závěr koncertu už patřil zase oběma bratřím, kteří nabídli i něco ze 
svého nového repertoáru. Jak známo, po patnácti letech přišli s no-
vými nahrávkami. Loni vyšlo dlouho očekávané cédéčko Souhvězdí 
jisker. Legendární poetika neztratila nic ze svého kouzla, dokonce 
mnohdy nabyla na aktuálnosti. Fanouškům, kteří tak dlouho vzývali 
jejich opětovné setkání nad novým repertoárem, se tak konečně do-
stává zadostiučinění.
S  velkomeziříčským publikem se pak bratrská dvojice a  kapela roz-
loučila známými evergreeny a uzavřela tak pohodový večer plný las-
kavých písniček. Iva Horká

Legendy přivezly i hosty
Předsilvestrovskou párty pořá-
dal Jupiter club ve velkém sále 
29. prosince večer. K tanci i po-
slechu hrála rocková skupina 
Legendy se vrací, která s sebou 
přivezla i dva hosty – mladé 
interprety, zpěvačku Marké-
tu Konvičkovou a Daniela 
Mrózka.

Legendy se vrací se v našem měs-
tě již představily, mimo jiné kdysi 
na  koncertu MusicData v  jejich 
areálu na  Sokolovské ulici, ale 
také kupříkladu na loňském filo-
zofickém festivalu. 
V  prosinci ve  Velkém Meziříčí 
však navíc stálou čtveřici muzi-

kantů doplňoval host, klávesista 
Miro Bazger. Legendy to „rozba-
lily“ tak, jak se od nich očekávalo, 
a tak Petr Šiška, Libor Pyško, Ro-
man Izaiáš a Andonis Civopulos 
přivedli lidi v  sále brzo do  toho 
správného rytmu. 
Po skončení téměř čtyřhodinové 
show přišla na řadu oldies disko-
téka.
Není bez zajímavosti, že právě 
Petr Šiška napsal pro Daniela 
Mrózka text k jeho písni Poslední 
náboj a agentura Petarda Produc-
tion, jejímž generálním ředitelem 
je Petr Šiška, výhradně zastupuje 
Markétu Konvičkovou. 

Pokračování na straně 4

Jan (nahoře) a František Nedvědovi na pódiu velkého 
sálu v Jupiter clubu. Více foto na našem webu.
2x foto: Iva Horká
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Legendy přivezly i hosty
Mladá zpěvačka je finalistkou 
soutěže Československá Super-
star z roku 2009, objevem roku 
2010 v soutěži Český slavík, kde 
loni obsadila osmé místo v kate-
gorii zpěvaček. Legendy se vrací 

se ve stejné soutěži minulý rok 
umístily na místě desátém v ka-
tegorii skupin. Rok předtím ve 
stejné kategorii získali 14. místo 
a navíc byli nominováni na objev 
roku. Iva Horká

Pokračování ze strany 3

Vážení spoluobčané, obyvatelé Velkého Meziříčí...
Pokračování ze strany 1
Druhou oblastí, které se chci letos osobně věnovat, je doprava a spe-
ciálně problematická kamionová tranzitní doprava. Byl to můj cíl 
už v  krajských volbách. Jde o  to, že kvůli nesmyslně nastavenému 
mýtu na  dálnici D1 zahraniční kamiony dálnici objíždějí a  působí 
problémy nejen v našem městě, ale prakticky ve všech obcích, které 
na objízdné trase (tedy na silnici 602) leží. 
tChtěl jsem už na  podzim vytvořit neformální společenství takto 
postižených obcí a  s  příslušnými zodpovědnými institucemi, tedy 
krajem, ředitelstvím silnic a  ministerstvem dopravy začít problém 
řešit. Těsně před zahájením celé akce však přišla moje nemoc a věc 
se tak zdržela. Proto chci svůj záměr oživit co nejrychleji, tedy na za-
čátku letošního roku. Situace je navíc o něco příznivější, stal jsem se 
členem krajského zastupitelstva a  krajské dopravní komise a  mám 
tudíž daleko přímější přístup ke všem, kteří na kraji za dopravu od-
povídají.

Třetí důležitou věcí jsou úspory nejen energií. Již v roce 2012 jsme 
změnami smluv s dodavateli plynu a elektřiny a společnými centrál-
ními nákupy ušetřili několik milionů korun. Letos bych chtěl přidat 
ještě elektronické sledování spotřeby a softwarové řízení hospodaře-
ní s energiemi pro radnici a její příspěvkové organizace. To by zna-
menalo úsporu další ve výši asi 10 %. Tedy dalších milionů.
Vážení spoluobčané, milí sousedé, nechci však svoji novoroční pro-
mluvu omezit jen na  takový suchý výčet plánů a  čísel. Chci vám 
v  neposlední řadě připomenout, v  jak hezkém městě žijeme. Víte, 
měl jsem od začátku podzimu čas si Velké Meziříčí opravdu pořádně 
prohlédnout. Lékaři mi totiž předepsali dlouhé a  klidné vycházky. 
Chodil jsem tedy po ulicích i okolí našeho města a důkladně se roz-
hlížel. Oživil jsem si pohledy na fasády měšťanských domů v cent-
ru, podivoval jsem se ve zbytcích uliček židovského ghetta a žasnul 
jsem nad tím, kolik nejrůznějších stromů a keřů a malých i větších 

zelených ploch v našem městě máme. Viděl jsem na každém kroku 
neuvěřitelnou práci nás všech, obyvatel Velkého Meziříčí, a úsilí, kte-
ré zvelebování a zkrášlování našeho domova věnujeme. Inspirovalo 
mne to k celé řadě námětů na drobná vylepšení a jakési zpohodlnění 
každodenního života a chci je postupně představit.
Milí sousedé, naše město je krásné, bezpečné a bohaté. Nemáme se 
vůbec za co stydět, takové jsme je totiž zdědili po předchozích gene-
racích a  ještě lepší jej odevzdáme svým dětem. Prosím, nezapomí-
nejme na to v té záplavě nepěkností, co na nás záměrně každý den 
o nás samotných a našem národě lijí noviny a televize, které vlastní 
zahraniční obří koncerny. 
Jsme dobří občané dobrého národa se skvělou historií a slibnou bu-
doucností. Jsme Meziříčáci a Moravané nebo chcete-li Češi, občané 
České republiky. 

Ing. Radovan Necid, starosta  města Velké Meziříčí

Dobrým příkladem jsou tradič-
ní vánoční koncert, loutkové 
divadlo, vystoupení divadelních 
spolků (A.I.D.S., Studna, Ikaros, 
herecký soubor při JC). Svou 
aktivitou a  nápaditostí udivují 
hudební uskupení (Smajlíci, Slu-
níčka, Harmonie, 6 tet a  další), 
výborné profesionální podmínky 
pro naše hudební talenty vytváří 
ZUŠ. 
Skvělou práci odvádějí i  další. 
Vlastivědná a  genealogická spo-
lečnost, Český svaz žen, DDM, 
muzeum, knihovna, hasiči a celá 
řada neziskových organizací 
a spolků. Jsem rád, že si svou tra-
dici postupně buduje Evropský 
festival filozofie, který každoroč-
ně navštěvuje stále více návštěvní-
ků z celé ČR. Velkou návštěvností 
se loni pyšnilo Velkomeziříčské 
léto či tradiční Adventní světýlka. 
Vážím si i partnerské spolupráce, 
která nachází uplatnění přede-
vším na meziříčské hudební scé-
ně. Díky spolupráci s  P.  Peškem 
a firmou RentalPro se v Jupiteru 
konala celá řada koncertů, např. 
Sepultura, Slade, Ine Café, Die 

Happy, Václav Neckář, Jakub 
Smolík, Nedvědi a  další. Na  di-
vadelních prknech předvedli svůj 
um Z. Adamovská, J. Štěpánková, 
O. Vízner, S. Stašová, J. Dvořák, 
J. Bohdalová, M. Donutil a  dal-
ší. V  současné době s  odborem 
výstavby a  regionálního rozvoje 
města pracujeme na  přípravách 
vedoucích k  realizaci přestavby 
velkého sálu a přilehlých prostor. 
Nové prostory by měly nabídnout 
odpovídající, důstojné a moderní 
zázemí pro konání kulturně spo-
lečenských aktivit v našem městě.
Přejme si, aby nás rok 2013 na-
plňoval radostí našich dětí, pří-
jemnými pocity z dobře vykona-
né práce a aby v něm nebylo ani 
trošinku prostoru pro smutek, 
závist, neštěstí. Přeji vám jmé-
nem celého kolektivu pracovní-
ků JUPITER clubu, s. r. o., aby 
veškeré vaše konání v tomto roce 
bylo úspěšně naplněno ke spoko-
jenosti vaší i nás všech. 
Buďte aktivní, pozitivně naladě-
ní, žijte naplno. Jen tak dosáhnete 
své osobní harmonie. 
Mgr. Milan Dufek, ředitel JC VM

Milí čtenáři...
Pokračování ze strany 1

Noviny zažily v loňském roce historickou změnu

Nebývalo zvykem, že by redak-
ce týdeníku Velkomeziříčsko 
hodnotila uplynulý rok. Letos 
ale dělá výjimku, neboť loňský 
rok byl pro noviny města Velké 
Meziříčí, které v příštím roce 
oslaví již 95. výročí, zlomový. 

Poprvé v historii začaly vycházet 
celobarevně. Původní černobílé 
provedení s modrou lištou vyšlo 
naposledy poslední březnovou 
středu. Pravda, redakční návrh 
na barevné noviny padl již v roce 
2006, ale tehdejší vedení města si 
přálo zůstat u  tradičního černo-
-bílo-modrého provedení. První 
částečný pokus ale přeci jenom 
nakonec padl. To, když Velko-
meziříčsko v  roce 2009 slavilo 

svoje 90. narozeniny. Tehdy vyšla 
z oslav barevná příloha a u čtená-
řů sklidila pozitivní ohlasy. 
S nástupem nového vedení města 
po volbách v roce 2010 přišla již 
zmíněná změna na  plnobarevné 
periodikum, tištěné na klasickém 
novinovém papíře, a  současné 
rozšíření na dvanáct stran každý 
týden. (Před tím vycházely noviny 
o deseti stránkách a jednou měsíč-
ně o dvanácti.) 
Pokrok se zkrátka zastavit nedá, 
i přesto, že se u mnohých zpočát-
ku změna nesetkala s pozitivními 
reakcemi. Po  více než třičtvr-
těročním vycházení si ale i  ti, 
kterým se noviny příliš nezdály, 
začali zvykat. Barevné fotografie 
či inzeráty nakonec přeci jenom 
přinášejí mnohem lepší estetický 
zážitek. 
Jako všechno, má i  tato novinka 
rub i líc. Lícem je finanční úspo-
ra, naplnění nových trendů či více 
prostoru například pro sportovní 
zpravodajství apod. Finanční 
úspora vznikla v drtivé míře tím, 
že redakce zajišťuje také zlom no-
vin na počítači a stala se tak navíc 
ještě DTP studiem (v minulosti si 
sazbu vydavatel objednával exter-
ně). Praxe ukázala, že rubem je 
změna tiskárny – pochopitelně 
také kvůli nejlepší cenové nabíd-
ce za  tisk –, respektive uzávěrky 

v  tiskárně. To přináší problém 
při přípravě listu. Uzávěrka nově 
totiž probíhá kvůli technickým 
podmínkám v brněnské tiskárně 
nadvakrát. Z  toho plynou potíže 
se zařazováním příspěvků do tis-
ku a následnou sazbou – zejména 
sportovních článků, které cho-
dí až v  průběhu pondělí. Tak se 
stává, že sportovní strana číslo 
10 zůstává při uzávěrce (v  pátek 
do 12.00) prázdná, neboť většina 
sportů přichází až v neděli večer 
a v pondělí. Přitom už se musí sá-
zet v pátek i strana číslo 10, která 
je vyhrazena také na sport. Proto 
na  tomto místě prosíme čtená-
ře, sportovní dopisovatele, ale 
i  ostatní příznivce našeho listu, 
aby byli shovívaví. Bohužel, není 
v  našich silách v  době uzávěrky 
(pondělí, úterý) zajišťovat ostatní 
redaktorskou činnost v  míře, ja-
kou by si například představovali. 
Zde je nutné uvést srovnání s in-
ternetovými médii – tam zdaleka 
neplatí taková přísná pravidla 
jako u  tištěných periodik. Pro 
ilustraci uvádím příklad u  foto-
grafie, která jde do tisku. Úprava 
jedné fotky do  tisku představuje 
minimálně pět operací v progra-
mu Adobe Photoshop – převod 
z RGB režimu do CMYKU, změ-
na velikosti obrazu např. ze 72 
dpi na 300 dpi, doostření obrazu, 

úprava jasu a kontrastu, ev. úrov-
ní, podle potřeby úprava barvy, 
oříznutí, vyretušování atd. Poté 
čekají další operace, když se fotka 
přenese do  sazečského progra-
mu Adobe InDesign. Ale to už je 
další kapitola přípravy novin, se 
kterou nebudu čtenáře unavovat. 
Chtěla jsem jen demonstrovat, že 
zkrátka přibyla poměrně náročná 
odborná práce, kterou nelze „oši-
dit“, a  tudíž nám ukrajuje z  ko-
láče povinností redaktorských 
i dalších a zkrátka už nemůžeme 
být mnohdy jaksi všude, tak jak 
tomu bývalo dřív.

Poděkování 
příznivcům
Rozhodně chci na  tomto mís-
tě poděkovat VŠEM čtenářům, 
inzerentům a  sympatizantům, 
kteří zachovávají týdeníku Vel-
komeziříčsko přízeň. Zvláště 
v  dnešní době, kdy se nástup 
internetových technologií ra-
zantně zvyšuje a  tištěná média 
procházejí krizí. Klesají náklady 
i  renomovaným deníkům nejen 
u  nás, ale i  v  zahraničí. Některá 
dokonce po  mnoha letech pře-
stala vycházet a přešla plně na in-
ternet. Domnívám se ale, že pro 
regionální noviny může být situ-
aci příznivější. Je jenom na  nás, 

místních lidech, zda si některé 
tradice uchováme, nebo je máv-
nutím jedné ruky pohřbíme. 
A i kdyby nakrásně obyvatelé na-
šeho města přestali místní noviny 
z  finančních důvodů kupovat, 
je ještě jedna možnost. Radnice 
může zdejším lidem noviny dávat 
zdarma, tak jako to dělají v jiných 
městech. 
Internet je nepochybně famózní 
věc, (která ovšem donekonečna 
také nebude zadarmo), ale zkuste 
si najít, co se na  něm o  Velkém 
Meziříčí psalo třeba před pěti de-
seti lety… Možná najdete, spíš ale 
ne.  V tištěných novinách se zprá-
vy neztratí nikdy. A  právě Vel-

komeziříčsko slouží jako zdroj 
informací už skoro 95 let nejen 
místním, ale i  rodákům žijícím 
mimo město, kteří si je nechávají 
posílat, spoustě studentů a  je-
jich seminárním či diplomovým 
pracím, historikům, kronikářům 
a dalším lidem. Nejsou to jenom 
noviny, je to podrobná pamět-
ní kniha města a  okolí, kterou 
si vyvázanou můžete od  jejího 
počátku (1. 3. 1919) přečíst tře-
ba ve státním archivu. Proto by-
chom si ji měli chránit jako svoji 
dlouholetou regionální tradici.

Za redakci ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka týdeníku 

Velkomeziříčsko

Vlevo zpěvačka Markéta Konvičková, která zazpívala se skupinou Legendy se vrací. Vpravo kytarista Roman 
Izaiáš, který patří k pilířům rockové kapely Legendy se vrací. Více foto na našem webu. 2x foto: Iva Horká



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 1 | 9. ledna 2013 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 1 | 9. ledna 2013

řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 9. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. 
Čtvrtek 10. 1.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 11. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 16.30 mše 
sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 12. 1.: 
7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 13. 1.: 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00 mše sv.
Bory mše sv.: 11. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 – 
o. Prajka; 13. 1. Horní Bory 9.45 mše sv.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají 
náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 
14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Sobota 19.30 – 2. příprava na manželství. Neděle 16.00 v evange-
lickém sboru budou společné modlitby za jednotu křesťanů. Děkuji všem, 
kteří pracovali ve farnosti. Předplatné za katolické tiskoviny pro rok 2013 
můžete uhradit v kanceláři na faře v úředních hodinách.
Českobratrská církev evangelická: 13. 1. 9.00 – bohoslužby, 16.00 – eku-
menické shromáždění (kázání L. Szendzielorz)
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

O mudrcích

Pavel Janošík

Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara – zná snad každý. Biblic-
ký příběh, z něhož se tato tradice vyvinula, nezná však jejich jména, 
dokonce ani počet. Jeho hlavními postavami nejsou navíc králové, 
nýbrž mudrci z východu. Vedeni znamením hvězd hned na začátku 
zabloudí. Nebýt informací od znalců bible, nejspíš by do Betléma vů-
bec nedorazili. K těmto informacím se dostávají jako slepí k houslím 
– vůbec ne díky své prozíravosti, ale díky gaunerovi Herodovi, který 
je chce jen využít. A ani to se vší svou moudrostí sami neprokouknou. 
Nebýt pokynu ve snu, nejspíš by se z nich stali poslušní donašeči, kteří 
se podílejí na  likvidaci toho, komu se chtějí poklonit. To, že k tomu 
nedošlo, není rozhodně jejich zásluha. Mudrci působí jako poněkud 
dezorientované figurky, které pořádně ani netuší, která bije, a leckdo 
si s  nimi zahrává. Je vlastně zázrak, že se s  cílem neminou! Radost 
nakonec zakouší ti, kteří moc jistě nepůsobí, občas se pletou a všelijak 
bloudí, sami si pomoci nedovedou a k těm nejdůležitějším informa-
cím se dostávají mimoděk. To je skutečně zázrak. Bible mu také říká 
milost. A souvisí nejspíš s tím, že ten, komu se mudrci klaní, není jen 
pravda, kterou je nutné objevit, ale slovy bible „Immanuel“ – tj. Bůh 
s námi, s námi i v našich omylech a hledání. Kéž příběh dodá naději 
těm, kteří se v mudrcích poznají. 

„Člověk člověku sluncem je i stínem.
Každý má v sobě tichý, teplý kout, 
kam můžeš přijít po daleké cestě,
stisknout si ruce, snít a spočinout.“

Tato básníkova slova plně vy-
stihují osobnost paní Jaromíry 
Parajkové. Občanky Křižanova, 
starostlivé, svědomité, pracovité 
a  obětavé ženy. Ve  skromných 
životních podmínkách vzorně 
vychovala se svým manželem tři 
děti. Vyrostli z nich řádní a pra-
covití lidé. Kromě své rodiny do-
kázala paní Parajková mnohokrát 
pomoci i lidem, kteří potřebovali 

její podporu v  těžkých životních 
situacích. Neváhala přispět dob-
rou radou, povzbudivým slovem 
i milým dárkem.
V  současné době prožívá tato 
statečná žena velmi těžké období. 
Její nejstarší syn, který si zvolil 
jako svou životní dráhu kněžské 
poslání, je suspendován. Rádi by-
chom Vás, paní Parajková, v této 
těžké době povzbudili a  ujistili 
Vás, že nevěříme důvodům, které 
se uvádějí v  neprospěch Vašeho 
syna. Doufáme, že se vše vysvětlí 
a jeho jméno bude očištěno.

Marie Křípalová, Eva Nagyová

Člověk člověku

Na  Základní škole Oslavická se 
žáci rozloučili před vánočními 
prázdninami čtenářskou soutěží. 
Na projektu, který spočíval v pro-
pojení čtenářské gramotnosti 
a výtvarných znalostí o  ilustráto-
rech, pracovaly děti už od začátku 
října. Výsledky nabytých čtenář-
ských dovedností potom uplatnily 
ve  středu 19. 12., kdy jednotlivé 
ročníky soutěžily. Žáci si mohli 
v knihovně školy prohlédnout ilu-

strace známých postaviček z  ve-
černíčků, které nakreslily pro své 
spolužáky děti z pátých a šestých 
ročníků. Paní učitelky připravily 
čtenářský projekt a  vánoční sou-
těž, aby u  žáků podpořily zájem 
o  knížky a  čtení vůbec. Poděko-
vání patří nejen učitelům, ale i žá-
kům devátých tříd, kteří vypomo-
hli s organizací soutěže.

Soutěžili ve čtení

Mgr. Ivana Hladíková, 
foto: archiv školy

Děti vystoupily v kapli
Jako každým rokem, tak i  letos, proběhla v  neděli 16. 12. v  kap-
li v Oslavici vánoční besídka dětí z místní ZŠ. Za hojné účasti děti 
zazpívaly a  zarecitovaly svým rodičům, sourozencům, prarodičům 
i  přátelům a  popřály všem šťastné a  veselé Vánoce. Jejich bohatý 
program doprovodily klávesy, kytary, akordeon, rolničky i  triangl. 
Úspěšné vykročení do roku 2013 přejí zaměstnanci ZŠ Oslavice.

Text a foto: ZŠ Oslavice

Krásnou předvánoční atmosféru 
zakusili ve  středu 12. 12. 2012 
hosté i  uživatelé denního staci-
onáře Nesa. Tento den zde pro-
běhla již tradiční prodejní výsta-
va výrobků uživatelů zmíněného 
stacionáře. Během dopoledních 
hodin výstavu obohatil vánoč-
ní koncert scholy Pozdní sběr 
z Třebíčska. Největší aplaus však 
získala skladba, kterou zazpívali 
samotní uživatelé Nesy. Koncert 
a  výstavu navštívilo téměř sto 
dvacet návštěvníků. Všichni pří-
tomní si mohli nejenom nakou-
pit vystavené výrobky, ale také 

chvíli posedět, ochutnat cukroví 
a vánoční punč. 
„Příprava na  výstavu probíhá 
prakticky celý rok, kdy s uživateli 
v dílnách pracovní terapie zhoto-
vujeme výrobky. Poslední měsíc 
navíc pečeme v  kulinářské dílně 
cukroví na tuto akci. Pro uživate-
le stacionáře je velkým uznáním 
jejich práce, když vidí, že jejich 
výrobky se návštěvníkům výsta-
vy líbí a  s  radostí si je kupují,“ 
uvedla Jana Kudláčková, sociální 
pracovnice Nesy.

Alena Poulová, vedoucí denního 
stacionáře Nesa, foto: archiv Nesy

Uživatelé stacionáře Nesa po roce vystavovali

V prosinci se konaly oslavy 60. vý-
ročí otevření nové budovy školy 
v  Křižanově. Již od  listopadu jsme 
pracovali na  výzdobě školy, která 
byla celá laděna vánočně v  červe-
no-zlato-bílých odstínech. V  pátek 
14. 12. byla škola od  rána otevře-
na všem rodičům, kteří se mohli 
přijít podívat na své děti do výuky 
a zároveň si prohlédnout výzdobu. 
V  sobotu 15. 12. jsme v  10 hodin 
přivítali bývalé pedagogy a provoz-
ní  zaměstnance školy a pozvané 
hosty. Sešli jsme se v jídelně u slav-
nostní tabule, kde ředitelka Hana 
Koudelová společně se starostkou 
Marií Smejkalovou dále přivíta-
ly zastupitele městyse Křižanova, 
školskou radu a zástupce sponzorů. 
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo 
více než 100. Po slavnostním přípit-
ku předvedli žáci a děti MŠ připra-
vené kulturní představení a pak už 
následovala prohlídka vyzdobené 
školy. O  pozvané se postarali žáci 
9. ročníku, kteří ochotně přijali roli 
průvodců a všechny bývalé zaměst-
nance i ostatní hosty provedli celou 
budovou, aby viděli, že se naše škola 

za  poslední roky přece jen trochu 
změnila. Po  společném vyfotogra-
fování nám paní kuchařky připra-
vily výborný oběd a  konečně byl 
čas na povídání a vzpomínání. Ze-
jména bývalí učitelé přivítali, že byla 
škola od 14 hodin otevřena i pro bý-
valé žáky a veřejnost. I pro ně bylo 
připraveno kulturní vystoupení 
žáků a prohlídka školy. Všichni pří-
chozí se dlouho zdrželi i u fotografií 
tříd nebo seznamu všech učitelů 
a provozních zaměstnanců či všech 
ředitelů, kteří zde působili. Příjem-
ně strávený den jsme zakončili až 
večer a  hosté odcházeli s  přáním, 
aby se podobná akce zopakovala 
znovu po 5 letech. Přestože příprava 
oslav byla pro všechny zaměstnance 
v předvánočním čase velmi nároč-
ná, poděkování a uznání ze strany 
hostů i  veřejnosti všechny potěšilo 
a bylo důkazem, že naše práce ne-
byla zbytečná. Na  závěr děkujeme 
všem sponzorům za  poskytnu-
té dary a  těšíme se na  spolupráci 
v roce 2013.

Mgr. Iveta Doležalová, 
ZŠ a MŠ Křižanov

Křižanovská škola slavila

Barevné Vánoce 2012 v sídle Kraje Vysočina
V  kongresovém centru sídla 
Kraje Vysočina se dne 13. pro-
since 2012 konaly tradiční Ba-
revné Vánoce – přehlídka prací 
studentů středních škol, klientů 
domovů pro seniory a ústavů so-
ciální péče. Celá budova dýchala 
vánoční atmosférou. Každý ze 
zúčastněných vystavovatelů na-
bízel návštěvníkům ochutnávky 
různých dobrot – od  cukroví, 
perníků, ovocné omáčky až 
po  domácí zabijačkové produk-
ty. Prodávaly se vlastnoručně 
vyrobené vánoční dekorace, 
šperky, hračky a  jiné drobnosti 
pro radost.

Ani naše škola nezůstala letos 
pozadu. Ve  velkém kongreso-
vém sále prostřeli žáci slavnost-

ní vánoční tabuli pod vedením 
paní učitelky Hany Urbanové. 
Výstavu vánočního cukroví 

a perníků připravily žákyně pod 
taktovkou vyučující Jany Jano-
vé. Dále jsme se prezentovali 
ozdobným vyřezáváním ovoce 
a prodejem perníkových výrob-
ků. Návštěvníkům jsme nabízeli 
ochutnávku tří druhů vánoční-
ho cukroví.
Tabuli, cukroví i  perníky při-
pravili žáci 4. ročníku naší 
Hotelové školy Světlá v  rámci 
závěrečných projektů. Za  pří-
kladnou reprezentaci školy jim 
patří poděkování. 

Jana Janová, Hana Urbanová, 
učitelky odborných předmětů, 

foto: archiv školy

V našem městě je každý rok dostatečné množství prodejních míst 
vánočních kaprů. Jen si umět vybrat. My jsme zakoupili kapra 
u prodejního střediska Billa, a  to z  toho důvodu, že je to nejblí-
že našemu bydlišti. Musím však rovnou říci, že jsme udělali moc 
dobře.
Je všeobecně známo, že nejchutnější je kapr o váze 2–2,5 kg. Poně-
vadž je nás více, přinesla manželka kapra o váze téměř 3,5 kg. Tedy 
již poněkud přerostlého. Na jeho kvalitě to však nic neubralo. Jistě 
proto, že byl dobře krmen a také zčištěn. Kvalita jeho masa, a tedy 
i řízků, byla výborná. Jako bonus k tomu a milým překvapením byla 
jeho příznivá cena. Jméno prodejce ani producenta nemůžu uvést 
z toho důvodu, aby to nebyla nepovolená reklama. Všem vzpomenu-
tým pracovníkům moc děkujeme a do nového roku 2013 jim přeje-
me nejen pevné zdraví, ale i to pro ně potřebné Petrův zdar!

František Sitta, důchodce VM

Vánoční milé překvapení Dnes už mnozí chápou, že káva 
není jen půllitrový hrnek vody 
s  lógrem. Vzrůstá obliba kaváren, 
prodej kvalitních zrnkových káv 
a počet kávovarů v domácnostech.
Proto jsme uspořádali baristický 
kurz ve  Volnočasovém centru Kři-
žanov. Vedly jej Mgr. Eva Večeřová 
a  Lucie Lundová, které účastníky 
seznámily s výrobou kávy od pěsto-
vání kávovníků po čištění a pražení 
kávových zrn, s historií kavárenství, 
vlivem kávy na  zdraví, těhotenství 
apod., údržbou kávovarů, sklado-
váním káv, rozdílem mezi arabicou 
a robustou, ale především s názorný-
mi ukázkami přípravy různých dru-

hů káv a  jejich degustací. Účastníci 
kurzu tedy měli možnost ochutnat 
ristretto, espresso, espresso lungo, 
cappuccino, latté machisto, café latté, 
vídeňskou či alžírskou kávu nebo 
třeba bombardino. Doufáme, že zú-
častnění byli spokojeni a se vším tím 
kofeinem v krvi usnuli.
Kurz byl realizován v rámci projek-
tu Volnočasové centrum Křižanov, 
s podporou programu Think Big, 
jenž realizuje Nadace O2 spolu 
s  Nadací rozvoje občanské společ-
nosti. Mimoto patří náš dík i cuk-
rárně U Hvězdů a Martinu Hibšovi 
a Petru Suchánkovi za pomoc s rea-
lizací. 

Seznamovali se s kávou

Ondřej Nagy
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Zubní pohotovost 
Sobota 12. 1. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 
22, Nové Veselí, tel.: 566 667 236. Nedě-
le  13. 1. MUDr. Olga Čumplová, Zahrad-
ní 580, Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 
688 232. Ordinační doba pohotovosti vždy 

9–12 hodin. S ohledem na možnost výměny 
služeb mezi lékaři, která nebyla včas ozná-
mena, doporučujeme předem telefonic-
ky ověřit aktuální stav u  sestry LSPP nebo 
na  příslušném stomatologickém pracovišti. 

Zubní LSPP (v  době mimo hodiny běžné 
v  našem okrese) poskytuje Úrazová nemoc-
nice Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, 
víkend, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538 421.                                                                                                                                             
                                              (zdroj www.nnm.cz)

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

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, RUŠTINA, 

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

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ

Nečekejte na začátek školního roku a věnujte se jazykům 
již nyní! Od února 2013 otevíráme jazykové kurzy pro 
začátečníky, pokročilé i zájemce o konverzační hodiny! 

Příjem přihlášek do 20. ledna 2013.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. 
ledna 2013, dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a  státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, 
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby 
volič měl u sebe potřebné doklady. Ve dnech voleb může občan pro 
realizaci volebního práva požádat na Městském úřadě Velké Meziříčí 
o vydání občanského průkazu na počkání, a to v pátek v době od 8 
do 18 hodin a v sobotu od 8 do 10 hodin. 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Na Městském úřadě Velké Meziříčí můžete hlásit požadavky na ná-
vštěvu s přenosnou hlasovací schránkou na podatelně úřadu, tel.: 
566 781 111, nebo u Evy Krejskové, tel.: 566 781 170. 
Upozornění na změnu volebních místností!
Voliči okrsku č. 3 (ulice Družstevní, Hornoměstská, Malá stránka, 
Na  Vyhlídce, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Pod Hradba-
mi, Třebíčská, V Jirchářích, chata č. ev. 1214), kteří doposud volili 
ve volební místnosti v budově Technických služeb VM, budou nově 
volit ve volební místnosti v  sousední budově společnosti Kapitol, 
a. s., Třebíčská 510/22, Velké Meziříčí.
Voliči okrsku č. 11 v  Mostištích, kteří doposud volili ve  volební 
místnosti v kulturním domě, budou nově volit v budově Základní 
školy a mateřské školy, Mostiště 50.
Zveřejněné informace jsou platné v době uzávěrky novinového vydá-
ní. Pokud Ústavní soud nerozhodne jinak. 

Správní odbor MěÚ

Informace k volbě prezidenta České republiky

Činnost organizace SPCCH Velké Meziříčí
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SP-
CCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2012 čtyři rekondiční pobyty. A to 
v dubnu v lázních Poděbrady a v květnu v lázních Luhačovice, v říjnu 
opět v Luhačovicích a v Poděbradech. V Poděbradech bylo poskytnu-
to 5 uhličitých koupelí a  jedna vířivá. V Poděbradech bylo ubytová-
ní v hotelu Libenský, kde probíhaly procedury. V lázních Luhačovice 
bylo ubytování poskytnuto v hotelu Vltava.
Také jsme zorganizovali jeden pobyt v Park Hotelu na Slovensku (3 km 
od Dudinců), kterých se zúčastnili i nečlenové SPCCH.
V loňském roce jsme uskutečnili jen 2 vycházky, a to v květnu do Ba-
linského údolí, další ke Třem křížům přes Lavičky a Jestřábec.
Na rok 2013 již máme zajištěny opět jarní rekondiční pobyty v lázních 
Poděbrady od  22. 4. do  29. 4. 2013 a  v  lázních Luhačovice od  4. 5. 
do 11. 5. 2013 v hotelu Vltava, kde máme rezervováno 25 míst. Pod-
zimní rekondice budou v lázních Luhačovice již od 31. 8. do 7. 9. 2013, 
opět v hotelu Vltava. V lázních Poděbrady termín nebyl ještě stanoven.
ZO SPCCH znovu organizuje ve dnech od 26. května do 1. června 2013 
týdenní pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v ceně 6.790 Kč na osobu. 
V  ceně je zahrnuta cesta tam i  zpět autobusem z  Velkého Meziříčí, 
šestidenní ubytování s  plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka, deset 
léčebných procedur navržených lékařem a neomezený vstup do bazé-
nů a fitntess center. Dále je v úterý a ve čvrtek možnost využití sauny. 
V hotelové kavárně hraje dvakrát týdně živá hudba k poslechu i k tanci. 
Po dobu pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: např. Budapešť, 
Santovka, Podhájská, Banská Štiavnica a také ochutnávky vín v taměj-
ším sklípku a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. Na tuto 
akci je nutno se přihlásit a složit zálohu 1.000 Kč do 25. února 2013. 
Během roku je umožněno setkávání členů SPCCH v Klubu důchod-
ců v Komenského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin. Členové se 
tam mohou přihlásit na rekondiční pobyty, zaplatit členské příspěvky 
a také si navzájem popovídat při čaji či kávě.
Uzávěrka přihlášek na jarní rekondice bude 25. 2. 2013. Upozorňujeme 
všechny členy, aby sledovali naši informační skříňku v ulici Komenského 
před Klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány nejnovější zprávy.
Výroční členská schůze se bude konat ve středu 23. 1. 2013 ve 14.30 
hodin na náměstí ve velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou 
členové zaplatit členské příspěvky na rok 2013 a přihlásit se na rekon-
diční pobyty. Členská známka je jako minule 70 Kč + 20 Kč za sjezdo-
vou známku. V roce 2013 se koná republikový sjezd SPCCH v Praze.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2012 ani na vý-
roční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

lisovna plastů, spol. s r. o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu 

spolupracovníky na pozici:

nástRoJař 
ve  dvoUsMěnnÉM  pRovoZU

požadujeme:
• vyučení v oboru nástrojař, obráběč kovů, strojní mecha-
nik nebo v jiném příbuzném strojním oboru • praxe 
v oboru výhodou • manuelní zručnost, přesnost • schop-
nost týmové spolupráce

náplň práce:
• opravy a údržba forem a nástrojů • zajištění plynulého 
toku výroby • provádění záznamů

pro obě pozice nabízíme:
• velmi dobré  platové podmínky • 1,5 násobek mzdy roč-
ně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy • 6 týd-
nů dovolené • příspěvek na stravování • další zam. výhody

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

oBslUHa CnC stRoJe
ve  dvoUsMěnnÉM  pRovoZU

požadujeme:
• vzdělání technického směru (vyučení v oboru frézař, 
soustružník…) • znalost problematiky CNC obrábění • zna-
lost systémů Heidenhein, Fanuc nebo Siemens • praxe v 
oboru výhodou • manuelní zručnost, přesnost • schopnost 
týmové spolupráce

náplň práce:
• obsluha a programování CNC obráběcího centra • opravy 
a údržba forem a nástrojů • zajištění plynulého toku výro-
by • provádění záznamů
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■  Líheň pro drůbež. Cena 2.200 
Kč. Tel.:  733 483 672.
■ Med květový pastovaný. Tel.: 
725 085 058.
■ Pšenici a  ječmen, brambo-
ry konzumní + sadbu odrůd 
Marabel, Belana, Adéla. Tel.: 
607  299  168, nejlépe po  17. ho-
dině.
■ Selata, odběr možný ihned. 
Tel.: 737 825 873.
■ Piano zn. Scholze. Rok výroby 
cca 1960, nutno naladit a zajistit 
odvoz. Tel.: 606 747 507.
■ Dřevo palivové smrkové, 23 
m³, připravené k  odvozu z  lesa. 
Tel.: 728 198 209.
■ Mitsubishi Lancer GLX 4×4 

kombi. Rok 1995, 1,6 cm³, 
16ventil, EU 1. Nové zimní gumy, 
50% letní na  discích, elektrická 
okna, zrcátka. Zachovalý a velmi 
spolehlivý vůz. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 737 886 732.
■ Stavební materiál: 4 palety křid-
lice jednofalcové, použité, 620 ks, 
2 Kč/kus. Tondach stavební cih-
ly, 6 palet, rozměr 38×24,5×23,8, 
celkem 300 ks, cena 7.500 Kč. 
Vazba: trámy 10×16 (2× 5,40; 1× 
3,70; 6× 4,80; 2× 4,90; 23× 6,78) 
odběr vcelku, cena 22.000 Kč. 
Více info na  tel.: 607  157  312. 
■ Kamerunskou ovci a kříženku 
(otec kříženec, matka čistokrev-
ná KO),  cena 1.700 Kč/ks.  Tel.: 
733 530 356.

■ Směs pro nosnice – levně, 9,50 
Kč/kg. Dále prodám domácí va-
jíčka. Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

■ Automobil Škoda 1000 MB, 
100, 110 R a  veškeré nepoužité 
náhradní díly na Š 1000 MB. Tel.: 
732 504 158.
■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 – kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawa 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.

■ Prodám stavební poze-
mek u  Velkého Meziříčí. Tel.: 

777 617 675.
■ Nutně koupím dům ve Velkém 
Meziříčí nebo okolí. Platím ho-
tově. Tel.: 724 670 550.
■ Prodám cihlový byt 3+1 
na ulici Družstevní v klidné loka-
litě Velkého Meziříčí. Cena 1.400 
tis. Kč, tel.:  775 273 725, ne RK!

■ Pronajmu malou garsonku ve 
Velkém Meziříčí. Volná ihned. 
Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu nově zrekonstuova-
ný byt 3+kk ve Velkém Meziříčí. 
Volný ihned. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu rodinný dům 3+1. 
Tel.: 734 588 391.

■ Starší šlapací šicí stroj. Daruji 
za odvoz. Tel.: 737 316 735.

■ Muž, 30 let, hledá partner-
ku do tanečních. SMS na tel.: 
736 473 671.
■ 40letý, svobodný muž hledá 
k  seznámení ženu s  vyřešenou
minulostí. Velké Meziříčí a oko-
lí. SMS na  tel.: 732  849  072.

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Seznámení
Koupím

Nemovitosti

Daruji

Prodám

Pronajmu 

Nabízíme 
k pronájmu 

kancelář 
v přízemí 

Jupiter clubu 
na Náměstí 
ve Velkém 

Meziříčí.
Bližší informace na 
tel.: 606 738 265.

Pronájem 
kanceláre

‹

Na svých cestách jsem se čím dál víc potkávala s celiakií, bezlepkem 
jako takovým. A to mě vlastně po mém životním převratu, kdy jsem 
se rozhodovala co a jak dál, přesvědčilo, že toto bude ta správná cesta.
Prozkoumala jsem, co se vyrábí, co mají celiatici k  dispozici. Až 
po podrobném průzkumu a vyzkoušení si přímo pečení z bezlepkové 
mouky, jsem pochopila, proč je přímých výrobků 
na trhu tak málo. Ono to není totiž až tak jednodu-
ché. Bezlepková mouka zkrátka nelepí. A když vám 
zákaznice ještě napíše, že krom lepku nemůže ani 
laktozu, to znamená máslo a mléko, nemůže vejce. 
Koukáte na  tu hromadu mouky a říkáte si, čím ji 
slepím? Spásná myšlenka, že použiji starý osvědče-
ný zdravý med, je záhy také pryč, protože paní ještě 
přidá, že zapomněla připomenout, že je zároveň 
těžká diabetička.
No a to byla pravá výzva se s tím poprat, to je ten 
správný adrenalin. A my jsme to zvládly! My jsme 
nad tím vyzrály! Dokážeme upéct přesně na přání, 
přesně na míru. Stačí nám popsat, co máte rádi, co 
nemůžete.
Co se týče bezlepkové diety a celiakie jako takové, 
je toho spousta, co by se o tomto malém potravi-
novém trápení a omezení dalo napsat, ale pravda 
je taková, že lepek škodí v nemalé míře nám všem. 
Bohužel si to stále neuvědomujeme, a  tak se stá-
vá, že nás například oslovují osmnáctiletá děvčata, 
že jsou léčené jako anorektičky a oni mají jenom 
problém s  lepkem v  těle. Ani já, dokud jsem se tímto nezačala více 
zaobírat, jsem to neřešila. Stále rychlejší životní rytmus nás totiž nutí 
k tomu, abychom v obchodě sáhli po tom, co je nejblíže, s čím už ne-
bude práce, zkrátka naházíme do košíku to hotové a polotovary to ješ-
tě pojistíme pro případ dalšího nedostatku času. Nechci moralizovat 
a dělat chytrou, mě k tomuto přemýšlení taky přiměl až velký zdravot-
ní převrat. A právě snad i proto se snažíme dělat co nejvíce dobrého 
pro to, abychom vyráběli a šířili jen to zdravé. A že zdravé může být 
i dobré, o tom se můžete u nás kdykoli přesvědčit.
Celiakie se dál dělí na různé kmeny, které jsou ještě doprovázeny různý-
mi alergiemi, a dalšími nepříjemnými střevními potížemi. A protože je 
celiakie, jako spousta dalších podobných nemocí i psychickou záležitos-
tí, je možno i této nemoci předcházet. Proto jsme se zaměřili na pečení 
všech našich výrobků převážně z  bezlepkové mouky. Nejlepší zkuše-
nosti a výbornou spolupráci máme s majiteli kukuřičného mlýna. My 
máme jistotu opravdu čisté a 100% kvalitní bezlepkové suroviny a oni 
naopak pomáhají přispěním dalších teoretických informací.
Ono totiž z té jejich mouky jde upéci naprosto vše, takže dokážeme 
upéct: bezlepkové sladké i slané, DIA, celozrnné, ale i starou osvědče-
nou klasiku. Co je na této mouce nejúžasnější? Je krásně žlutá, takže 
není nutno přibarvovat, je zdravá bezlepková, je tak sytá, že vám stačí 
kolečko, dvě a žaludek je zasycen. 
Pro ty, kteří si rádi i přimastí, tak pro ty máme zaručeně zdravé škvar-
kové pečivo, neskutečně lahodné. Samozřejmě škvarečky domácí, 
ostatně jako další použité suroviny. Povidla, různé pomazánkové zá-
ležitosti, a další suroviny se snažíme vyrábět sami, nebo nakupujeme 
přímo od malopěstitelů. Na každou surovinu máme certifikát, či jiný 
doklad. Každá surovina má svého majitele, svého přímého výrobce, 
proto jsme si stoprocentně jisti kvalitou.
To, že se třeba netrefíme do chuti každého z vás, je pravda, ale je jen 
na vás, aby jste nás vedli a ukazovali cestu k vám všem.
 Že je možné už od mateřinek vést děti ke zdravé výživě, nás přesvědči-
la i paní ředitelka mateřské školy Čtyřlístek v Třebíči, která nás pozvala 
na předvádějící akci, jak že to s tím zdravím vlastně je.
Děti už mnoho věděly o celiakii. I vedení Žďárské polikliniky se zamě-
řuje na čím dál více zdravý životní styl, a je nám nápomocen při rozši-
řování i našich výrobků na okrese Žďár nad Sázavou a za to děkujeme 
hlavně panu řediteli a jeho týmu.
Co se týče naší provozovny, je prozatím malá, ale pro nečekaný nárůst 
našich odběratelů a přibývajících příznivců už se zabýváme výrobou 
ve spřátelené pekárně. Přesto ale stačíme uspokojit všechny naše klien-
ty, a objednávky jak velkoobchodní, tak i vánoční soukromé.
Nezabýváme se pouze pečivem, ale jsme i výrobci tradičních pečených 
čajů, a jablečných i švestkových octů. Vše je připravováno bez konze-
rvantů a na základě praktických zkušeností našich starších generací. 

A  jako správní Češi, jsme postavili veškerou naši produkci na zdra-
vém českém jablku. I další suroviny, které používáme, máme ze 75 % 
tuzemské. Například na pečeném čaji jsem vyrostla i já. Není nic jed-
noduššího, než jakékoli ovoce dát upéct do trouby, a až podle kyselosti 
třeba přisladit, dát do  skleničky a  znovu upéct, to znamená zakon-

zervovat a  tím zde není potřeba přidávat konzer-
vanty. Pak už jen obsah skleničky přelijeme do hr-
nečku, zalijeme horkou vodou v  sychravém čase 
není lahodnější tekutiny. Použít je možno i dětem 
na různé kašičky, doporučujeme i přidat do bílého 
jogurtu a s celozrnným pečivem máte stravu v kte-
roukoliv denní dobu. Pokud se budete chtít sami 
do  výroby pustit, rádi vám poradíme. Jen pozor! 
Ovoce v troubě karamelizuje a umýt pak nádobu, 
no, je to fuška!
A naše octy? Jsou velmi zdravotně účinné na pod-
poru střev, celkovou očistu těla jak vně, tak na po-
vrchu. Jablečná monokultura dokáže pomoci při 
lupence, různých nemocí kůže. Dámy používají 
na  vlasy jako přírodní léčebnou kúru, a  pánové 
do vodní lázně, když už na pocení nohou nic ne-
zabírá.
Hodně si octy chválí i lidé upoutaní na lůžko či vo-
zík, i ti co, se z jiných důvodů méně pohybují, pro-
tože působí i jako hubnoucí i vyprazdňovací, aniž 
by tělu přidával jiné nežádoucí účinky.
Pokud vás náš program a  záměr alespoň trošku 

oslovil, jsme tu proto, abychom vám byli kdykoli nápomocni. Ať už 
jako velkoobchodní partneři, či radou komukoli z vás. Jsme tu i pro 
maloodběratele, kteří si chtějí třeba jen zpestřit jídelníček našimi vý-
robky. Rádi se zúčastníme prezentací, výstav či veletrhů, rádi přijede-
me obohatit jakoukoli kulturní událost.
Vždyť ono to zdraví je opravdu na prvním místě. A my, co jsme si to 
zažili sami na sobě, máme povinnost druhé upozornit na to, jak se dá 
předejít jak  zmiňované celiakii, tak dalším onemocněním vyvolaným 
jen špatným stravováním.
Zveme vás na naše webové stránky www.dobrotkyodlodky.cz, kde se 
vždy dozvíte o našich novinkách, plánovaných akcích,  či o všem, co se 
kolem našich dobrotek děje nového...

Miluše Lodinová, či Dobrotky od Loďky
(článek je součástí placené inzerce)

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

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

VEDOUCÍ  NÁSTROJÁRNY

Nástup březen 2013.

pracovník v sociálních službách 
pro denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí
náplň práce:
- přímá práce s lidmi s mentálním postižením
- vedení práce uživatelů v řemeslné dílně
- rozvoj dovedností uživatelů dle jejich individuálních  
 plánů
požadujeme:
- předpoklady pro práci s lidmi s postižením,
- vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. (minimálně SŠ 
 a akreditovaný kvalifikační kurs pro pracovníky 
 v sociálních službách),
- manuální zručnost (práce se dřevem), fyzickou zdatnost,
- spolehlivost, zodpovědnost,
- schopnost samostatné i týmové práce,
- základní znalost práce na PC, 
- řidičský průkaz skupiny B, 
- trestní bezúhonnost.
Uvítáme:
-  zkušenosti v přímé práci s lidmi s postižením.

Žádost a strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu 
zasílejte na adresu: Nesa – denní stacionář, Čechova 
1660/30, 594 01 Velké Meziříčí 
nebo na email: alena.poulova@charita.cz
Uzávěrka přihlášek: 14. 1. 2013. Nástup: leden 2013

Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová tel.: 777 155 376 

vypisuje 
výběrové řízení 
na pozici

Hrozí vám
E X E K U C E ? !

Neváhejte a volejte

737 057 899.

Výchovný ústav, ZŠ a SŠ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
přijme na pracovní pozici:

▶  UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU
 – pro učební obor cukrářská výroba (na zástup za MD)

Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte nejpozději 
do 18. 1. 2013 na e-mailovou adresu: reditel@vuvm.cz.  
Informace na tel.: 603 891 301 nebo 566 521 200.

Požadavky na vzdělání: 
vyučení v oboru nebo SHŠ+doplňující pedagogické vzdělání nebo 
speciální pedagogika.

dobrotky od loďky

Náplň práce:
- technicko-obchodní jednání se zákazníky a vytváření nabídek
- vedení a řízení kontraktů od nabídky až k následné realizaci  
 zakázky
- komunikace a péče o zákazníky
- podílení se na rozvoji a strategii firmy 
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání, znalost AJ nebo NJ
- praxe či vzdělání v technickém oboru je výhodou
- komunikativnost a pozitivní myšlení, iniciativu a aktivní přístup
Nabízíme:
- perspektivní pozici ve stabilní rodinné firmě s 20letou tradicí
- pestrou pracovní náplň v dobré osobní atmosféře 
- možnost seberealizace a realizace vlastních nápadů
- motivující platové ohodnocení

Kontakt: Michal KMENT, tel.: 737 285 258, 
e-mail: kment@kment.cz

Přijme nového kolegu na pozici:

OBCHODNÍ MANAŽER
PRO SLUŽBY EXPORTNÍHO BALENÍ 

A PRODEJ BALICÍCH MATERIÁLŮ

Kment, s. r. o., Sklené nad Oslavou 21, Žďár nad Sázavou
www.kment.cz

www.dobrotkyodlodky.cz

CELOZRNNÁ, BEZLEPKOVÁ, DIA
 A JINÁ ZDRAVÁ VÝŽIVA... 

VÝROBA A PRODEJ
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Poděkování

společenská RUBRika

Vzpomínka

předsálí kina Jupiter clubu 

od 15.30 hodin (pozor změna času začátku)
22. 1. Bosna, přednáší ing. Ondřej Herzán
29. 1. Výsledky archeologického výzkumu Kostela sv. Jiří  
 v  Tasově, přednáší Prof. PhDr. Josef Unger, CSc
  5. 2. Panovníci českých zemí II., přednáší ing. Karel Hromek
12. 2. Rakouské Alpy - Wildspitze, přednáší Mgr. Tomáš Fiala
19. 2. Spisovatel Vilém Mrštík, přednáší JUDr. Jaromír Karmazín
26. 2. Panovníci českých zemí III., přednáší ing. Karel Hromek

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu – leden, únor, přednášky

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody přeje všem 
svým členům, příznivcům i sponzorům mnoho zdraví, osobní po-
hody a životních úspěchů v novém roce 2013. 

Za organizaci PhDr. Arne Němec

POZVÁNKA 
NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Vážení občané,
srdečně vás zveme na veřejnou prezentaci výsledků projektu „Vy-
tvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“, 
která se bude konat 10. ledna 2013 od 16 hodin v koncertním sále 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Cílem projektu je navrhnout a vyzkoušet možnosti zjišťování příno-
sů kultury rozvoji města v souladu s potřebami obyvatel. To by mělo 
pomoci vedení města nasměrovat co nejlépe podporu kulturních 
organizací a kulturních akcí ve Velkém Meziříčí.
V loňském roce proběhly v rámci projektu výzkumy obyvatel, školní 
mládeže a lidí působících aktivně v oblasti kultury. Na prezentaci se 
budete moci s výsledky těchto výzkumů i s dalšími poznatky sezná-
mit a zúčastnit se diskuze, jež k nim proběhne.
Doufáme proto, že pokud se o kulturu ve Velkém Meziříčí zajímáte, 
chcete se o ní dozvědět z jiného úhlu pohledu, než na který jste mož-
ná zvyklí, rádi byste se vyjádřili k jejímu dalšímu vývoji, využijte  
této příležitosti.

Komise kulturní a cestovního ruchu při MěÚ Velké Meziříčí
Za FF UK Praha Dr. Ondřej Hubáček

V  listopadu 2012 zahájila KŠ Bory v  rámci projektu Pojďme se učit 
v naší komunitní škole kurz s názvem Moje jedinečná obec pro místní 
občany. Během čtyř setkání se účastníci kurzu dozvěděli něco z histo-
rie obce – první zmínky o ní, významné události či osobnosti a mnoho 
dalšího. Součástí kurzu byla i  vycházka do  okolí Borů. Setkání pod 
vedením ing. Ludvíka Prokopa byla velmi příjemná, proto se účastníci 
předběžně domluvili na dalším setkání v následujícím roce.
V lednu roku 2013 budou následovat další kurzy občanského vzdělá-
vání určené i pro obyvatele jiných obcí:
Kurz asertivity (Jsem svým pánem) – je určen pro všechny, kteří chtě-
jí získat nebo zlepšit komunikační dovednosti, naučit se jak reagovat 
v nepříjemných situacích, pro ty, kteří často komunikují s lidmi, a to 
nejen ve své práci.
Kurz sebepoznání (Kým jsem a kam jdu) – pro věkovou skupinu 16–
25 let – absolvování bloku by mělo být pro účastníky určitým kom-
pasem v období dospívání, hledání a zároveň by jim mělo pomoci při 
stanovení si vlastních cílů.
Práce s  informacemi – obrana proti manipulaci, kritické myšlení 
a jeho zásady.
Tyto kurzy budou postupně probíhat do konce května.
Dále nabízíme E-learningové kurzy:
Základní bohatství venkova – půda a voda – význam a ohrožení
Vzduch, který dýcháme – ochrana ovzduší, smog, lokální topeniště 
a možnosti vytápění.
Kurzy jsou pro všechny účastníky zdarma! Další informace a přihlá-
šení do kurzů na tel.: 605 130 467 nebo v kanceláři ředitele ZŠ Bory.
Tyto kurzy jsou plně hrazeny z  projektu (reg. číslo 
CZ.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanční prostředky v  rámci 
operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fon-
dem. Informace o dalších kurzech komunitní školy získáte na webo-
vých stránkách školy www.zsbory.cz. A na www.branaprovenkov.cz

Nabídka aktuálních kurzů Komunitní 
školy Bory

Milí účinkující – ti nejmenší i ti větší – , milí rodiče, pedagogové a dal-
ší pracovníci, děkuji za vaši ochotu, obětavost, energii, sílu, čas a trpě-
livost, se kterou jste připravili překrásný vánoční koncert ve Velkém 
Meziříčí. Bez šikovných účinkujících, ale také bez vás diváků by před-
vánoční atmosféra neměla možnost na nás tak silně zapůsobit.
Nic se neudělá samo a nic není samozřejmostí, proto si nesmírně vá-
žím toho, že jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a podíleli se na všech 
krásných tradičních velkomeziříčských předvánočních i  vánočních 
kulturních akcích. Bez takových kamínků by kulturní mozaika našeho 
města byla ochuzená a neúplná.
Do  nového roku vám všem přeji hodně sil a  energie, zdraví, štěstí 
a spokojenost v osobním i pracovním životě.

Ing. Eliška Vokounová,
 předsedkyně komise kulturní a cestovního ruchu MěÚ Velké Meziříčí

Poděkování za „Vánoce ze všech koutů světa“

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

Dnes, 9. 1. 2013, uplynulo 5 roků 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan

Zdeněk Broža
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

ZABÍJAČKA NA FAJŤÁKU
12. 1. 2013 OD 10 HODIN

poZvánky do Škol...

Zveme všechny kluky a holčičky, kteří by si rádi 
vyzkoušeli, jak to vlastně v opravdické škole 
chodí…

Na všechny děti se těší paní učitelky
Petra Duchtíková a Andrea Svobodová

POHÁDKOVÁ MINIŠKOLIČKA
středa 16. 1. 2013 v 15.30 hodin ▶ sportovní školička

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí

Hornoměstská 35

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. 1. 2013 ■ 10–17 hodin

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

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

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

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

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

Podnikání 
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

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

nabízí pro školní rok 2013/2014  tříleté  obory vzdělání :

ZŠ Oslavice vás srdečně zve 
NA  T Ý DE N 

OT E V Ř E N ÝC H  DV E Ř Í 
od 7. do 11. 1. 2013 (7.40–15.00) a 10. 1. 2013 15.00–17.00. 

Zveme všechny kluky, holčičky a jejich rodiče, aby se přišli podí-
vat do naší školy a společně s ostatními dětmi 

si zahráli na malé školáky.
Na návštěvu s vámi se těší paní učitelky.

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

Přijďte za námi ve středu 9. ledna 2013 od 15 do 16.30 hodin.
Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé 
školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Michaela Floumová, Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                                          -zš-

MINIŠKOLIČKU

Bližší informace v DDM nebo na tel.: 566 781 853.
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kUltURní a společenskÉ akCe

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

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

divadelní seZona JaRo 2013

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

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí a Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá Taneční kurz pro pokročilé ve velkém 
sále Jupiter clubu. 
Zahrnuje 7 vyučovacích lekcí, zahájení v pondělí 14. 1.  2013 v 18 ho-
din, ukončení 4. 3. 2013. 
Cena kurzu: 1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději do 
9. 1. 2013 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004-5 
nebo na program@jupiterclub.cz.                                                         -hs-

Taneční kurz pro pokročilé

Plesová sezona 2013 v Jupiter clubu 
Sobota 12. 1.  PLES MĚSTA   
Hudba Sabrin Bande, Emanuel Míšek. Ve 22 hodin vystoupí zpěvač-
ka Tereza Kerndlová.
Sobota 19. 1.  STUDENTSKÝ PLES 
Hudba Na šikmé ploše, Beat band.  Prodej vstupenek na sekretariátu 
školy v budově Gymnázia.
Pátek 25. 1.  PLES HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÁ A OBCHOD-
NÍ  AKADEMIE VM. Hudba Beat band, DJ BOND.         
Sobota  2. 2.  TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Hudba  Beat band 
Pátek 22. 2.  CHARITATIVNÍ  PLES. Hudba BEAT BAND 
Rezervace vstupenek od 7. ledna 2013 v Jupiter clubu na programo-
vém oddělení, tel.: 566 782 004-5.             Změna programu vyhrazena.

Sváteční novoroční nálada v kul-
tivované společnosti, výběr svě-
toznámých árií v  podání špič-
kových umělců, k  tomu přípitek 
lahodným vínem.
Novoroční koncert Moravského 
klavírního tria, tradičně 9. led-
na v  19 hodin v  Jupiter clubu 
ve  Velkém Meziříčí, slibuje jedi-
nečný hudební zážitek.
V  prostorách Jupiter clubu je 9. 
ledna 2013 v 19 hodin pro všechny 
milovníky operního a operetního 
žánru připraven slavnostní no-
voroční koncert renomovaného 
Moravského klavírního tria (Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda –

housle, Miroslav Zicha – violon-
cello), vyhlášeného brněnského 
ansámblu s  vlastním koncertním 
cyklem a početným fanklubem.
Trio si 
letos 
tra-
dičně 
přizva-
lo dva 
operní 
sólisty, 
sopra-
nistku 
Martou 
Reiche-
lovou a 

tenoristu Lukáše Hacka.
Pestrý program bude čerpat ze 
známých operních a  operetních 
děl světového repertoáru. Zazní 

díla W. A. Mozarta, G. Rossiniho, 
G. Verdiho, F. Lehára a  dalších 
autorů. O  přestávce jsou všichni 
hosté zváni k  tradičnímu novo-
ročnímu přípitku.
Vstupenky lze koupit na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). 
Více informací o  účinkujících 
a ukázky z novoročních koncertů 
najdete na www.globart.cz.

Zveme vás na Novoroční koncert Moravského klavírního tria s přípitkem starosty

Členové Moravského kla-
vírního tria: Jana Ryšán-
ková (klavír), Jiří Jahoda 
(housle), Miroslav Zicha 
(violoncello). Foto: 
archiv www.globart.cz

SVĚT JE PLNÝ ANDĚLŮ
GYMNAZISTÉ VYSTAVUJÍ

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
DO 31. 1. 2013.

Městské muzeum Velká Bíteš 
do  11. 1. 2013 výstava betlémů 
Betlémy ze sbírky Muzea Vysoči-
ny Třebíč. Malý výstavní sál, ote-
vřeno ve všední dny mimo pondělí 
8–12, 14–16 hodin.Jiné termíny 
návštěvy je možno objednat na tel.: 
566 532 383; 739 181 345, 
e-mail:muzeum.velkabites@seznam.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 13. 1. 2013  a 27. 1. 
2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
ZIMNÍ POHÁDKA. 
Vstupné: 40 Kč, rezervace na  tel.: 566 782 004-5, program. oddělení 
JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do  pátku před ter-
mínem loutkového divadla. Výjimka přímo před představením (a to 
po  předchozí tel. domluvě) nejpozději do  14.45 hodin. Poté budou 
dány vstupenky do volného prodeje.                                                        -hs-

plesova seZona 2013

XVIII. VÍDEŇSKÝ SOUSEDSKÝ BÁL
19. ledna 2013 KD Vídeň

hraje skupina F-BOX
kulinářské speciality, 
bohatá tombola, vstupné 80 Kč

SDH NETÍN vás srdečně zve na
TRADIČNÍ 
HASIČSKÝ PLES
12. ledna 2013 od 20 hodin
Hudba: M.E.Š.

SDH Vídeň pořádá 
12. 1. 2013

HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají skupiny Bobrůvanka a Dessert.

Srdečně zvou pořadatelé.

Třetí představení sezony HDJ 2012/2013 – sk. O se uskuteční ve středu 
6. 2. 2013 v 19 hodin. Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin.
A. Ayckbourn: VESELÉ VÁNOCE! Ve hře světoznámého autora sle-
dujeme osudy tří manželských párů o třech po sobě jdoucích vánoč-
ních svátcích, kdy se tyto páry scházejí střídavě u každého z nich. Hra 
má kromě vynikajících komických situací, jak je ostatně autorovým 
dobrým zvykem, i hlubší smysl, neboť život postav se řídí rčením „jed-
nou jsi dole, jednou nahoře.“                                                                      -hs-                                                                                      

Předplatné do Horáckého divadla

vÝstavy

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Ples města
který se koná v sobotu 12. ledna 2013 

v Jupiter clubu.

Ve 22.20 hodin vystoupí zpěvačka Tereza Kerndlová
K tanci a poslechu hrají hudební skupina SEBRIN BAND 

– velký sál
a Emanuel Míšek – koncertní sál
Zahájení plesu ve 20.30 hodin.

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit 
v Informačním centru na Městském úřadu 

ve Velkém Meziříčí.

kURZy pRo senioRy

I v roce 2013 pořádá MAS MOST VYSOČINY, o. p. s. Velké Meziříčí sys-
tematické vzdělávací kurzy určené především pro seniory. V nabídce jsou:
Výuka jazyků: Kurz jazyků poskytuje možnost zapojit se všem, kteří 
nenašli odvahu začít se učit cizí jazyk ve veřejných kurzech, nebo ne-
měli možnost jazyk studovat. Právě pro tyto osoby je určen laskavý, 
nenáročný a levný kurz základů cizího jazyka. 
1. Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky: Je pro vás připraven 
10hodinový kurz pro začátečníky. Bude probíhat v pondělí od 9.15 
hodin v učebně č. 19 v Jupiter clubu Velké Meziříčí.
2. Opakovací 10hodinový kurz němčiny: Účastí v kurzu si můžete 
osvěžit vaše dosavadní znalosti, projít s lektorem základní gramatiku a 
jednoduchou konverzaci. Po tomto kurzu budete připraveni přihlásit 
se do navazujícího jazykového programu. Výuka jazyků bude probíhat 
v mírnějším tempu, v hodinových úsecích, s vhodnými učebnicemi.
Obsluha PC, internet:
1. Kurz „Internet a jeho využití“pro mírně pokročilé – 10 hodin
Účastníci se naučí používat textové programy, psát a přijímat e-mailo-
vé zprávy a vyhledávání informací na internetu atd.
2. Ovládání PC pro mírně pokročilé – 10 hodin
Proběhnou v počítačové učebně MěÚ VM, na Náměstí, v úterý (čtvrtek) 
od 15 hodin, termín od poloviny ledna do konce března 2013, cena se 
odvíjí podle počtu účastníků, předpokládaná výše 700 Kč.
Přihlášky: e-mail mikroregion@atlas.cz, tel.: 566 782 013,  731 112 713, 
nebo osobně v kanceláři Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Ju-
piter club (místnost vedle redakce Velkomeziříčska) v dopoledních 
hodinách. Můžete vyplnit písemnou přihlášku a zaslat ji na adresu: 
MAS Most Vysočiny, Náměstí 17, Jupiter club. 594 01 Velké Meziříčí

Za MAS Most Vysočiny o.p.s., Diana Kutnerová
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xvi. Ročník vánoční laťky na ZŠ oslaviCká

Závěr kalendářního roku na Základní škole Oslavická Velké Meziříčí je již 
tradičně vyhrazen královně sportů atletice a její soutěžní disciplíně – sko-
ku vysokému. Na letošní, v pořadí již šestnáctý ročník dorazilo do prostor 
tělocvičny celkově 23 dívek a 29 chlapců šesti škol okresu Žďár nad Sáza-
vou. Soutěžilo se o upomínkové talíře, medaile a věcné ceny, které věnovala 
okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky, ředitel-
ství Základní školy Oslavická Velké Meziříčí a Horácké autodružstvo.
V úterním dopoledni 18. prosince nejprve započala soutěž nebývale po-
četného pole soutěžících dívek na základní výšce 100 cm. Postupně se za-
čala formovat „silná skupinka“ skokanek, která o pořadí na medailových 
postech rozhodla až překonáním výšky 140 cm. Nejlépe si vedla domácí 
závodnice Tereza Očenášková, která jako jediná zdolala 146 cm, a tím se 
zapsala i do rekordních tabulek školy, stříbro za výkon o 3 cm horší brala 
zástupkyně žďárských škol Vendula Seidlerová, bronzová skončila Eliška 
Koudelová ze ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí za výkon 140 cm.
Ještě o něco málo početnější pole chlapecké kategorie přišlo na řadu 
po závodě děvčat. Základní výšku 110 cm a další následné postupně 
zvládala řada chlapců, a tím si vylepšovala i svoje dosavadní skokan-
ská maxima. Rozhodujícím a pro většinu závodníků kritickým bodem 
byla výška 150 cm. Přes tu se přenesla pouze trojice závodníků. Výkon 
152 cm stačil na bronz Lukáši Kubálkovi z II. základní školy Žďár nad 
Sázavou. O zlatu a stříbru rozhodla v souboji dvou zbylých závodníků 
strategie, taktika, hra nervů, ale především jejich skokanské schopnos-
ti. Výšku 161 cm překonal druhým pokusem pouze David Hladík ze 
Základní školy Sokolovská Velké Meziříčí. Zástupce Základní školy 
Měřín Pavel Jůda (v loňském ročníku stříbrný) laťku v této výši dva-
krát shodil. Následně uposlechl taktické rady „svého“ učitele a pone-
chal si poslední pokus na další výšku 164 cm. Tu pak nakonec jako 
jediný z této dvojice překonal a při slavnostním vyhlášení vystoupil na 
stupeň nejvyšší. Jeho soupeř již nedokázal zmobilizovat síly, překonat 
vytčenou metu a musel se spokojit se stříbrem.

Výsledky XIV. ročníku (18. 12. 2012)
Kategorie dívky:
1. Očenášková Tereza 146 cm ZŠ Oslavická VM
2. Seidlerová Vendula 143 cm II. ZŠ Žďár n. S.
3. Koudelová Eliška 140 cm ZŠ Sokolovská VM
 4. Bartáková Veronika 137 cm ZŠ Měřín
 5. Jašová Pavla 137 cm ZŠ Měřín
 6. Švestková Lenka 134 cm ZŠ Měřín
 7. Klimešová Veronika 134 cm II. ZŠ Žďár n. S.
 8. Lukášková Martina 134 cm ZŠ Křižanov
 9. Koukolová Eva 131 cm ZŠ Křižanov
10. Jaitnerová Veronika 131 cm ZŠ Sokolovská VM 
11. Doležalová Romana  128 cm ZŠ Oslavická VM
12. Prušová Hana 128 cm ZŠ Měřín
13. Pejchalová Kristýna 128 cm ZŠ Školní VM

14. Horká Anna 125 cm ZŠ Křižanov
15. Rolinová Lucie 125 cm ZŠ Školní VM
16. Očenášková Kristýna 120 cm ZŠ Oslavická VM 
17. Kazderová Veronika 120 cm ZŠ Oslavická VM
18.–19. Koudelová Sabina 115 cm ZŠ Školní VM
18.–19. Čermáková Anna 115 cm ZŠ Školní VM
20. Maloušková Klára 115 cm ZŠ Školní VM
21. Bačová Soňa 115 cm ZŠ Oslavická VM 
      – odstoupila ze zdr. důvodů
22.–23. Prudíková Stanislava 110 cm ZŠ Školní VM
22.–23. Špačková Adéla 110 cm ZŠ Školní VM
Kategorie chlapci:
 1. Jůda Pavel 164 cm ZŠ Měřín
 2. Hladík David 161 cm ZŠ Sokolovská VM
 3. Kubálek Lukáš 152 cm II. ZŠ Žďár n. S.
 4. Chalupa Lukáš 149 cm Gymnázium VM
 5. Kovář Michal 149 cm ZŠ Školní VM
 6. Smažil Pavel 149 cm ZŠ Oslavická VM
 7. Hýl Petr 149 cm ZŠ Oslavická VM
 8. Stupka Tomáš 146 cm ZŠ Školní VM
 9. Janíček Martin 146 cm ZŠ Oslavická VM
10. Gončar Josef 146 cm II. ZŠ Žďár n. S.
11. Mezhlumyan Martin 146 cm ZŠ Oslavická VM
12. Šubert Daniel 146 cm ZŠ Školní VM 
13. Štandera Jan 143 cm ZŠ Oslavická VM
14. Pospíšil Jiří 140 cm ZŠ Oslavická VM
15. Crkal Václav 140 cm ZŠ Měřín
16. Chalupa Dominik 140 cm ZŠ Sokolovská VM
17. Kampas Martin 140 cm ZŠ Sokolovská VM
18. Starý Ivo 135 cm ZŠ Oslavická VM 
19. Chlouba Miroslav 135 cm ZŠ Sokolovská VM
20. Křenek Tomáš 135 cm ZŠ Oslavická VM
21. Coufal Václav 135 cm ZŠ Měřín
22. Wiesner Vít 135 cm ZŠ Křižanov
23. Mejzlík Jan 135 cm ZŠ Sokolovská VM
24. Roskovanyi Radek 135 cm ZŠ Školní VM
25. Sysel Jiří 135 cm ZŠ Školní VM
26. Illek Jiří 135 cm ZŠ Oslavická VM
27. Batelka Jiří 130 cm ZŠ Oslavická VM
28. Svoboda Filip 130 cm ZŠ Školní VM
29. Pavlas Petr 125 cm ZŠ Oslavická VM

Z historie mítinku
Jména vítězů obou kategorií (dívky, chlapci) všech dvanácti ročníků 
soutěže:
První ročník – 1997, účast 37 závodníků čtyř škol.
Simona Tomková   2. ZŠ Žďár nad Sázavou (138 cm) 

Erik Janoušek   ZŠ Oslavická (170 cm)
Druhý ročník – 1998, účast 39 závodníků šesti škol. 
Klára Slabá   ZŠ Oslavická (141 cm) 
Lukáš Dolejský   ZŠ Oslavická (162 cm)
Třetí ročník – 1999, účast 38 závodníků pěti škol. 
Tereza Chytalová   5. ZŠ Žďár nad Sázavou (142 cm)
Jakub Dufek   ZŠ Oslavická (163 cm)
Čtvrtý ročník – 2000, účast 32 závodníků čtyř škol. 
Simona Hamáčková   ZŠ Oslavická (141 cm)  
Michal Trojan   ZŠ Oslavická (160 cm)
Pátý ročník – 2001, účast 20 závodníků tří škol. 
Tereza Chytalová   5. ZŠ Žďár nad Sázavou (142 cm)  
Libor Junga   ZŠ Oslavická (165 cm)
Šestý ročník – 2002, účast 33 závodníků pěti škol. 
Hana Hublová   ZŠ Oslavická (148 cm – rekord mítinku) 
Lukáš Plodík   ZŠ Oslavická (170 cm). 
Sedmý ročník – 2003, účast 34 závodníků šesti škol. 
Lucie Fleková   ZŠ Velká Bíteš (134 cm) 
Lukáš Plodík   ZŠ Oslavická (173 cm). 
Osmý ročník – 2004, účast 37 závodníků sedmi škol. 
Monika Kopečná   ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí (146 cm) 
Josef Bednář   ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou (168 cm)
Devátý ročník – 2005, účast 42 závodníků devíti škol. 
Zuzana Pelánková   ZŠ Velká Bíteš (143 cm) 
Josef Bednář   ZŠ Švermova Žďár n. S. (175 cm – rekord)
Desátý ročník – 2006, účast 35 závodníků pěti škol. 
Alena Štoksová   ZŠ Velké Meziříčí (145 cm) 
Antonín Koukal   ZŠ Měřín (164 cm)
Jedenáctý ročník – 2007, účast 37 závodníků čtyř škol. 
Ivana Salašová   ZŠ Oslavická Velké Meziříčí (143 cm) 
Lukáš Liška   ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí (156 cm)
Dvanáctý ročník – 2008, účast 30 závodníků tří škol. 
Adéla Blažková   ZŠ Měřín (139 cm) 
Karel Frejlich   ZŠ Měřín (166 cm)
Třináctý ročník – 2009, účast 35 závodníků čtyř škol. 
Erika Štefková   ZŠ Školní Velké Meziříčí (139 cm) 
Martin Bouček   ZŠ Oslavicka Velké Meziříčí (166 cm)
Čtrnáctý ročník – 2010, účast 28 závodníků čtyř škol. 
Denisa Motáčková   ZŠ Měřín (137 cm) 
Petr Horák   ZŠ Školní Velké Meziříčí (168 cm)
Patnáctý ročník – 2011, účast 27 závodníků čtyř škol. 
Markéta Lavická   ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí (143 cm) 
Adam Košábek   ZŠ Oslavická Velké Meziříčí (163 cm)
Šestnáctý ročník – 2012, účast 52 závodníků šesti škol. 
Tereza Očenášková   ZŠ Oslavická Velké Meziříčí (146 cm) 
Pavel Jůda   ZŠ Měřín (164 cm)

-záv-

Pohár v malé kopané vybojovala Třebíč
Vánoční turnaj v  malé kopané 
O pohár starosty města 2012
Již pošestnácté se uskutečnil 
tradiční vánoční turnaj v  malé 
kopané O pohár starosty města. 
Turnaje se zúčastnilo 16 druž-
stev. Letošní ročník měl velmi 
dobrou úroveň, kromě místních 
týmů dorazila družstva z  růz-
ných koutů Vysočiny a jižní Mo-
ravy. 
Z  dopoledních skupin dokráče-
ly do  semifinálových bojů týmy 
Kašpaři VM, které přehrál tým 
Woolloomooloo Bay a  Morav-
ská jízda, jež zdolala až v  pe-
naltovém rozstřelu družstvo La 
Bucañeros.
Z  odpoledních skupin postoupil 
do  semifinále tým CSKA Jihla-
va, jenž přehrál loňského vítěze 
turnaje Spirit Team a  Gunners 
Třebíč, kteří si semifinálovou 
účast zajistili nejtěsnější výhrou 
nad Dobronínem. Velmi dobrou 
kvalitu a  vyrovnanost družstev 
dokazoval fakt, že do  vyřazova-
cích bojů se neprostříleli z  do-
poledních skupin loňští finalisté 
Pavlínov nebo dobře hrající Sy-
patch VM. Z odpoledních skupin 
se neprobojovali ze skupiny loň-
ští semifinalisté Wiegel a tradiční 
favorit turnaje Polná.
V  dramatických semifinálových 
bojích si účast ve  finále vybo-
jovalo družstvo CSKA Jihlava 
výhrou 1:0 nad Kašpary VM. 
Druhé semifinále opanoval tým 
z Třebíče.

V  penaltovém rozstřelu o  tře-
tí místo byli úspěšnější Kašpaři 
VM, kteří o  jedinou penaltu po-
razili Moravskou jízdu.
Finále bylo vrcholem celého 
klání a sešly se zde opravdu nej-
lepší celky turnaje. Mírným fa-
voritem finále byl tým z  Jihlavy, 
který procházel turnajem vcelku 
suverénně a  odpovídalo tomu 
i  poločasové skóre 1:0 ve  pro-
spěch CSKA. V  druhé půli se 
podařilo kanonýrům z  Třebíče 
srovnat a už se zdálo, že se schy-
luje k penaltovému rozstřelu. Pár 
vteřin před koncem ale Gunners 
Třebíč dokázali vsítit bran-

ku a  bylo rozhodnuto o  vítězi.
Individuální ocenění za  nejlep-
šího střelce turnaje získal Tomáš 
Kypet z  družstva Kašpaři VM, 
který vsítil soupeřům osm bra-
nek.
Výsledky dopoledních skupin
La Bucañeros – Měřín 2:0
Moravská jízda – Pavlínov 2:0
Kašpaři VM – S. B. S. Bástr 4:0
Sypatch VM – Woolloomooloo 
Bay 1:1
Měřín – Kašpaři VM 0:2
Pavlínov – Sypatch VM 1:3
S. B. S. Bástr – La Bucañeros 0:1
Woolloomooloo Bay – Moravská 
jízda 1:0

Měřín – S. B. S. Bástr 3:1
Pavlínov – Woolloomooloo Bay 
2:2
Kašpaři VM – La Bucañeros 2:1
Sypatch VM – Moravská jízda 1:6
Skupina A:
1. Kašpaři VM 9 b.
2. La Bucañeros 6 b.
3. Měřín 3 b.
4. S. B. S. Bástr 0 b. 
Skupina B:
1. Moravská jízda 6 b.
2. Woolloomooloo Bay 5 b.
3. Sypatch VM 4 b.
4. Pavlínov 1 b.
Čtvrtfinále
Kašpaři VM – Woolloomooloo 

Bay 3:0
Moravská Jízda – La Bucañeros 
2:1 np
Výsledky odpoledních skupin
Gunners Třebíč – Spirit Team 1:1
Polná – Pobřeží kocoviny 3:1
Racom – Wiegel 0:1
Dobronín – CSKA Jihlava 0:2
Spirit Team – Racom 3:0
Pobřeží kocoviny – Dobronín 0:5
Wiegel – Gunners Třebíč 0:1
CSKA Jihlava – Polná 1:0
Spirit Team – Wiegel  1:1
Pobřeží kocoviny – CSKA Jihlava 
1:6
Racom – Gunners Třebíč 1:3
Dobronín – Polná 2:1
Skupina C:
1. Gunners Třebíč 7 b.
2. Spirit Team 5 b.
3. Wiegel 4 b.
4. Racom 0 b.
Skupina D:
1. CSKA Jihlava 9 b.
2. Dobronín 6 b.
3. Polná 3 b.
4. Pobřeží kocoviny 0 b.
Čtvrtfinále
Gunners Třebíč – Dobronín 2:1
CSKA Jihlava – Spirit Team 2:1
Semifinále
Moravská jízda – Gunners Třebíč 
1:2
CSKA Jihlava – Kašpaři VM 1:0 
Penalty o 3. místo
Kašpaři VM – Moravská jízda 
3:2
Finále
Gunners Třebíč – CSKA Jihlava 
2:1

O pohár starosty města se utkalo celkem šestnáct týmů rozdělených do čtyř 
skupin. Foto: Jaroslav Hugo

Velké Meziříčí – 21. 12. 2012
 celk. finále prům.
1. Škorvánek 658 343 167
2. Němec L. 671 336 168
3. Kozina A. 632 332 161
4. Kolčava R. 691 300 165
5. Kozina T. 674 294 161
6. Smejkal L. 672 282 159
7. Smejkal ml. 514 309 137
8. Jakubcová Z. 548 302 142
9. Mynář J. 546 273 137
10. Hradová 486 244 122
11. Smejkal J. 549 234 131
12. Jakubec J. 508 228 123
13. Homola J. 575 0 0

-lom-

BowlingovÝ
tURnaJ

Program házené
Přehled turnajů házené mlá-
deže TJ Sokol Velké Meziříčí 
v prvních měsících roku 2013
(leden – březen) ve  Sportovní 
hale za Světlou
so–ne 12. až 13. ledna 2013
Memoriál Eduarda Klapala
(so 9.00–18.00, ne 9.00–13.00)
sobota 2. února 2013
turnaj mladší dorostenky
(9.00–16.00)
neděle 10. února 2013
turnaj mladší dorostenci
(9.00–16.00)
neděle 17. února 2013
turnaj starší žákyně
(9.00–16.00)
neděle 3. března 2013
turnaj mladší žáci
(9.00–16.00)-šid-
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veřeJnÉ 
BRUslení

Hokejové béčko porazilo Ledeč i Telč

Sobota 12. 1. 13.00–14.30
Neděle 13. 1. 14.00–15.30
Úterý 15. 1. 16.00–17.30
Sobota 19. 1. 14.15–15.45
Neděle 20. 1. 14.30–16.00
Úterý 22. 1. 16.00–17.30
Sobota 26. 1. 13.00–14.30
Neděle 27. 1. 13.00–14.30
Úterý 29. 1. 16.00–17.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

HHK VM B – HC Ledeč nad Sá-
zavou 9:6 (5:1, 1:3, 3:2)
Rozhodčí: Kopeček – Fiksa, 
Klouda. Diváků: 68. Poměr střel: 
42:37. Branky: 5. Kudláček J., 7. 
Pelíšek (Kudláček J.), 8. Navrá-
til (Střecha L.), 10. Kudláček J., 
15. Frühauf (Kavina), 38. Hubl 
(Bradáč), 58. Kudláček J. (Musil 
F., Střecha L.), 59. Hubl (Navrá-
til), 59. Malec (Střecha L.), 16. 
Hrabaň, 22. Převor (Dudák), 
25. Brýdl, 38. Kavka, 54. Brýdl 
(Dudák), 54. Kavka (Bernard 
Petr, Krajíček). Vyloučení: 4:8, 
navíc Hubl (HHK) 5+ do konce 
utkání za  hrubost, Dudák – 10 
minut za  nesportovní chování 
a  Krajíček (oba Ledeč) – 2+2 
za  hrubost. Využití: 0:0. Osla-
bení: 0:1. Sestava VM: Štourač 
(Šeba) – Kudláček M., Pokor-
ný – Trnka, Bradáč – Musil F., 
Střecha L. – Urbánek, Martinec 

– Pelíšek, Kudláček J., Malec – 
Kavina, Hubl, Navrátil – Křípal, 
Frühauf, Tůma.
HHK VM B – SK Telč junioři 
6:4 (2:2,1:1,3:1)
Rozhodčí: Dostál – Rous, Horký. 
Diváků: 40. Poměr střel: 48:42. 
Branky: 3. Bradáč (Střecha F.), 6. 
Střecha F. (Křípal), 29. Musil Š. 
(Musil F.), 47. Malec (Kudláček 
J., Střecha F.), 48. Střecha F. (Po-
korný), 57. Střecha F. (Kudláček 
J.), 17. Šalanda J. (Šalanda T.), 
19. Skala (Kret, Šalanda T.), 39. 
Skala (Šalanda T.), 47. Šťastný 
(Prokeš). Vyloučení: 2:5. Využi-
tí: 0:1. Oslabení: 0:0.
VM: Šeba (Štourač) – Kudláček 
M., Pokorný – Peterka, Bradáč 
– Musil F., Urbánek – Martinec 
– Střecha F., Kudláček J., Malec 
– Barák, Hubl, Navrátil – Šoukal, 
Tůma, Chlubna – Musil Š., Špa-
ček, Křípal.

Ve vyrovnaném utkání šli třikrát 
domácí hráči do  vedení, ovšem 
pokaždé po  hrubých chybách 
umožnili mladíkům z Telče, aby 
se gólově dotáhli. Až ve  třetí 
části, po  korekturách v  sestavě, 
měli více ze hry, ale ještě ve 47. 
minutě to bylo stále nerozhodně. 
Vše nasvědčovalo tomu, že kdo 
dá branku, ten vyhraje. Nakonec 
se to povedlo hokejistům HHK, 
kteří své tři body doslova vyd-
řeli.
Další výsledky 10. kola: Pelhři-
mov B – Ledeč n. S. 7:4; Telč – 
Žirovnice 0:4.
Příští kolo hrajeme na  domá-
cím ledě s Žirovnicí, a to v so-
botu 12. 1. 2013 od  17.15 ho-
din. 
1. Pelhřimov B 10 7 1 0 2 50:35 23
2. Žirovnice 10 7 0 0 3 49:30  21
3. V. Meziříčí B 10 7 0 0 3 51:41 21
4. Telč 10 3 0 1 6 39:55 10
5. Ledeč n. S. 10 3 0 0 7 40:54   9
6. Telč junioři 10 2 0 0 8 31:45   6

V biliáru zvítězilo duo Badalík – Horák 
V pátek 28. prosince 2012 se usku-
tečnil v restauraci U Kozů již 17. 
ročník biliáru dvojic. Celý turnaj 
proběhl na velmi dobré sportovní 
úrovni s vysokým herním nasaze-
ním. O vítězi turnaje se rozhodo-
valo až v posledním zápase. 
Vítězem celého turnaje se stala 

dvojice Miroslav Badalík – Zde-
něk Horák, druhé místo obsadili 
Alois Dvořák – František Kučera 
a na třetím místě skončili Ivo Vá-
vra – Jaroslav Tesař. Při společ-
ném závěrečném posezení vzpo-
menuli všichni na minulé ročníky, 
včetně tiché vzpomínky na spolu-

hráče, kteří již nejsou mezi námi. 
Děkujeme touto cestou všem 
sponzorům turnaje, kteří věno-
vali velmi pěkné ceny a  našim 
příznivcům a  přátelům přejeme 
hodně pracovních úspěchů a pře-
devším pevné zdraví v roce 2013.

-hor-

V neděli 30. 12. 2012 se naši nej-
mladší hokejisté účastnili turnaje 
O  pohár města Břeclavi. První 
část se odehrála každý s každým. 
HHK Velké Meziříčí porazil Vy-
škov 4:0, Břeclav 7:4 a Boskovice 
13:1. Výhrami si zajistil boj o prv-
ní místo s vítězem druhé skupiny. 
Čekala jej Technika Brno. Po do-
cela vyrovnaném boji se mu ji ale 
nepodařilo porazit. HHK VM – 
Technika Brno 7:9. A  tak si naši 
hokejisté odvezli stříbrné medai-
le. Celkové skóre turnaje 31:15. 
Branky: Švejda P. 26 ×, Jašek P. 5 
×. Sestava: Juda P. – Švejda P., Ja-
šek P., Bíbr D., Hammer D., Ka-

tolický M., Katolický Š., Zachoval 
V., Vejmola T., Krejčí M. a trenéři 

Štourač J., Hladík L.
-jud-, foto: archiv HHK

Nejmladší hokejisté uspěli na turnaji

-ht-

Basketbalistky si lehce poradily s Bíteší
OP ml. dorostenky (22. 12.)
Spartak Velká Bíteš – BK VM 
45:110 a 41:108
V sobotu po maratonu naše do-
rostenky absolvovaly „derby“ 
s Velkou Bíteší. V obou zápasech 
hráčky Velkého Meziříčí jasně 
dominovaly a odvezly si dvě jas-
ná vítězství. S  trochou nadsáz-
ky o to – kdo v  obou zápasech 
vstřelí stý bod a  o  kolik bodů 
naše hráčky zvítězí. V  obou zá-
pasech stý bod vstřelila Karolína 
Čermáková. Dojem ze zápasu 
pokazil pouze pan rozhodčí 
Cígler z Brna, který neobjektiv-
ně posuzoval zákroky na  obou 
stranách a  naprosto zbytečně 

vyhrotil druhý zápas technickou 
chybou Báry Kučerové a diskva-
lifikační chybou trenéra Kamila 
Huga. V zápasech nastoupilo de-
set našich hráček, které se stří-
daly v  pravidelných intervalech 
po dvou pěticích.
Sestava BK: Julka Ráčková, Bára 
Kučerová, Iva Blaťáková, Káťa 
Kryštofová, Eliška Cejnková, 
Kája Ubrová, Kristýna Čermá-
ková, Dominika Syslová, Mája 
Drlíčková a  Karolína Čermáko-
vá, trenéři Kamil Hugo a Tomáš 
Rapušák.
OP ml. dorostenci (22. 12.)
SK Žabovřesky – BK VM 57:52 
a 97:35

Před našimi dorostenci stál těžký 
úkol. V  oslabené sestavě a  ještě 
po basketbalovém maratonu hrát 
v Brně dva zápasy za sebou. První 
zápas zvládli kluci výborně a  jen 
velmi těsně prohráli. Ve  druhém 
zápase doplatili na únavu z „krát-
ké noci“ a kádr, který byl oslabený 
nemocemi. Na  tréninku po  No-
vém roce už byl plný kádr třinácti 
lidí, takže příští víkend v  Uher-
ském Brodě nás snad zranění ani 
nemoci pronásledovat nebudou.
Sestava BK: Martin Šmíd, Michal 
Kovář, Lukáš Ivančík, Dan Klapal, 
Adam Ostrý, Tomáš Vondráček, 
Jarda Rosa a Martin Mezhlumyan, 
trenér Petr Filla ml. -rap-

kdy a kaM 

Zleva Klíma P. (pořadatel), Flíbor Z., Kanta F., Smola 
I., Hubl V. (pořadatel). Foto: archiv ST VM

Turnaj ve stolním tenisu vyhrál Kanta

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Branky a asistence HHK: 8. Kam-
pas J. (Bernat), 10. Kampas J. (Šil-
poch), 40. Burian L., 57. Kampas 
M. (Smažil), 60. Kampas J. (Buri-
an L.). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Juda J. – Smažil, Kampas F., 
Sladký, Crha – Tlapák, Burian L., 
Tichý – Kampas M., Kampas J., 
Šilpoch D. – Marešová, Báňa D, 
Bernat. Rozhodčí: Vašíček – Mi-
koviny, Procházka. Vyloučení: 6:4. 
Diváci: 27. 
HHK VM – HCM Warrior Brno 
10:1 (1:0, 1:0, 8:1)
Branky a asistence HHK: 6. Tlapák 
(Tichý), 25. Crha, 43. Kampas M. 
(Crha), 47. Kampas J., 49. Tlapák 
(Kampas J., Šilpoch), 52. Tlapák, 
55. Kampas J., 57. Šilpoch (Tlapák), 
58. Crha (Tichý), 60. Crha (Ne-
věčný). Sestava HHK VM: Juda J. 
– Smažil, Kampas F., Sladký, Crha 
– Tlapák, Šilpoch D., Tichý – Kam-
pas M., Kampas J., Bernat – Báňa 
D, Nevěčný. Rozhodčí: Honza – 
Krejčí, Capouch. Vyloučení: 4:3, 
navíc: Kampas M. (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 1:0. Střely na branku: 
47:16. Diváci: 50.
Dorost v prvním utkání v novém 
roce přivítal na  svém ledě tým 
Warrioru Brno. Měli jsme herní 
převahu, ale nedařilo se nám pro-

měňovat i  ty nejvyloženější šance. 
V poslední třetině již hosté hrající 
na dvě pětky nestačili s domácími 
bruslit a když se začalo dařit v kon-
covce, tak utkání skončilo jedno-
značným vítězstvím.
Branky a asistence HHK: 6. Tlapák 
(Tichý), 25. Crha, 43. Kampas M. 
(Crha), 47. Kampas J., 49. Tlapák 
(Kampas J., Šilpoch), 52. Tlapák, 
55. Kampas J., 57. Šilpoch (Tlapák), 
58. Crha (Tichý), 60. Crha (Ne-
věčný). Sestava HHK VM: Juda J. 
– Smažil, Kampas F., Sladký, Crha 
– Tlapák, Šilpoch D., Tichý – Kam-
pas M., Kampas J., Bernat – Báňa 
D, Nevěčný. Rozhodčí: Honza – 
Krejčí, Capouch. Vyloučení: 4:3, 
navíc: Kampas M. (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 1:0. Střely na branku: 
47:16. Diváci: 50.
Starší žáci
HHK VM – HC Rebel Havlíčkův 
Brod 5:5 (2:1, 2:4, 1:0)
Branky a asistence HHK: 5. Nevěč-
ný (Kapusta O.), 7. Dundálek, 28. 
Řepa (Kapusta O., Pacalová), 34. 
Kapusta O. (Řepa), 58. Dundálek 
(Báňa M.). Sestava HHK: Svobo-
da – Pacalová, Karásek, Báňa M., 
Přinesdomů – Dundálek, Nevěčný, 
Hedbávný – Kapusta O., Úlovec, 
Řepa – Pavelka, Janoušek. Roz-
hodčí: Maloušek, Rous. Vyloučení: 
6:2. Využití: 0:3. Střely na branku: 
25:17. Diváci: 23. 

HHK VM – HC Skuteč 2:1 (1:0, 
0:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 10. Juda 
M., 59. Dundálek (Úlovec). Se-
stava HHK: Svoboda – Pacalová, 
Karásek, Přinesdomů, Janoušek 
– Dundálek, Nevěčný, Barák – 
Hedbávný, Úlovec, Juda M. – Pa-
velka, Kapusta O., Řepa. Rozhodčí: 
Maloušek, Rous. Vyloučení: 2:2. 
Střely na branku: 26:14. Diváci: 45.
Mladší žáci
HHK VM – HC Rebel Havlíčkův 
Brod 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Branky a asistence HHK: 11. Strá-
dal (Bíbr), 42. Barák (Bíbr), 49. 
Bíbr. Sestava HHK: Pestr – Am-
brož, Broža, Kapusta L., Poledna 
– Barák, Bíbr, Šilpoch – Třeštík, 
Strádal, Zacha. 
Rozhodčí: Maloušek, Rous. Vy-
loučení: 2:3. Využití: 0:1. Střely 
na branku: 14:34. Diváci: 41.
HHK VM – HC Skuteč 5:2 (3:1, 
1:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: 1. Bíbr, 3. 
Poledna (Strádal), 19. Kapusta L. 
(Strádal, Šandera), 24. Třeštík (Ha-
vliš), 44. Šilpoch M. (Třeštík). Se-
stava HHK: Pestr – Ambrož, Bro-
ža, Šandera, Procházka – Dvořák, 
Bíbr, Poledna – Kapusta L., Havliš, 
Strádal – Třeštík, Šilpoch, Krčma - 
Zacha. Rozhodčí: Maloušek, Rous. 
Vyloučení: 2:2. Střely na  branku: 
36:25. Diváci: 65.

Dne 5. ledna 2013 se uskutečnil 
tradiční turnaj ve stolním tenisu 
o  putovní pohár O  přeborníka 
města Velké Meziříčí ve čtyřech 
rozdílných disciplínách, a  to: 

1. hlavní soutěž – dvouhra bez 
omezení, 2. dvouhra do  okres-
ního přeboru první třídy, 3. 
čtyřhra bez omezení, 4. dvouhra 
veteránů nad 45 let. 

Turnaje se zúčastnilo cca kolem 
50 hráčů ze všech koutů repub-
liky. Hlavní soutěž vyhrál Fran-
tišek Kanta hrající za extraligový 
Hradec Králové, bývalý reprezen-
tant. Druhé místo obsadil Flíbor 
Zbyněk z  Moravské Slavie Brno 
a  třetí místo si vybojoval Smola 
Igor hrající za  ligový oddíl Stu-
dené. Turnaj ve  stolním tenise 
O  přeborníka města Velké Me-
ziříčí patří k  nejlépe obsazeným 
turnajům na  Vysočině. K  vidění 
byly dlouhé výměny, velké na-
sazení všech hráčů a celkově ten 
nejvyšší možný extraligový stolní 
tenis. Chceme poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám pomohli 
uspořádat tento krásný a kvalitní 
turnaj. -kp-

-hhk-

HokeJovÝ doRost a žáCi

stolní tenis

Přinášíme vám stručný přehled 
týmů a hráčů velkomeziříčského 
stolního tenisu. 
Krajský přebor
Nejlepší družstvo hrající kraj-
ský přebor první třídy (KP 1) 
ve  složení dle momentálních 
nejlepších úspěšností: Řikovský 
Aleš 78,13 %, Pokorný Jan 75 %, 
Klíma Petr 62,86 %, Kampas Jan 
44,12 %. 
Krajský přebor I. třídy
1. Mor. Budějovice A 11 9 1 1 0 105:70 30
2. Pelhřimov B 11 8 2 1 0 106:60 29
3. Jihlava B 11 9 0 2 0 103:55 29
4. V. Meziříčí A 11 8 0 3 0 101:64 27
5. Chotěboř B 11 4 5 2 0 99:89 24
6. Nížkov A 11 5 1 5 0 82:79 22
7. Náměšť n. O. A 11 3 3 5 0 82:88 20
8. Chmelná A 11 4 1 6 0 83:87 20
9. Žďár n. S. B 11 3 2 6 0 70:93 19
10. Humpolec A 11 2 3 6 0 70:97 18
11. Jemnice A 11 1 2 8 0 60:100 15
12. Třešť B 11 0 0 11 0 31:110 11

Okresní přebor
Družstvo B hrající okresní pře-
bor první třídy (OP 1) ve  slo-
žení: Skryja Marek 75 %, Šou-
kal Slavomír 63,89 %, Brabec 
Jaroslav 60,71 %, Klíma Tomáš 
47,22 %. 
Okresní přebor I. třídy
Konečné pořadí
1. Bystřice n. Per. 9 7 2 0 0 123:39 25
2. V. Meziříčí B 9 6 2 1 0 96:66 23
3. Rovečné B 9 6 1 2 0 90:72 22
4. Bystřice n. Per. 10 3 4 3 0 81:99 20
5. Žďár n. Sáz. D 10 5 0 5 0 97:83 20
6. Oslavice 9 5 0 4 0 85:77 19
7. Žďár n. Sáz. C 10 4 1 5 0 79:101 19
8. Nové Město n. M. 9 2 2 5 0 64:98 15
9. Vojnův Městec 10 0 3 7 0 76:104 13
10. Nížkov C 9 1 1 7 0 55:107 12

Družstvo C hrající okresní pře-
bor druhé třídy (OP 2) ve  slo-
žení: Bednář Ivan 68,42 %, Ko-
řínek Stanislav 43,75 %, Zelený 
David 34,78 %, Dvořák František 
30,56 %.
Okresní přebor II. třídy

Družstvo D hrající okresní pře-
bor čtvrté třídy (OP 4) ve slože-
ní Vodák Petr 46,88 %, Zelený 
Tomáš 37,50 %, Minařík Jakub 
16,67 %, Prachař Václav 10 %.
Okresní přebor IV. třídy
1. Netín C 9 8 0 1 0 107:55 25
2. Škrdlovice 9 6 1 2 0 93:69 22
3. Doubravník 9 6 1 2 0 93:69 22
4. Nížkov D 9 5 2 2 0 90:72 21
5. Lhotky C 9 3 1 5 0 75:87 16
6. D. Heřmanice 8 2 3 3 0 71:73 15
7. Poděšín 9 2 0 7 0 67:95 13
8. V. Meziříčí D 8 1 1 6 0 47:97 11
9. Jámy 8 1 1 6 0 59:85 11
10. Nové Město n. M. B 0 0 0 0 0 0:0 0

Družstvo E hrající okresní soutěž 
ve složení našich nejmladších: Ka-
liš Petr, Benda Marek, Marek a Mi-
rek Malatovi, Vodík Daniel, Malec 
Matěj a jiní.
Okresní soutěž
1. Vídeň 13 13 0 0 0 206:28 39
2. Nové Dvory B 13 12 0 1 0 162:72 37
3. Vlkov 13 8 1 4 0 139:95 30
4. D. Heřmanice B 12 8 1 3 0 145:71 29
5. Žďár n. Sáz. H 12 7 2 3 0 133:83 28
6. Polnička C 12 6 2 4 0 125:91 26
7. Velká Bíteš C 13 5 1 7 0 107:127 24
8. Malá Losenice B 12 6 0 6 0 119:97 24
9. Jámy B 12 4 0 8 0 76:140 20
10. Bystřice n. Per. C 12 2 1 9 0 56:160 17
11. Nížkov E 12 2 1 9 0 82:134 17
12. Bory B 12 1 1 10 0 46:170 15
13. V. Meziříčí E 12 1 0 11 0 44:172 14

Okresní přebor III. třídy
1. Netín 9 7 2 0 0 111:51 25
2. Borovnice 10 6 2 2 0 113:67 24
3. Oslavice B 9 6 2 1 0 98:64 23
4. Uhřínov 10 6 1 3 0 114:66 23
5. Ostrov n. O. 9 4 5 0 0 91:71 22
6. Netín B 10 4 3 3 0 90:90 21
7. Vepřová 10 3 2 5 0 74:106 18
8. Žďár n. Sáz. F 10 2 1 7 0 72:108 15
9. Malá Losenice 9 1 0 8 0 45:117 11
10. Řečice 10 0 0 10 0 56:124 10

1. Žďár n. Sáz. E 10 9 0 1 0 124:56 28
2. Velká Bíteš 10 8 0 2 0 109:71 26
3. Polnička B 9 7 0 2 0 94:68 23
4. Velká Bíteš B 10 6 0 4 0 93:87 22
5. Nové Veselí 10 5 0 5 0 95:85 20
6. Nové Dvory 9 4 0 5 0 84:78 17
7. Lhotky B 9 3 1 5 0 77:85 16
8. Sázava 10 2 0 8 0 67:113 14
9. V. Meziříčí C 9 2 1 6 0 62:100 14
10. Fryšava 10 1 0 9 0 59:121 12

na házenou
do sportovní haly za Světlou
v  sobotu 12. ledna v  9.00 až 
17.00 a v neděli 13. ledna v 9.00 
až 13.00 
VIII. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala mladších žákyň 
na hokej
na zimní stadion
v sobotu 12. ledna v 17.15 muži 
HHK B –  Žirovnice

Velkomeziříčský 
turnaj v mariáši
19. ledna 2013 v sále 
hasičské zbrojnice. Začátek 
v 9.00, registrace od 8.00.
Občerstvení zajištěno: zabi-
jačkové pochoutky a  uzený 
bůček. Bohatá tombola.

-kp-
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Hokejové áčko odstartovalo nový rok výhrou
HHK VM – HC Grewis Plumlov 
4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Branky: 4. Nekvasil (Novák), 8. 
Nekvasil (Ambrož, Novák), 41. 
Cihlář (Sedláček), 49. Cihlář 
(Krča) – 5. Matoušek (Soldán), 
49. Mikeš (Skácel). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Černý (Hladík) – 
Šerý, Ambrož, Sedláček, Střecha 
L., Válek, Krejčí, Kučera – Novák, 
Nekvasil, Hlouch – Krča, Burian 
V., Cihlář – Střecha F., Kudláček 
J., Štěpánek. Sestava HC Gre-
wis Plumlov: Švach (Hruban) 
– Kryl, Bauer, Soldán, Bosák, 

Plzák, Pezda, Pekr, Mazouch, Mi-
keš, Skácel R., Skácel L., Koutný, 
Kučera, Matoušek. Rozhodčí: 
Kohoutek – Otáhal, Vašíček. Vy-
loučení: 10:8. Využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 41:21. 
Diváci: 227.
V prvním utkání v novém roce při-
vítali naši hráči soupeře z Plumlo-
va. Vstup do utkání našim hráčům 
vyšel. V páté minutě zatáhl kotouč 
do útočného pásma Michal Novák 
a ve zmatku před brankářem hostí 
se nejlíp zorientoval Karel Nekva-
sil, který prostřelil vše, co mu stálo 

v cestě. Vedení nám dlouho nevy-
drželo. V  šesté minutě ujel hráč 
hostí po  pravé straně a  blafákem 
překonal domácího brankáře Jirku 
Černého. O  dvě minuty později 
se naši hráči ujali opět vedení. Na 
něm měla podíl opět první lajna 
HHK. Po  asistencích Pavla Am-
brože a  Michala Nováka zavěsil 
podruhé v  utkání Karel Nekvasil. 
Do konce první třetiny již branka 
nepadla.
Ve  druhé třetině se vyznamena-
li oba brankáři, kteří nepustili 
za svá záda ani jednu branku.

V  poslední části nám opět vyšel 
vstup do  třetiny. Po  46 vteři-
nách se měnilo skóre. Do  útoč-
né třetiny zavezl kotouč Zdeněk 
Sedláček, který přihrál Jirkovi 
Cihlářovi, a  ten se z  levého kru-
hu nemýlil. Ve 49. minutě viděli 
fanoušci dvě branky. Nejprve se 
v  čase 48:14 prosadili hostující 
hráči. Za  devět vteřin jsme opět 
vedli o dvě branky. Po vhazování 
ve  středovém kruhu se kotouče 
zmocnil Michal Krča, který za-
vezl puk do útočného pásma, při-
hrál Jirkovi Cihlářovi, a ten opět 

překonal hostujícího gólmana. 
Přes několik šancí hostí v závěru 
třetího dějství se již skóre nezmě-
nilo a zaslouženě jsme si připsali 
tři body do tabulky.
V  tomto týdnu zajíždí první 
mužstvo HHK do  Uherského 
Brodu. Utkání se hraje v  sobotu 
od 17 hodin. Ostatní výsledky se-
dmnáctého kola: Blansko – Břec-
lav 6:5, Šternberk – Kroměříž 
6:10, Boskovice – Velká Bíteš 4:3 
SN, Uherské Hradiště – Uherský 
Ostroh 4:3, Warrior Brno – Bru-
mov-Bylnice 3:4

Program mužů: sobota 12. 1. 
v 17.00 HC Uherský Brod – HHK 
VM (zimní stadion Uherský 
Brod).
Krajská liga j. Moravy a Zlínska
1. Šternberk 16 9 0 3 4 84:60 30
2. Uherský Brod 16 9 1 0 5 70:70 30
3. Velké Meziříčí 16 8 0 4 4 76:65 28
4. Brumov-Bylnice 14 8 2 0 4 71:63 28
5. Warrior Brno 16 9 0 1 6 66:61 28
6. Dynamiters Blansko 16 8 1 2 5 60:57 28
7. Velká Bíteš 15 6 3 2 4 65:50 26
8. Minerva Boskovice 17 5 5 1 6 72:60 26
9. Kroměříž 16 7 1 1 7 82:72 24
10. Uherský Ostroh 15 5 3 2 5 53:45 23
11. Grewis Plumlov 14 4 2 0 8 67:62 16
12. Uherské Hradiště 16 1 3 3 9 48:98 12
13. Lvi Břeclav B 15 1 0 1 13 52:103 4

-hhk-

V  pátek 21. 12. se už podruhé 
uskutečnil Basketbalový ma-
raton. Poprvé se akce konala 
v  červnu a  hrál se basketbal ne-
přetržitě dvanáct hodin. Před vá-
nočními svátky se dorostenky BK 
Velké Meziříčí rozhodly, že před 
Vánoci a koncem roku uspořádají 
nonstop basketbal. Po zralé úva-
ze nakonec byla zvolena varianta 
šestihodinového maratonu. Ma-

raton byl otevřený pro basketba-
listy, ale také pro přátele, kama-
rády, spolužáky a  všechny, co si 
chtějí tuto krásnou hru vyzkou-
šet. Akce se kromě domácích 
zúčastnili také hosté z  Jihlavy, 
Třebíče a Bruntálu. 
Basketbal začal v pět hodin večer 
a  do  jedenácti hodin se na  pa-
lubovce BK vystřídalo kolem 
stovky účastníků. Hrálo se bez 

přerušení a  střídalo se hokejo-
vým způsobem. Většinou čekaly 
zástupy účastníků na  možnost 
zahrát si tuto krásnou hru. Pro 
ty, co basketbal neznají, připoju-
ji krátkou charakteristiku tohoto 
kolektivního sportu: „Basketbal, 
česky též košíková, je kolektivní 
míčový sport, ve  kterém se dva 
týmy s  pěti hráči na  hřišti snaží 
získat co nejvíce bodů vhazová-

ním míče do obroučky basketba-
lového koše a  zabránit protihrá-
čům, aby body získali.“ Tentokrát 
se nehrálo na  výsledek, ale pro 
radost. Byla to oslava sportu jako 
takového. Dobrovolně a ve svém 
volném času si přišlo zasportovat 
mnoho mladých lidí. Byl to nád-
herně strávený večer a  těšíme se 
na další takovouto akci na konci 
letošní sezony.

Basketbalisté absolvovali šestihodinový maraton

-rap-

Větší část účastníků basketbalového maratonu. Foto: archiv BK VM

Turnaj žen veteránek
V  domácím prostředí sportov-
ní haly proběhl turnaj bývalých 
hráček, ve  kterém změřilo svo-
je házenkářské dovednosti pět 
týmů. 
Domácí družstvo postupně zví-
tězilo nad hráčkami Pardubic 
výraznějším poměrem 15:6, 
dále jasné vítězství si připsalo 
nad B  –  týmem Vršovic 12:6. 
Dramatický souboj se šťastným 
koncem se podařilo uhrát s A – 
týmem Vršovic 9:8 a  naopak 
nejtěsnějším rozdílem podleh-
ly pozdějším vítězkám turnaje 
hráčkám Střešovic v  poměru 
14:15. 
O  vyrovnanosti turnaje svěd-
čí to, že celkovými vítězkami 
se nakonec staly při rovnosti 
bodů tří družstev hráčky praž-
ských Střešovic, které zazna-
menaly v  minitabulce nejvyšší 

počet vstřelených branek ze 
vzájemných duelů. Stříbrná 
příčka patří pořadatelskému 
týmu, bronz braly hráčky A  – 
týmu Vršovic. 
Na  zorganizování akce a  hlad-
ký průběh turnaje se podílely 
Radka Jelínková a Ilona Záviš-
ková.
Pořadí:
1. Střešovice 59:34 6
2. Velké Meziříčí 50:35 6
3. Vršovice A 39:27 6
4. Vršovice B 28:43 2
5. Pardubice 24:61 0
Hrály: Vránová Martina – Pa-
calová Lenka (13), Buková 
Pavla (2), Jelínková Radka (4), 
Závišková Ilona (2), Hledíková 
Hana (3), Blažková Jitka, Gebre 
Selassie Jana, Chromá Jarmila 
(10), Živčicová Jarmila (4), Hla-
díková Denisa (4), Fischerová 
Michaela (9).  

Házenkářky veteránky 
získaly stříbro

V městské hokejové lize si 
zatím nejlíp vedou Bory
Městská hokejová liga
2. kolo nadstavbové části
O vítěze městské ligy
Agromotor VM – Sanborn VM 
6:8
Bíbr, Kadela, Netík, Sobotka, Šla-
pal, Zachoval – Hanuš 2, Bajer L., 
Bednář, Ráček, Sláma, Pondělí-
ček, Novotný
SK Omega VB – HC Bory 0:6
Kuchař 4, Velecký, Stoček
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lukáš 3:10
Pyrochta, Klouda, Pospíšil – Stu-
dený 3, Matoušek 2, Vaněk 2, 
Bartejs, Malát, Vošmera
Tech. služby VM – SK Netín 5:1
Šmejkal 2, Láznička, Muzikář, 
Šlapal O. – Plhák M.
1. HC Bory 2 2 0 0 9:2 4
2. Technické služby VM 2 2 0 0 14:8 4
3. Sanborn VM 2 2 0 0 15:11 4
4. HC Lukáš 2 1 0 1 17:12 2
5. SK Omega VB 2 1 0 1 2:7 2
6. Agromotor VM 2 0 0 2 7:10 0
7. SK Netín 2 0 0 2 6:12 0
8. SK Afcon Kunšovec VM 2 0 0 2 5:13 0

O postup do extraligy 
HC Benetice – Horní Heřmani-
ce 7:2
Konečný 3, Doležal, Mikuláš, 
Novotný, Valík – Mejzlík, Tomek 
River VM – SK Lavičky 4:9
Rous 2, Chmelíček, Daniel – 
Čech 5, Barák, Nevěčný, Skryja, 
Štěpánek

Auto Dobrovolný VM – SPL Ra-
dostín n. O. 2:1
Šefčík, Vondráček – Krejčí
Farma Měřín – SK Vídeň 1:5
Blažek – Navrátil 2, Konečný, Po-
spíšil, Střecha L.
1. HC Benetice 2 2 0 0 14:5 4
2. SK Vídeň 2 2 0 0 9:4 4
3. SK Lavičky 2 1 1 0 11:6 3
4. Auto Dobrovolný VM 2 1 0 1 5:5 2
5. SPL Radostín n. O. 2 0 1 1 3:4 1
6. Farma Měřín 2 0 1 1 3:7 1
7. Horní Heřmanice 2 0 1 1 4:9 1
8. River VM 2 0 0 2 7:16 0

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)
HC Bory B – SK Stránecká Zhoř 
3:10
Karásek 2, Vidlák – Kazda 4, Bar-
tušek 2, Kuřátko, Tep, Urbánek, 
Kuřátko
HC Pikárec – Ořechov 5:3
Šumichrást 2, Broža, Chrást, Glos 
– Crha, Dvořák, Káňa
HC Tasov – NHÚ Balinka VM 
4:6
Grec, Hamáček, Sláma, Havliš 
– Vacula 3, Navrátil 2, Strádal 
M.
6. NHÚ Balinka VM 2 2 0 0 12:7 4
7. HC Pikárec 2 2 0 0 10:5 4
8. SK Stránecká Zhoř 2 1 0 1 12:8 2
9. HCF Dráhy VM 1 0 1 0 2:2 1
10. Ořechov 2 0 1 1 5:7 1
11. HC Tasov 1 0 0 1 4:6 0
12. HC Bory B 2 0 0 2 6:16 0

-vid-

Turnaj Jindřichův Hradec
První lednová sobota byla vstupní 
herní přípravou pro tým doroste-
nek, kterým začíná jarní část pr-
voligové soutěže již druhý únorový 
víkend. Kvalitně obsazený turnaj 
v královském městě, čítající celkem 
šest týmů české i moravské doros-
tenecké skupiny, byl i porovnáním 
různých herních stylů. 
V  úvodním souboji narazily 
naše hráčky na  celek HC Plzeň. 
Od prvních minut byly Západo-
češky viditelně přesnější ve všech 
směrech, zejména v  zakončení 
a  v  obranných součinnostech. 
Po  většinu třicetiminutové hrací 
doby vedly místy až pětigólovým 
rozdílem. V  závěru hrací doby 
se nám podařilo „nalézt“ správ-
ný obranný styl včetně výrazně 
zlepšeného výkonu naší brankář-
ky. Vyvarovali jsme se zásadních 
technických chyb v  útočné fázi 
a bojovností se dotáhli až na nej-
těsnější rozdíl. Trenér soupeřek 
reagoval oddechovým časem. 
Naše vysunutá obrana následně 
slavila úspěch. Rychlý a  přesně 
zakončený kontr deset sekund 
před skončením hrací doby zna-
menal vyrovnání a  „vydřenou“ 
remízu 13:13. 

Druhé turnajové vystoupení pro-
ti kompaktnímu týmu DHC SVŠ 
Plzeň, který po podzimní části 1. 
ligy mladších dorostenek suve-
rénně vévodí české skupině, jsme 
nezačali vůbec dobře. Výborně 
připravený soupeř, na  kterého 
máme příjemné vzpomínky z dob 
žákovské ligy, nás během prvních 
deseti minut dokonale herně ro-
zebíral na všech postech a my pak 
po většinu hrací doby i přes zlep-
šení tahali za kratší konec 11:21. 
Do  třetího turnajového souboje 
jsme doslova „vlétli“ a soupeřkám 
z  města perníku nedali pomýšlet 
na  úspěch. Výsledek pak snaživý 
protivník dokázal díky našemu 
výraznému náskoku a  následné-
mu polevení v důrazu zkorigovat-
na „přijatelný“ rozdíl 22:10. 
Předposlední vystoupení bylo 
prestižním soubojem s  domá-
cími, se kterými máme po  pod-
zimu pasivní bilanci. Náš celek 
od  úvodních minut bojovností, 
důrazem a zejména rychlou, ná-
paditou, útočnou hrou měl ne-
ustále mírně navrch. Důležitým 
počinem bylo, že se po celou hra-
cí dobu dařilo udržovat vysoké 
tempo hry, na  což tentokrát do-
mácí hráčky nestačily 17:14. 

Závěrečný duel s Černými anděly 
byl zajímavou konfrontací se se-
veročeskou házenkářskou školou. 
Od prvních minut náš celek zdobi-
la dobrá obranná práce s rychlým 
a  zejména přesným přechodem 
do  útočné fáze. Postupně jsme si 
vypracovali náskok. I přes houžev-
natý odpor soupeře jsme brankový 
odstup postupně ještě navyšovali 
21:14 a  po  závěrečném signálu 
mohli slavit zasloužené vítězství. 
Celkově druhá turnajová příčka 
za  plzeňskými suverénkami je 
příslibem pro další herní přípra-
vu našeho nadějného doroste-
neckého týmu.

Pořadí:
1. Plzeň 78:40 10
2. Velké Meziříčí 84:72  7
3. J. Hradec 64:66  5
4. Plzeň 60:70  5
5. Most 54:73  2
6. Pardubice 43:62  1
Hrály: Syptáková V. – Koude-
lová E. (15), Závišková I. (14), 
Partlová M. (13), Škrdlová R. 
(9), Rosová T., Závišková K. (8), 
Nejedlá M. (6), Studená K. (5), 
Homolová M. (5), Zezulová K. 
(4), Janečková D. (3), Bačová S. 
(1), Doležalová R. (1). Trenéři 
Záviška, Partlová, Škrdlová. 

-záv-, foto: archiv házené

Dorostenky házené skončily na turnaji druhé

-záv-


