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Pozvánka na jednání 
Zastupitelstva města Velké Meziříčí

středa 30. 1. 2013 v 15 hodin, 
koncertní sál, Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí.

DNES: Výsledky 1. kola volby 
prezidenta ČR

Podrobné výsledky 1. kola volby prezidenta v jed-
notlivých obcích našeho regionu, která se konala 

11. a 12. ledna 2013, naleznete na straně 3. 
Druhé kolo se koná již tento pátek a sobotu.

Ve čtvrtek 24. ledna 

od 16 do 17.30 hodin.
Své dotazy starostovi můžete pokládat již 
DNES (23. 1.) od 16 hodin. Chat je pří-
stupný na webových stránkách města 
www.mestovm.cz. 

Chat se starostou

Program:
1. Zahájení. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Rozhledna Fajtův kopec – poskytnutí dotace 
SKI klubu Velké Meziříčí. 4. Stavební úpravy střechy radnice – vyhlášení zadávacího 
řízení. 5. Interpelace, diskuze. 6. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta města
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Meziříčští na veletrhu představili i novou knihu

Druhé kolo volby prezidenta České 
republiky se koná v pátek 25. ledna 2013 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna 
2013 od 8 do 14 hodin. 

Voličem pro volbu prezidenta České re-
publiky je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 26. led-
na 2013, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Volič 
obdrží hlasovací líst-
ky kandidátů postu-
pujících do  druhého 
kola volby ve  dnech 
volby prezidenta ČR 
ve  volební místnosti. Volič po  příchodu 
do  volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR 
anebo cestovním průkazem. Voliči, který 
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe po-

třebné doklady. Ve dnech voleb může ob-
čan pro realizaci volebního práva požádat 
na  Městském úřadě Velké Meziříčí o  vy-
dání občanského průkazu na počkání, a to 
v pátek v době od 8 do 18 hodin a v sobo-
tu od 10 do 12 hodin. Volič může požádat 
ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou vo-
lební 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 přípa-
dě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a  hlasovacími líst-
ky. Na  MěÚ Velké Meziříčí můžete hlásit 
požadavky na  návštěvu s  přenosnou hla-
sovací schránkou na  podatelně MěÚ, tel.: 
566  781  111, nebo u  Evy Krejskové, tel.: 
566 781 170. -měú: šve, a ivh-

Koná se 2. kolo volby českého 
prezidenta

Senátor Miloš Vystrčil přebírá od vedení našeho města reprezentační knihu 
s názvem Pozvání k návštěvě. Foto: Martina Strnadová

Zastupitele čeká rozhodování o rozhledně

Velké Meziříčí se i letos před-
stavilo na veletrhu Regiontour 
2013, jenž tradičně probíhal 
na brněnském výstavišti. 
Stánek města byl součástí 
expozice Kraje Vysočina zamě-
řené na blížící se Mistrovství 
světa v biatlonu v Novém Městě 
na Moravě.

Regiontour byl slavnostně zahá-
jen ve čtvrtek 17. ledna a trval až 
do neděle. Jde o mezinárodní ve-
letrh turistických možností v re-
gionech zejména střední Evropy, 
což má přinést podporu domá-
címu cestovnímu ruchu. Spolu 
s Velkým Meziříčím se v pavilo-
nu P představilo dalších asi třicet 
vystavovatelů – obcí, měst, mik-
roregionů i podnikatelů.
„My se veletrhu účastníme pra-
videlně, neboť se domníváme, 
že je velice důležité, aby se všich-
ni ti,. kdo se starají o  turistický 
ruch, při této příležitosti jednou 

za  rok sešli, vyměnili si zkuše-
nosti, ukázali si co a  jak,“ uvedl 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek 
a dodal, že návštěvnost této akce 
není malá. Což dokazuje i  to, že 
po  jejím skončení jsou všechny 
propagační materiály rozebrány. 
„Nás maximálně těší, když nám 
všichni vyjadřují obdiv nad na-
ším stánkem, který je věnovaný 
zejména biatlonu. Pro nás je to 
mistrovství světa zásadní a  když 
se jeho prezentace takhle povede, 
všichni se sem přijdou podívat, 
jsou mezi nimi třeba i  potenci-
ální návštěvníci závodů. A  my 
chceme v  případě novoměstské-
ho areálu dostat do  celorepubli-
kového povědomí navíc i  to, že 
je veřejnosti přístupný celoročně. 
Veletrh nám k  tomu dává jedi-
nečnou příležitost,“ ocenil Bě-
hounek. 
I velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid vidí přínos Region-
touru.

Nad záměrem stavby rozhledny 
na Fajtově kopci nad Velkým Me-
ziříčím se mimořádně sejde  (30. 
1.) zastupitelstvo města. Bude 
diskutovat o  tom, zda změnit 
původní záměr, aby investorem, 
tedy žadatelem o  evropskou do-
taci bylo samo město a  nikoliv 
místní SKI klub. 

Diskuze je vyvolána na  základě 
vyjádření ROP Jihovýchod (or-
gánu, který o  poskytnutí dotace 
rozhoduje) k  předběžné žádosti. 
Tam totiž zaznělo, že kvůli tak-
zvané veřejné podpoře na  tento 
záměr nemůže výše dotace pře-
sáhnout 40 procent celkových 
nákladů stavby. 

Velkomeziříčští přitom počítali 
s tím, že evropské peníze pokryjí 
85 procent nákladů. Jestliže má 
tedy rozhledna stát zhruba deset 
milionů korun, kalkulovalo měs-
to s  vlastními náklady asi 1700 
tisíc korun. Po  vyjádření ROP 
Jihovýchod by tak náklady města 
přesáhly 6 milionů. 

Změnu záměru už projednala 
rada města a zastupitelstvu ji do-
poručila. SKI klub jako žadatel 
může získat až 60 procent dotace 
a zbylých čtyřicet by se opět děli-
lo mezi město a klub. Protože ten 
je zároveň plátce DPH, dá se kal-
kulovat i s touto úsporou, naopak 
odpadnou další výdaje s údržbou 

a provozním zajištěním rozhled-
ny. 
Rada města  na základě této kal-
kulace doporučila zastupitelstvu 
zrušit usnesení z  května 2012 
o  žadatelství – investorství měs-
ta a  zároveň uzavřít se SKI klu-
bem partnerskou smlouvu. V  té 
se definuje nejen ochota města 

spolupodílet se na  financování 
rozhledny, ale zejména maximál-
ní výše takového spolupodílnic-
tví. Zároveň je garantováno, že 
město v tomto případě bude mít 
své zástupce v  komisi pro výběr 
zhotovitele stavby, popsal závěry 
městské rady starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid. 

Policisté vyhlásili 14. ledna 2013 
pátrání po pohřešovaném Karlu 
Štěpánkovi, bytem v okrese Jih-
lava. Třiapadesátiletý muž je asi 
190 cm vysoký, střední postavy, 
šedočerných vlasů a modrých 
očí.  Státní příslušnost ČR. Muž 
není nebezpečný ani není ozbro-
jen. (Stav k 22. 1. 2013).

Policisté pátrají 
po pohřešovaném 
muži

Již tento pátek a sobotu 
rozhodnou Češi o tom, kdo 
bude jejich prezidentem. Do 
boje jde Miloš Zeman a Karel 

Schwarzenberg.

 Pokračování na straně 4
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Velkomeziříčské muzeum má 
za sebou další turistickou se-
zonu. V loňském roce si cestu 
do zámeckého areálu našlo 
8124 návštěvníků. 

Nejvýznamnější událostí z  po-
hledu turistů bylo v uplynulém 
roce otevření výstavního sálu. 
Ten byl vybudován z  hlavní 
kanceláře v  přízemí, díky če-
muž má bezbariérový přístup. 
Lidé tak už nemusí absolvovat 
výstup přes dvě patra, aby si 
mohli prohlédnout aktuální 
výstavu.
Nové prostory byly slavnost-
ně otevřeny výstavou kostýmů 
z pohádkového seriálu Arabela, 

kterou si během dvou měsíců 
nenechalo ujít 1700 návštěvní-
ků. Část z nich tvořily školní 
skupiny, kterých se na  výstavě 
vystřídalo jedenatřicet. Přichá-
zely jak místní základní školy, 
tak také například školy a škol-
ky z  Borů, Náměště nad Osla-
vou, Dobré Vody či z Mostišť. 
Návštěvnost samotného zámku 
a  muzea (tedy běžná návštěv-
nická trasa bez speciálních pro-
gramů) se v  posledních letech 
drží na stejné úrovni. 
Samotné prohlídky památek již 
mnoha návštěvníkům ale ne-
stačí, a tak je třeba připravovat 
speciální kostýmované akce. 
Muzeum se zapojilo do  osmé-

ho ročníku Festivalu muzejních 
nocí, otevřelo svoje noční brá-
ny a  pozvalo zájemce na  ve-
černí kostýmované prohlídky. 
Na  zámek se v  netradičním 
čase vydalo 250 zájemců, což 
znamená, že všechny prohlíd-
ky byly plně obsazené. Muze-
um zaznamenalo také zájem 
o besedy a programy pro školy. 
Během roku se těchto progra-
mů zúčastnilo 27 tříd, což bylo 
dohromady 530 žáků, studentů 
a  pedagogů. Kromě ryze mu-
zejních akcí a  programů hostil 
zámek v  červnu také Evropský 
festival filozofie a  dva koncer-
ty v  rámci festivalu Concentus 
Moraviae. 

Muzeum loni přilákalo 
přes osm tisíc návštěvníků

-muz-

Odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prezentovali 
výsledky výzkumu v našem městě. Foto: Martina Strnadová

Lidé jsou s nabídkou kultury spokojeni, jen mládež ne
Velkomeziříčská veřejnost měla možnost sezná-
mit se s výsledky výzkumu, jenž se týká kulturních 
služeb ve městě. Odborníci z katedry kulturologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří 
jsou řešiteli projektu s názvem Vytvoření a ověření 
systému evaluace veřejných kulturních služeb, přijeli 
prezentovat své první výsledky ve čtvrtek 10. ledna 
do koncertního sálu Jupiter clubu.
 
Výzkum neprobíhá jen ve Velkém Meziříčí, ale souběžně 
také v Českém Krumlově a Blatné. Jeho cílem je navrh-
nout zmiňovaným městům a  jejich obyvatelům způsob 
zjišťování a  vyhodnocování přínosů veřejných kultur-
ních služeb a použitelnost a účinnost navrženého poslé-
ze ověřit v praxi. Celý proces by měl ve výsledku městům 
poskytnout vodítko a  nástroje pro jejich rozhodování 
o  podpoře veřejných kulturních služeb. První návrh 
opatření dostanou i radní k dispozicjiž koncem ledna.
Řešitelé projektu navštěvovali během května a  června 
2012 Velké Meziříčí a hovořili s více než čtyřmi stovkami 

dospělých obyvatel, kteří kulturní služby ve městě využí-
vají, ale i s těmi, kteří je poskytují. Ptali se jich na fungo-
vání kulturních zařízení i na to, jak je to pro ně důležité. 
To, že fungují dobře, si myslí většina dotázaných a ti to 
také považují za  důležité. Opačného názoru je pouze 
desetina obyvatel. „I podle výsledků z jiných měst jsme 
zjistili, že lidé jsou obecně spokojeni s  fungováním tří 
základních kulturních zařízení – s knihovnou, muzeem 
a zámkem. Tak to prostě je, ať je například zámek malý 
nebo velký, ve státních či soukromých rukou, ať funguje 
tak nebo jinak, vždy je názor lidí stejný,“ sdělil Ondřej 
Hubáček, jeden z  řešitelů projektu. To samé tedy taza-
telé zjistili i ve Velkém Meziříčí. Zde jsou navíc lidé jen 
o málo méně spokojeni i s fungováním Jupiter clubu tře-
ba z hlediska koncertů, ale mnohem méně pak, co se týče 
kina. Což je logické, neboť zdejší kino již delší dobu vů-
bec nepromítá. Spokojenost panuje například i s fungo-
váním základní umělecké školy či domu dětí a mládeže,  
nejméně pak s Kopretinou či Wellmezem.
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Velkomeziříčské webové stránky 
mají další vylepšení
Návštěvníci oficiálních webo-
vých stránek velkomeziříčské 
radnice zde nově najdou 
například seznam staros-
tů a městských radních až 
do roku 1850, nebo přehled 
získaných dotací a grantů.

„Seznam starostů s  krátkým 
připomenutím jejich funkční-
ho období a významných změn 
ve  městě za  jejich starostování 
je nejen příjemným doplněním 
webu, ale slouží i  pro rych-
lou orientaci v  historii města 
například pro školy. Všechna 
data dodalo městské muzeum. 
U většiny se nám podařilo zís-
kat i jejich portrétní fotografie, 

ovšem nutno podotknout, že 
u  některých předsedů MNV 
z  let komunistické totality to 
je poněkud obtížnější a  dosud 
jejich fotografie dohledáváme,“ 
říká starosta Radovan Necid. 
Kromě starostů zde lidé najdou 
i  seznam členů městských rad, 
také až do roku 1850.
Dalším užitečným doplňkem je 
přehled všech dotací. Každý tak 
může zkontrolovat, kolik peněz 
město získalo z dotačních titu-
lů kraje, ministerstev, či Bruse-
lu. Zároveň se také dozví, jaké 
granty a dotace naopak posky-
tuje město, v  jaké výši a komu. 
„Tyto informace byly na našem 
webu samozřejmě dohledatel-

né i v minulosti, my jsme je ale 
sjednotili, zpřehlednili a umís-
tili pod jeden odkaz. Chci to-
tiž, aby veřejná kontrola byla co 
nejjednodušší,“ přiblížil staros-
ta Necid. 
Z  městského webu lze také 
nově zjistit, v  jakých organiza-
cích a  sdruženích Velké Mezi-
říčí figuruje. 
Informace je umístěná v  sek-
ci O  městě a  jde o  novou věc 
– takto jednoduše v  minulosti 
přístupná nebyla. 
Město je členem osmi organiza-
cí, mimo jiné například Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, 
či Svazu měst a obcí Vysočiny. 

-ran-

Oslavy konce roku v našem městě byly klidnější
Pozornost, kterou složky 
IZS a vedení města věnovaly 
letošnímu silvestru, na vel-
komeziříčském náměstí, se 
vyplatila. Oproti loňským inci-
dentům, kdy i tekla krev a došlo 
ke škodám na majetku občanů 
i města, se letos spontánní 
akce obešla bez výraznějších 
problémů. 

Nejvážnější problém způsobil 
převržený tubus pyrotechni-
ky, který vystřeloval rachejtle 
do  davu. Ten však velmi rychle 

zlikvidovali hasiči. Strážníci za-
znamenali i  několik drobnějších 
rvaček, které ale opět účinně za-
razili hned v zárodku. Zdravotní-
ci do nemocnice také odvezli jed-
nu silně opilou sedmnáctiletou 
dívku. To jsou ale všechny pro-
blémy, které se na náměstí během 
silvestrovské noci objevily. 
Jako  „jeden z klidnějších“ zhod-
notil silvestr 2012 ve Velkém Me-
ziříčí vedoucí obvodního oddě-
lení Policie ČR Přemysl Bdinka. 
Podle ředitele technických služeb 
Jaroslava Mynáře byl na náměstí 

nejmenší nepořádek za  poslední 
roky. Přesto zaměstnanci z  při-
stavených kontejnerů odvezli 840 
kilogramů odpadků, 200 kilo-
gramů skleněných střepů a  dal-
ších 180 kilogramů nejrůzněj-
ších odpadků ještě smetli přímo 
z chodníků a silnice. Velitel dob-
rovolných hasičů Miroslav Jágrik 
označil silvestr 2012 také jako 
poklidný s  výjimkou incidentů 
s převrženým tubusem petard. 
Na oslavy silvestra 2012 dohlíželo 
ve  Velkém Meziříčí šest strážní-
ků, čtyři policisté, hasiči a  zdra-

votníci a  dále také šest zaměst-
nanců technických služeb. 
„Tuto příkladnou spolupráci 
jsme dohodli dlouhodobě dopře-
du s tím, že jsme nechtěli oslavy 
nijak organizovat a  nijak na  ně 
přehnaně dohlížet. V  našem 
městě se totiž přirozeně vyvi-
nula spontánní tradice společné 
oslavy na  náměstí, bez nějakého 
řízení či dirigování, a já osobně to 
považuji za velmi dobré. Po loň-
ských nepěkných zkušenostech 
jsme ale přistoupili k  jakémusi 
„dohledu zpovzdálí“ a zdá se, že 

to je dobrá cesta. Nezaznamenal 
jsem jedinou stížnost a  věřím, 
že by to v takovémto duchu tedy 
mohlo fungovat i do budoucna,“ 
popsal starosta Radovan Ne-
cid a  dodal, „všem těm, kteří se 
na  našem zkušebním dohledu 
– úklidu – pomoci podíleli, tedy 
strážníkům, policistům, záchra-
nářům, hasičům i  pracovníků 
technických služeb, patří můj vel-
ký a upřímný dík.“
Po vyhodnocení současných zku-
šeností bude město ještě uvažovat 
o tom, zda by nějakým způsobem 

nevyhradilo pro odpalování py-
rotechniky bezpečný prostor, či 
nebezpečnější kategorie rachejtlí 
na náměstí omezilo. 
„Jsou to ovšem jen úvahy a bude-
me o  tom ještě důkladně mluvit 
se složkami IZS i  radou a zastu-
pitelstvem. 
Znovu opakuji, že se město ne-
chce dostat do  role omezovače, 
zakazovače či regulátora a pokud 
se tak stane, tak jen v  opravdu 
nejnutnější míře,“ uzavřel sta-
rosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid. -ran-

Ledovka potrápila 
i technické služby
Ledový povlak, který během vánočních svátků pokryl město, za-
městnance velkomeziříčských technických služeb vyhnal od stro-
mečků do ulic. Už v neděli 23. prosince od 6 do 16 hodin se na 
úklidu a posypu chodníků a silnic podílela desítka zaměstnanců. 
Podařilo se jim zvládnout zprůchodnění většiny ze 46 kilometrů 
vozovek a 26 kilometrů chodníků, přechodů, autobusových zastá-
vek, schodů a pěšin. V práci pokračovali celé dopoledne na Štěd-
rý den. I na Boží hod na chodníky a silnice vyjížděla dvoučlenná 
pohotovost. Sedm lidí pak silnice a chodníky udržovalo ještě 26. 
prosince. „Komplikací zimní údržby byla závažná porucha na jed-
nom ze dvou malotraktorů na údržbu chodníků, který je od 23. 
prosince mimo provoz,“ ilustroval problémy s ledovkou jednatel 
Technických služeb s.r.o. Jaroslav Mynář.
Kromě likvidace následků nebývalé ledovky na silnicích a chod-
nících,  zaměstnanci technických služeb také ze hřbitova tři dny 
odklízeli spoušť po ledové kalamitě. Nápor je pak čekal během 
silvestrovských oslav, kdy se podíleli na dohledu nad průběhem 
silvestrovské noci v centru města od 23 do 2 hodin ráno a znovu 
od 4 do 6 hodin pak sedm lidí náměstí uklízelo. -ran-

Po výbuchu se v Pavlově zřítila část domu
Čtyři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly 
v sobotu 12. ledna 2013 ráno u výbuchu v domě v Pavlově na Žďár-
sku.

Informace o události byla na Krajské operační a informační stře-
disko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ohlášena 
v 7.20 hodin 12. ledna. Na místo události vyjela jednotka profesi-
onálních hasičů ze stanice Žďár nad Sázavou společně s jednotka-
mi sborů dobrovolných hasičů z Pavlova, Radostína nad Oslavou 
a Bohdalova. Prvotní informace hovořily o výbuchu plynu v domě. 
Provedeným průzkumem místa zásahu hasiči zjistili, že nejpravdě-
podobněji za výbuch mohou akumulační nádoby na ohřev vody.
Výbuch rozsáhle poškodil celý objekt, který majiteli sloužil pře-
devším k  rekreačním účelům. Při výbuchu došlo ke  zřícení při-
bližně poloviny domu. Od  začátku hasiči pracovali i  s  možností, 
že v  době výbuchu mohl být někdo uvnitř objektu. Provedeným 
průzkumem byla přítomnost osob pod sutinami domu vyloučena. 
Zásah se tak obešel bez zranění osob. Při výbuchu nedošlo k po-
žáru. Jednotky místo zajistily a před desátou hodinou dopoledne 
předaly zástupci majitele. O dalším osudu domu rozhodne statik.

Kpt. Petra Musilová, HZS Kraje Vysočina, foto archiv HZS
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Vyšla nová kniha o Bíteši, poště a pohlednicích
Snad v každém městě již vyšla jedna nebo více publi-
kací s tématem starých pohlednic. Ta o Velké Bíteši se 
však ode všech liší. A to především spojením pohlednic 
s významnou kapitolou velkobítešských dějin, totiž 
historií zdejší pošty, a zcela výjimečným souborem sa-
tirických kreslených pohlednic s regionální tematikou.

Trojice autorů – filatelista Josef Havelka, filokartista Jiří 
Pavlík a znalec bítešské historie Jan Zduba – stvořila kni-
hu o třech částech. První pojednává o více než dvousetleté 
historii velkobítešské pošty, doplněné přehledem vývoje 
zdejšího poštovního razítka. 
Druhá část obsahuje pohlednice malého formátu, na kte-
rých je patrná podoba a vývoj města první poloviny 20. 
století. 
Část třetí představuje soubor pohlednic, které kreslil 
za první světové války a těsně po ní budapešťský architekt 
Leopold Seka v  době pobytu ve  svém rodišti. Zpravoval 
v nich s jistou satirickou nadsázkou své kamarády na vá-
lečné frontě o dění doma. Grafická podoba knihy je dílem 
zkušeného typografa Jiřího Jeřábka. 
Vydavatelem se stala firma Marie Zdubová (Cukrárna 
u Zdubů ve Velké Bíteši).
Veřejnosti knihu slovem představil velkomeziříčský ar-
chivář a historik Mgr. Martin Štindl, Ph.D., a kramářskou 
píseň na ni složil ing. arch. Vlastimil Kunčík. 
Publikace obsahuje na 168 stranách téměř 300 převážně 
barevných vyobrazení. Její cena je 295 Kč a  je možné ji 
zakoupit ve Velké Bíteši v informačním centru nebo Cuk-
rárně u Zdubů. 
Více najdete http://www.bitessko.com/aktuality-a-ak-
ce/642-predstaveni-knihy-velka-bites-posta-a-pohled-
nice-

Obec % účasti Roithová Fischer  Bobošíková Fischerová Sobotka Zeman Franz Dienstbier  Schwarzenberg
Baliny 76,34 4,22 25,35 0,00 0,00 0,00 19,71 8,45 11,26 30,98 
Blízkov 72,09 18,27 11,82 2,15 4,30 0,00 31,72 3,76 15,05 12,90  
Bory 64,06 15,28 10,52 2,00 2,50 1,50 47,61 4,51 8,77 7,26 
Březejc 64,96 18,66 22,66 1,33 2,66 0,00 28,00 8,00 9,33 9,33 
Bystřice n. P. 64,72 5,08 10,88 1,79 3,04 1,59 47,46 5,41 12,92 11,77 
Černá 71,90 5,78 13,29 3,46 0,57 0,57 53,17 6,35 9,82 6,93
Dobrá Voda 74,55 12,19 8,78 1,46 2,43 0,48 40,97 3,90 13,17 16,58 
Dolní Heřmanice 70,87 3,42 10,95 3,08 2,73 0,34 54,79 4,45 10,27 9,93
Heřmanov 72,99 10,23 21,25 3,14 1,57 1,57 33,85 3,14 8,66 16,53
Jabloňov 66,54 11,79 16,29 2,24 2,80 1,12 35,39 4,49 6,74 19,10 
Jívoví 80,93 5,23 13,61 0,00 2,09 3,14 48,69 7,32 10,99 8,90 
Kadolec 63,08 6,17 7,40 2,46 1,23 0,00 56,79 7,40 14,81 3,70 
Kněževes 71,65 28,57 13,18 2,19 7,69 2,19 24,17 4,39 5,49 12,08
Kozlov 62,71 6,30 14,41 5,40 3,60 0,00 40,54 4,50 11,71 13,51 
Krásněves 72,25 23,17 7,94 2,64 1,98 0,00 38,41 2,64 7,94 15,23 
Křižanov 62,22 7,76 12,97 2,87 2,12 2,55 36,48 6,38 13,19 15,63
Kundratice 75,00 9,48 6,89 0,00 5,17 3,44 47,41 13,79 7,75 6,03 
Lavičky 73,71 18,01 10,66 1,10 5,51 1,10 37,50 4,04 11,39 10,66 
Martinice 76,16 11,06 12,97 3,43 3,05 4,58 33,58 7,63 9,54 14,12 
Měřín 75,08 8,39 12,50 1,36 3,08 1,96 41,69 6,07 12,67 12,24 
Moravec 70,12 16,20 13,12 1,67 2,51 1,11 38,82 5,30 11,17 10,05   
Netín 76,65 14,72 11,16 2,03 0,00 4,06 45,68 3,55 8,12 10,65 
Nové Město n. M. 67,37 7,92 11,65 1,80 2,55 2,15 36,35 4,44 12,63 20,47 
Ořechov 68,73 5,64 10,73 0,56 1,69 0,56 53,10 9,60 11,86 6,21 
Oslavice 74,29 8,48 14,13 1,79 2,31 1,28 44,98 4,62 7,96 14,39 
Os. Bítýška 67,45 13,87 13,43 1,10 1,98 0,88 42,29 4,40 14,53 7,48 
Osové 74,58 4,54 18,18 0,00 4,54 2,27 34,09 2,27  6,81 27,27
Ostrov n. O. 68,74 5,20 13,87 2,11 2,50 3,66 45,47 4,23 7,12 15,79 
Otín 70,87 17,79 15,33 3,06 2,45 0,61 30,67 5,52 7,97 16,56 
Pavlínov 85,42 22,56 12,80 1,82 2,43 1,82 32,92 6,70 9,14 9,75 
Pavlov 73,85 13,54 20,31 2,60 1,56 1,56 41,66 2,08 9,89 6,77 
Petráveč 65,38 4,90 27,45 0,98 7,84 2,94 30,39 3,92 10,78 10,78 
Pikárec 74,51 17,74 13,44 2,68 2,15 1,07 33,87 5,37 11,82 11,82 
Radenice 76,42 9,57 8,51 2,12 0,00 2,12 64,89 3,19 5,31 4,25 
Radostín n. O. 78,62 21,76 8,25 1,12 1,87 1,68 45,96 1,50 6,19 11,63 
Rousměrov 60,78 1,61 16,12 3,22 3,22 0,00 61,29 3,22 0,00 11,29 
Ruda 59,93 13,29 10,40 1,15 1,73 1,73 36,99 5,20 7,51 21,96 
Sklené n. O. 66,67 6,45 12,90 0,00 4,03 0,00 52,41 3,22 12,90 8,06
Stránecká Zhoř 70,76 14,45 18,49 2,31 3,75 1,44 35,83 5,20 7,22 11,27
Sviny 75,56 7,69 15,38 1,53 3,07 12,30 41,53 3,07 7,69 7,69 
Tasov 66,15 6,48 18,87 2,94 2,65 1,76 33,03 5,30 16,51 12,38 
Uhřínov 75,78 16,07 9,52 2,38 3,57 2,38 39,88 6,54 9,52 10,11 
Velká Bíteš 67,60 8,94 11,89 2,21 3,73 2,14 34,51 5,39 13,74 17,40  
Velké Meziříčí 66,00 7,05 13,24 1,67 2,87 2,30 37,74 6,28 12,45 16,36 
Vídeň 71,80 15,98 8,21 1,36 1,82 1,82 29,22 4,56 12,32 24,65
Vlkov 74,76 9,55 15,28 1,91 3,82 1,27 36,30 3,82 20,38 7,64 
Zadní Zhořec 91,82 21,00 6,00 2,00 4,00 0,00 60,00 4,00 3,00 0,00
Žďár n. S. 66,20 6,49 11,14 1,53 3,25 2,47 37,89 5,09 13,09 19,02

Volba prezidenta v obcích regionu - 1. kolo
(Pokračování z minulého čísla - Výsledky prezidentských voleb, které proběhly 11.-12. ledna 2013. Vybrány jsou obce z našeho regionu, doplněny 
největšími městy okresu Žďár nad Sázavou. Zdroj: www.volby.cz. Pozn.: Druhé kolo se koná již tento týden, a to 25. a 26. ledna 2013.)

Výsledky zpracovaly: Simona Fňukalová a Iva Horká

V  listopadu loňského roku za-
hájila činnost nová krajská rada 
složená ze zástupců České stra-
ny sociálně demokratické, která 
na další čtyři roky získala důvěru 
voličů. V prosinci jsme zveřejnili 
„Programové prohlášení Rady 
Kraje Vysočina na  roky 2012–
2016. V  něm připomínáme, že 
jsme si vědomi složité ekonomic-
ké situace v ČR a vycházíme z re-
alistických pohle-
dů na  současnou 
situaci a  postave-
ní Kraje Vysoči-
na. Naší snahou 
je pragmatické 
řešení problémů, 
přičemž chceme 
udržet maximální 
množství fungu-
jících veřejných 
služeb – zdravot-
nictví, školství, 
sociální služby, 
veřejnou dopra-
vu, péči o krajinu, 
nakládání s odpa-
dy a další. V tom-
to článku nemám 
prostor na  podrobnější exkurs 
do prohlášení. Zájemci se s  jeho 
kompletním zněním mohou se-
známit na  krajských webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz. 
Podstatné je, že tento souhrnný 
podklad odráží naši snahu o dal-
ší trvalý kvalitní rozvoj Kraje Vy-
sočina v  úzké spolupráci všech, 
kteří o ni mají zájem.

Biatlon prověří 
schopnosti lidí 
z Vysočiny
První náročná prověrka schop-
ností lidí z Vysočiny nás čeká už 
začátkem února (od  4. 2. zahá-
jení, 7. 2. vlastní závody – pozn. 
red.), kdy se k  nám do  Nového 
Města na Moravě sjedou desítky 
tisíc sportovních příznivců z  ce-
lého světa, aby na  vlastní kůži 
zažili atmosféru mistrovství světa 
v biatlonu. Je to významná šance 

k propagaci našeho kraje. Nebu-
de to snadné, očekávaná účast 
návštěvníků nemá v dějinách Vy-
sočiny obdoby a  dá zabrat všem 
občanům, nejen přímo pořada-
telům. Věřím však ve schopnosti 
organizátorů ze Žďárska a Novo-
městska. Jsem přesvědčen, že se 
zúročí jejich letité, mnohokrát 
prověřené zkušenosti. Důleži-
tým předpokladem pro takovou 

špičkovou akci 
světového vý-
znamu byla 
skutečnost, že 
dlouholetým 
společným 
úsilím zain-
teresovaných 
bez ohledu 
na  politickou 
příslušnost 
se povedlo 
úctyhodné 
dílo – už dnes 
i  cizinci obdi-
vovaný Vyso-
čina areál. Ten 
je všestranně 
využitelný pro 

vrcholné i mezinárodní akce ne-
jen v  biatlonu nebo klasickém 
lyžování, ale pro další sportovní 
odvětví, jako jsou závody cyklistů 
– bikerů, závody na kolečkových 
bruslích a další. A co je podstatné 
– široký prostor je zde pro rekre-
ační sportovní aktivity občanů 
Vysočiny i turistické návštěvníky. 
To přispívá k rozvoji celého regi-
onu, i proto areál nese název Vy-
sočina areál. Máme se na co těšit 
– v únoru i v dalších obdobích.
Pro nastávající rok 2013 bych rád 
popřál vám všem, aby rozhod-
nutí, která v novém roce uděláte, 
byla správná a  spravedlivá, aby 
vás vedla k úspěchům a k vnitřní 
rovnováze, ať už se budou týkat 
čehokoliv. 
Za  vedení Kraje Vysočina vám 
mohu slíbit, že se o  to budeme 
rovněž upřímně snažit.

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Slovo Hejtmana

Společné foto tvůrců knihy - zleva stojící Jan Zduba, 
Josef Havelka, Jiří Pavlík, sedící Jiří Jeřábek a Marie 
Zdubová. Foto: Otto Hasoň

Při listování knihou jsem se nemohl ubránit nostalgickým pocitům, že vše zobra-
zené a zmíněné patří dnes už beznadějně minulosti. Bítešská pošta dávno nestojí 
na jednom z nejdůležitějších kursů v zemi, pohlednice dnes nikdo nepíše a nepo-
sílá, obrázky pro přátele kreslí už jen pár „bláznů". Je zřejmé, že komunikace se 
v časech elektronických medií přesouvá do roviny méně osobní. 
A přesto si dovolím nadějně tvrdit, že v Bíteši pořád existují místa, kde se informa-
ce spolu s živými lidmi potkávají a tou nejpřirozenější cestou i mísí.  

Mgr. Martin Štindl
Jan Zduba
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Meziříčští na veletrhu představili...
Pokračování ze strany 1
Krom možnosti prezentovat vlastní město, například i v příležitosti se-
tkat se s mnoha kolegy z jiných měst a regionů, vyměnit si informace, 
zkušenosti, nápady apod.
Velkomeziříčští se na  veletrhu prezentovali novou knihou o  městě 
nazvanou Pozvání k návštěvě. Právě toho se dostalo od vedení města 
i všem těm, kteří ji dostali darem. Starosta spolu v místostarostou Jo-
sefem Komínkem ji věnovali nejen hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, ale 
také senátorům Dagmar Zvěřinové a Miloši Vystrčilovi, či krajským 
radním nebo řediteli agentury Vysočina Tourism. Mimoto město vy-
stavovalo různé propagační materiály třeba naučných stezek Nesměř-
ské a Balinské údolí, novou brožuru Kam ve Velkém Meziříčí i v cizo-
jazyčných verzích nebo pohlednice, kalendáře, mapy, ale také novou 
podobu plnobarevného týdeníku Velkomeziříčsko a další. 
Vyjma pozvání na světový šampionát nabídl Kraj Vysočina další mož-
nosti pro trávení klidné rodinné dovolené na venkově i aktivní dovole-

né na kole, na koni nebo na lyžích a také tipy na cesty za poznáním his-
torie a památek. Příspěvková organizace Vysočina Tourism rozšířila 
letní nabídku a představila tři nové publikace Pěší výlety po Vysočině, 
Cyklovýlety po Vysočině a Pivovary na Vysočině.
Hostitelské Brno přináší v letošní turistické nabídce také zajímavé no-
vinky, jako jsou třeba rozšířené prohlídky brněnského podzemí nebo 
zrekonstruovaný hrad Špilberk. 
Ze zahraničních účastníků patřili k  nejpočetnějším slovenští. Jejich 
zástupce Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálního rozvoje SR 
František Palko při zahájení Regiontouru uvítal možnost prezentovat 
turistickou nabídku v zemi, jejíž obyvatelé jsou na Slovensku nejpočet-
nějšími návštěvníky. Současně vyjádřil naději, že jejich počet dále po-
roste a Slovensko se pro Čechy stane celoroční destinací. Krom sloven-
ských byli dalšími hosty veletrhu i delegace z Chorvatska či Francie.

Martina Strnadová

Třináctá tříkrálová koleda pro letošní rok skončila
Zhruba 1 300 koledníků žďárského okresu dokončilo 14. 1. 2013 
svoji pouť. 411 kasiček bylo postupně v rámci kompetencí měst 
a obcí rozpečeťováno a výtěžky předány na centrální účet Charity 
Česká republika. Tam budou poté rozděleny dle variabilních 
symbolů příslušným charitám.

Část letošní sbírky např. poputuje na  rozšíření služby osobní asis-
tence do  dalších lokalit a  na  podporu terénní služby zabývající se 
poskytováním pomoci sociálně slabým rodinám s dětmi. A protože 
se v letošním roce očekává velmi nepříznivá situace s financováním 
služeb, vznikne v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou tzv. re-
zervní fond. Tento fond bude v případě potřeby využit na podporu 
služeb, které se ocitnou ve finanční krizi. 
„Děkuji především všem koledníkům, kteří neváhali věnovat svůj 
čas a energii dobré věci, dále všem štědrým dárcům, jež poskytli dar 
na pomoc potřebným a také všem těm, kteří se nějakým způsobem 
podíleli na  organizování Tříkrálové sbírky 2013. Díky za  skvělou 
spolupráci,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, 
ing. Jana Zelená. 
V neděli 13. ledna 2013 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil již 
sedmý Tříkrálový koncert. Všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podí-
leli, poděkoval svým vystoupením komorní sbor FONS ze Žďáru nad 
Sázavou a již podruhé orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. Stav výtěžku může veřejnost sledovat v záhlaví stránky 
www.zdar.charita.cz.                     Lenka Šustrová, foto: archiv Charity

Kolik se vybralo v obcích na Velkomeziříčsku čtěte na straně 8.

Stánek Kraje Vysočina byl zaměřený na blížící se 
mistrovství světa v biatlonu. Foto: Martina Strnadová

Zástupci našeho města na stánku Velkého Meziříčí. 
Foto: Martina Strnadová

Moravské pálenky patří neodmyslitelně na 
veletrh. Foto: Martina Strnadová

Celkový pohled na expozici Kraje Vysočina, jejíž součástí byl 
také stánek Velkého Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Česká modelka Taťána Kuchařová předváděla šaty 
s vambereckou krajkou. Foto: Martina Strnadová

Domácí masové produkty mohli návštěvníci veletrhu 
ochutnat a zakoupit si je. Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Farnosti Velké Meziříčí a Bory
Neděle 7. 4. svátek Božího mi-
losrdenství: jarní pouť, Oslavice
Neděle 21. 4. sv. Marek, Mostiště
Neděle 2. 6. Lavičky 
Čtvrtek 30. 5. Lavičky Boží tělo 
Čtvrtek 26. 7. malá pouť ke  sv. 
Anně, Lavičky 
Neděle 2. 6. Sklené n. Osl.
Neděle 2. 6. Boží tělo VM
Neděle 9. 6. Radenice
Neděle 16. 6. Velké Meziříčí 
u sv. Mikuláše
Neděle 23. 6. Dolní Radslavice
Neděle 30. 6. Petráveč 

Čtvrtek 7. 7. Cyrilov
Neděle 14. 7. Vídeň
Neděle 21.7. Lhotky 
Neděle 28. 7. Kúsky
Neděle 4. 8. Oslavice
Neděle 11. 8. Rousměrov
Neděle 18. 8. Netín
Neděle 25. 8. Martinice
Neděle 1. 9. Dolní Bory
Neděle 29. 9. Hrbov
Neděle 22. 9. kaple u Lhotek
Neděle 10. 11. Horní Bory 
Neděle 10. 11. Martinice
Neděle 29. 12. Vídeň – pouť 
sv. Rodiny

Rozpis poutí 2013

L. Sz.

Jótam – jedna z  méně známých biblických postav – ironickou bajkou 
komentuje volbu krále. Stromy nemohou dlouho najít žádného zájemce 
o královský úřad. Ne, že by nikdo kvalitní nepřicházel v úvahu, ale žádný 
strom nechce být král. Oliva, fík a vinný kmen odmítají vyměnit dobré 
plody, které ostatním přinášejí, za to, aby se kymácely nad stromy. Vratká 
pozice moci je nijak neláká. Až teprve bodlák, který žádný užitek nikomu 
nepřináší, tu nabídku přijme a je ochoten nad druhými panovat. Hned 
také začne slibovat a vyhrožovat – slibovat stín, který dát nemůže, a vy-
hrožovat: „Buď budu králem já, nebo vás všechny zničím.“ 
Poselství bajky je nasnadě: Po moci touží ten, kdo jinak užitečný být 
neumí. Jeho touha je mnohdy jen projevem prázdnoty. Takový člo-
věk udělá potom cokoli, aby moc získal a udržel si ji. Jistě na mnoho 
mocenských ambicí tahle charakteristika sedí jako ulitá. Je stále dost 
„malých velkých“ šéfů, despotů, drobných diktátorů, zkrátka mocich-
tivých lidí. Bylo by však povrchním zjednodušením zobecnit tuto cha-
rakteristiku absolutně, zpochybnit a odsoudit jakoukoli vedoucí pozici 
a kohokoliv v ní. Bible na jiných místech mluví o dobré roli lidí v moci 
postavených a zná i ty, kdo ji byť s chybami, ale odpovědně zastávají.
Bajka ovšem není v prvé řadě o mocných, ale o tom, jak stromy volily 
krále – tedy o volbě. Jótam svou bajku vypráví proto, aby si ti, kteří sto-
jí před volbou, uvědomili, čemu a komu dávají svým postojem prostor. 
Jak aktuální… 

Stromy, volba a my

Pavel Janošík

Bohoslužby
Středa 23. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 ekumenická pobožnost, La-
vičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 24. 1.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 25. 1.: 
8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příle-
žitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, domov pro seniory 
13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 26. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. Prajka. Neděle 27. 1.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše 
sv.: 25. 1. Horní Bory 17.30 adorace nejsvětější Svátosti, 18.00 mše sv. 
– o. L. Sz. 27. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka. Farní oznámení: 
Středa přípravy k 1. sv. přijímání, v 18.00 společné modlitby za jednotu 
křesťanů. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–
15.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a po-
kání, pozván cizí zpovědník. Sobota 18.30 příprava rodičů před křtem, 
v 19.30 4. příprava na manželství. Neděle po večerní mši sv. setkání 
Spolku Ludmila. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Předplatné 
za katolické tiskoviny pro rok 2013 můžete uhradit v kanceláři na faře. 
Jsou ještě volná místa na farní zájezd do Polska a Německa. Cyrilome-
todějská pouť 2013 na Velehrad bude zahájena tradiční mší sv. v 9.30 
hod. v kostele sv. Klimenta 16. 2. na Levém Hradci (celebruje biskup 
Mons. Karel Herbst, SDB). Po mši svaté 1. etapa pěšky po trase Levý 
Hradec – Praha Trója – Karlín kostel sv. Cyrila a Metoděje – Žižkov 
– Strašnice 20 km. Pro přihlášené, kteří nemohou jít pěšky – náhrad-
ní program. Přihlášky do 26. února, M. Burianová, tel.: 776 100 746. 
Srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni v sobotu 26. 1. 2013 od 20 
hodin. Předprodej vstupenek je v prodejně Květiny Verunka. Tombolu 
můžete nosit do farní kanceláře.
Českobratrská církev evangelická: 27. 1. 9.00 – bohoslužby Husův dům
Apoštolská církev: shromáždění v neděli od 9.00 areál býv. lisoven

Ohlédnutí za vánočním koncertem v Tasově
Kamkoliv v  předvánočním 
čase vstoupíte, hrnou se na vás 
koledy. Tyto milé vánoční me-
lodie doprovází v  současnosti 
mnohé komerční akce a člověk 
má někdy chuť vykřiknout: 
„Dost.“ 
Ve  středu 20. prosince se kole-
dami rozezněl kostel sv. Petra 
a  Pavla v  Tasově. Před kaza-
telnou stálo a  zpívalo 125 dětí 
z  místní školy a  také ze školy 
v  Dolních Heřmanicích. Ten-
tokrát si však nikdo nezacpával 
uši a  neprchal, právě naopak 

– kostel praskal ve  švech. Za-
plnilo jej publikum všech ge-
nerací. Na děti se přišli podívat 
nejen rodiče a  sourozenci, ale 
také prarodiče a další příbuzní. 
A dětem se podařilo to nejdůle-
žitější, vykouzlit na  tvářích di-
váků spokojený úsměv. Přejme 
si, ať nám vydrží po celé vánoč-
ní svátky nebo ještě déle. 
Všem spoluobčanům přejeme 
klidné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2013. 

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Tasov, 
foto: Ladislav Nestrašil

I v malé oslavické škole se stále něco děje
Desátého ledna se v ZŠ Oslavice 
uskutečnilo pohádkové odpo-
ledne nejen pro budoucí prv-
ňáčky, ale i pro všechny ostatní 
malé děti, které do  školy ještě 
nechodí. U  vchodu děti přiví-
tala paní ředitelka a  poslala je 
na první stanoviště. Z žáků naší 
školy se staly pohádkové posta-
vy, které provázely návštěvníky 
školou a dávaly jim různé úkoly, 
kterými prověřily jejich znalos-
ti a  dovednosti. Za  každý úkol 
dítě obdrželo razítko na pomy-
slný klíč k  odemčení truhlice 
s  pokladem. V  rámci úkolů si 
děti vyzkoušely i práci na inter-
aktivních tabulích a  ve  školní 

družině si namalovaly sádrový 
odlitek. Po splnění všech úkolů 
čekala na  děti v  cíli slibovaná 
truhla s  pokladem, ve  které se 
skrýval dárek na památku. Sou-
časně všechny děti obdržely pa-
mětní list. Při odchodu ze školy 
byla v očích rodičů i dětí vidět 
spokojenost a radost.
Následující den (pátek 11. 1.) 
nás navštívila MŠ Nad Plovár-
nou z  Velkého Meziříčí, pro 
kterou jsme připravili podobný 
program jako předchozí den. 
ZŠ Oslavice tak zahájila spolu-
práci s MŠ Nad Plovárnou a již 
dnes se k nim těšíme na návště-
vu. I děti z MŠ si od nás odnesly 

dárečky z  pohádkové truhlice 
a na oplátku ony donesly vlast-
noručně vyrobené tučňáčky. 
Naše děti si tak po  oba dny 

vyzkoušely roli malých učitelů 
a nutno říci, že jim to šlo skvěle.

Zaměstnanci ZŠ Oslavice, 
foto: archiv školy

Místní kolo soutěže Autome-
chanik Junior 2013 proběhlo 
ve  dnech 17. 1. a  21. 1. 2013 
na  pracovišti odborného výcvi-
ku. Soutěžilo 6 žáků 3. ročníku 
oboru vzdělání Mechanik opra-
vář silničních vozidel zdejší školy. 
Soutěž se skládá z několika oblas-
tí, kterou musí soutěžící správně 
zvládnout ve  stanoveném časo-
vém limitu. Soutěžní disciplíny 
jsou tvořeny 3 celky.
První část se týká poznávání sou-
těžních vzorků rozmístěných na 6 
pracovištích. Jde o určení součástí 
motoru, převodovky, brzdové sou-
stavy, elektroinstalace motorových 
vozidel, řízení motorových vozidel, 
montážní přípravky. Z  celkových 
10 vzorků soutěžící mohou dosáh-
nout max. 10 bodů, přičemž cel-
ková nabídka odpovědí převyšuje 
počet určovaných vzorků. Časový 
limit je 60 minut.

Druhá část je zaměřena na prak-
tickou činnost. Její součástí je 
měření emisí motoru, komunika-
ce s  řídící jednotkou, demontáž, 
montáž a  vyvážení pneumatik, 
seřízení ventilů motoru, výměna 
rozvodového řemene, geometrie 
přední nápravy. Tato část musí 
být soutěžícími zvládnuta do ča-

sového limitu 120 minut. První 
i  druhá část soutěže se uskuteč-
nily 17. 1. 2013 na pracovišti od-
borného výcviku pod dohledem 
hodnotících komisí na  všech 
soutěžních pracovištích.
Třetí část je ukončením sou-
těže se zaměřením na  teorii. 
Jde o  test složený ze 140 otá-

zek s  časovým omezením 100 
minut. Otázky se týkají tema-
tických celků výuky tříletého 
oboru vzdělání. Tato závěrečná 
část soutěže se uskuteční 21. 1. 
2013.
Celkové vyhodnocení soutěže 
proběhne 22. 1. 2013. Vítěz míst-
ního kola postoupí do krajského 
kola, které bude 20. 2. 2013 opět 
ve škole SŠ řemesel a služeb Velké 
Meziříčí.
Krajského kola se zúčastní školy 
kraje Vysočina vyučující obory 
vzdělání zaměřené na autoobory.
Přejeme žákům naší školy 
pěkné výsledky, aby navázali 
na  úspěchy předchůdců minu-
lých ročníků, kteří úspěšně ob-
sadili přední místa v národních 
kolech. 

Petr Heneš, zástupce ředitele pro 
praktické vyučování, 

foto: archiv školy

Žáci soutěžili o Automechanika juniora 2013

Čtvrtý leden 2013 byl velkým 
dnem pro budoucí předškoláky, 
kteří poprvé usedli do lavic v Zá-
kladní škole Sokolovská. Zahájili 
jsme jej krátkým pásmem koled, 
písní a tance. Své dovednosti zde 
předvedli žáci 4. a  5. ročníku. 

Poté na  malé předškoláky čeka-
li oblíbení pohádkoví hrdinové, 
kteří je provázeli programem. 
Děti si se svými rodiči prohlédly 
budovu školy, pohrály si na inter-
aktivní tabuli, zdolaly sportovní 
disciplíny a  alespoň na  malou 
chvíli si vyzkoušely být školáky. 
S Krtkem jsme se nebáli, ve všech 
úkolech jsme obstáli. Měl na  ná-
vštěvě sněhuláka, co nás na všech-
na písmenka zlákal. Trochu jsme se 
zapotili, když jsme si v  tělocvičně 
se Šmoulou zacvičili. Mach, Šebes-
tová a  jejich kouzelné sluchátko, 
k  interaktivní tabuli dovedli nás 
zakrátko. Viděla to Boba a  Bob-
ka zářící očka, že spadla nejedna 
vločka. I v tomto úkolu jsme vyhrá-
li, když jsme všechny vločky sčítali.

Samé úspěšné dny přejí učitelé 1. 
stupně ZŠ Sokolovská, foto: archiv 

Den předškoláka Vánoční Stetson aneb 
Když se láska vrací k nám
Purpura, Zimní láska, Vánoč-
ní vlak, Štědrej večer nastal 
a  s  řadou dalších známých 
písniček s  vánoční tematikou 
se představila velkomeziříčská 
country kapela Stetson na  tra-
dičním vánočním koncertě, 
který se konal 22. 12. 2012 
ve  velkém sále Jupiter clubu. 
Kapela, která má již za  sebou 
víc jak 30 let své činnosti, hrála 
ve složení: Pavel Abeska – steel 
kytara, klávesy, vokál, Karel Bí-
lek – zpěv, kytara, banjo, Vla-
ďka Čermáková – zpěv, kytara, 
Leoš Havlát – bicí, Josef Neto-
lický baskytara, zpěv. Jako hos-
té zpestřily vystoupení Ilonka 
Havlátová na  trubku, Zuzanka 
Havlátová na  triangl. Daví-
dek Pácal z  MŠ na  Sokolovské 
ukázal vyprodanému sálu, že 
umí zpívat. Pořadem provázela 

zpěvačka Vlaďka Čermáková, 
která se poprvé na  vánočním 
koncertu představila jako do-
provodná kytaristka. Kapela 
jako vždy po  koncertní části 
hrála k poslechu a tanci až do 2 
hodin.
Za  zdárný průběh patří po-
děkování Jupiter clubu jako 
pořadateli, firmě Poex, s. r. o., 
VM za  milou pozornost pro 
návštěvníky, Jiřímu Kubišovi 
za působivou scénu a všem věr-
ným fanouškům a  milovníkům 
country hudby, kteří se rozhodli 
opustit lenošky svých obýváků 
a přišli vytvořit a nasát tu správ-
nou vánoční atmosféru. Věřím, 
že všichni odcházeli spokojeni. 
Mediálním partnerem byl týde-
ník Velkomeziříčsko.

Pavel Abeska, 
foto: ing. Antonín Havlát
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Zápisy do 1. tříd ZŠ

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

Základní škola a Střední škola Březejc

ZŠ ve Velkém Meziříčí, Lhotky a Mostiště

Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 16. 1. 2013
1. Rada města vzala na vědomí:
Informaci o  počtu uživatelů Denního stacionáře Nesa a  finančního 
příspěvku jednotlivých obcí

2. Rada města schválila:
– návrh smlouvy o vymezení práva vstupu na pozemek, chůze a jízdy 
za účelem rekonstrukce kanalizace mezi městem, Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a. s., Brno, 
který se týká pozemků města v Čechových sadech – parc. č. 6275/1, 
5964/1, 5998/12, 5928/2 a 5964/43 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, stavba 
Velké Meziříčí, kanalizace Čechovy sady
– návrh smlouvy o vymezení práva vstupu na pozemek, chůze a jízdy 
za účelem rekonstrukce kanalizace mezi městem, Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a. s. Brno, 
který se týká pozemků města v Hliništích parc. č. 2838, 2839, 2840, 
2843 a 2844 v obci a k. ú. Velké Meziříčí
– návrh nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku parc. č. 5694/12 
v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí Čechovy sady Českými dráhami, a. s., 
Praha a městem za účelem užívání části – asi 55 m² – z předmětného 
pozemku jako parkoviště u bytového domu č. p. 2066. Současně bylo 
zahájeno jednání o odkoupení předmětné části pozemku
– návrh smlouvy o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného břemene 
ve  prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., k  tíži pozemků města 
parc. č. 2259/1 a 2760/2 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, lokalita U Tržiště 
– vynucená překládka komunikačního vedení v rámci výstavby proti-
povodňových opatření pro město
– návrh smlouvy na  zřízení věcného břemene ve  prospěch firmy 
Dvořák –Trucks, s. r. o., Brno k  tíži pozemků města parc. č. 5215/1 
a 5216/1, lokalita Františkov, v obci a k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení zemních kabelů NN do těchto pozemků, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání této stavby 
– návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy k tíži 
pozemků města parc. č. 5215/1, 5216/1, 5232/2 a  5234/1 v  lokalitě 
Františkov, obec a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem uložení splaškové 
a dešťové kanalizace do těchto pozemků, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání této stavby 
– návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku parc. č. 4785/1 na Faj-
tově kopci, v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem uložení zemního 
kabelového vedení NN, právem provozování, údržby a oprav na dobu 
trvání předmětné stavby 
– návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice a k tíži pozemků města parc. č. 5901 
a 4765/1 na Fajtově kopci, v obci a k. ú. Velké Meziříčí s právem ulo-
žení zemního kabelu NN a pojistkové skříně, údržby a oprav na dobu 
trvání předmětné stavby 

– rozpočtové opatření: zdroj: 11,6 tis. Kč – § 6409; rozdělení: 11,6 tis. 
Kč – § 3392 víceúčelový sál Jupiter clubu – prováděcí dokumentace 
(navýšení částky z důvodu zvýšené sazby DPH)
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov, 
Svařenov; 30 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště; 30 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou; 30 tis. Kč – § 6409 rezerva m. 
č. Lhotky, Kúsky, D. Radslavice; rozdělení: 30 tis. Kč – § 3745 veřejné 
prostranství Hrbov, Svařenov; 30 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství 
Mostiště; 30 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Olší nad Oslavou; 
30 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, D. Radslavice
– rozpočtové opatření: zdroj: 134 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 134 tis. Kč – § 5512 vzduchotechnika velkého sálu hasičské 
zbrojnice Velké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 17 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 17 tis. Kč – § 5212 tisk krizového letáku pro domácnosti 
města
– rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a dary; rozdělení: 4 tis. Kč – § 3419 dotace; účel: pořádání 3. ročníku 
halového fotbalového turnaje Abraham Cup 2013 – hráči nad 50 let
– rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a dary; rozdělení: 3 tis. Kč – § 3330 dar římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí; účel: pořádání Křesťanského plesu dne 26. 1. 2013 ve Vídni; 
rozpočtové opatření: 1. zdroj: 8,5 tis. Kč – § 3399 přijaté dary na ples 
města, rozdělení: 8,5 tis. Kč – § 3399 sbor pro občanské záležitosti; 
2. zdroj: 50 tis. Kč – § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů – práce 
provedené TS, rozdělení: 50 tis. Kč – § 3727 prevence vzniku odpadů 
– práce provedené TS

3. Rada města souhlasila:
– s bezplatným užíváním veřejného prostranství na náměstí (včetně 
vydlážděné části, která slouží k parkování vozidel) ve středu 30. ledna 
2013 v době od 11 do 19 hodin za účelem propagace Biatlonu 2013 
v Kraji Vysočina a dále povoluje bezplatný odběr elektřiny. S použitím 
znaku města Velké Meziříčí na plakátech propagujících tuto akci. Dis-
tribuci plakátů na akci uhradí město Velké Meziříčí
– souhlasí s pronájmem nebytových prostor od 1. 9. 2013 v objektu 
Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 v prvním nadzem-
ním podlaží pavilonu C o výměře 44 m² pro Základní školu a střední 
školu Březejc, Sviny za účelem zřízení logopedické třídy 
– souhlasí s tím, aby uvolněný byt v objektu ZŠ Mostiště byl převeden 
Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěv-
kové organizaci za účelem využití pro provozní potřeby školy jako ne-
bytový prostor. Příspěvková organizace požádá odbor výstavby a regi-
onálního rozvoje o změnu užívání této nemovitosti
– s realizací projektu na vybudování přírodní učebny v areálu Základ-
ní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace na části 
pozemku parc. čísla 5919/1 a 5921/2 dle předloženého návrhu.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Lidé jsou s nabídkou kultury... 
 „Důvodem je to, že dvě posledně 
jmenovaná zařízení většina lidí 
nezná nebo s  nimi nemá zkuše-
nosti,“ vysvětlil Hubáček. Nic-
méně nikdo si o žádném kultur-
ním zařízení ve městě nemyslí, že 
by nefungovalo vůbec. Poměrně 
hodně silná je v  této souvislosti 
u dotazovaných i podpora rekon-
strukce Jupiter clubu – čtyřicet 
procent z nich ji podporuje roz-
hodně, domnívají se, že to pomů-
že větší návštěvnosti a přinese to 
lepší nabídku.

Nabídka veřejných kulturních 
služeb ve městě podle většiny re-
spondentů odpovídá potřebám 
jeho obyvatel a možnostem měs-
ta této velikosti. Jako nedostateč-
ná se jeví pouze nabídka příleži-
tostí pro mládež. 
Lidé jsou však toho názoru, že 
nabídka je málo atraktivní na to, 
aby přilákala do  města návštěv-
níky z  jiných míst České repub-
liky nebo ze zahraničí. Chybí 
významná kulturní událost 
schopná oslovit početnější veřej-

nost a propagovat město. „Nejví-
ce se lidé účastní společenských 
akcí, jako jsou jarmarky a  pou-
tě, historické slavnosti, vánoční 
koncert a  adventní světýlka,“ 
vyjmenoval Hubáček a  dodal, 
„velmi nás překvapila dvaceti-
procentní účast na  filozofickém 
festivalu. To se nám zdá opravdu 
hodně, neboť je to velmi specific-
ká akce pro úzkou skupinu lidí 
a  přesto tu odezvu má nezane-
dbatelnou. 
Přínosem kulturních aktivit jsou 

pro lidi zejména sociální kon-
takty. Podle nich posilují i  pocit 
hrdosti na své město. A to je po-
zitivní, neboť to současně pod-
poruje i  vzájemnou soudržnost 
a  celkově pak i  zájem obyvatel 
o město.
V  říjnu loňského roku pak pro-
bíhal na  školách podobný do-
tazníkový průzkum mezi žáky, 
jehož výsledky se příliš neliší 
od výsledků výzkumu dospělých 
obyvatel.

Pokračování ze strany 2

Martina Strnadová

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště 
Velké Meziříčí, oznamuje, že dochází k posunu výplatních termí-
nů dávek státní sociální podpory.

 Jde o  tyto dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek 
na bydlení a dávky pěstounské péče. Důvodem je skutečnost, že klient 
pobírající dávky státní sociální podpory má osm dnů na to, aby v této 
zákonné lhůtě oznámil případné změny, které mají vliv na jejich vy-
plácení. Výplaty dávek státní sociální podpory mohou být tedy vypla-
ceny nejdříve vždy až po uplynutí této lhůty v daném měsíci.
To znamená, že první výplatní termín dávek státní sociální podpory 
bude vždy mezi 9. a 11. dnem v měsíci.
Dále oznamujeme, že u příspěvku na mobilitu, pokud je dávka při-
znaná a vyplácená od roku 2012, pokračuje její výplata i v roce 2013 
bez podání nových žádostí. Platí však i  nadále povinnost ohlašovat 
případnou hospitalizaci a  změny tak, jak je uvedeno v  rozhodnutí 
o přiznání dávky.

Rozhodnutím generálního ředitele ÚP ČR č. 3/2013 s účinností od 1. 
2. 2013 se stanovuje jednotná úřední doba na všech pracovištích Úřa-
du práce České republiky takto:

 
Mgr. Martin Čapka, ředitel kontaktního pracoviště

Posouvá se termín výplaty dávek

Pondělí 8.00–12.00,  13.00–17.00 hodin  (12.00–13.00 
přestávka na oběd)
Úterý 8.00–11.00 hodin
Středa 8.00–12.00,  13.00–17.00 hodin  (12.00–13.00 
přestávka na oběd)
Čtvrtek 8.00–11.00 hodin
Pátek 8.00–11.00 hodin (jen pro evidenci nových uchaze-
čů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či 
pozvané klienty)

Mgr. Martin Čapka, ředitel kontaktního pracoviště

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí na 
školní rok 2013/2014 proběhne 8. února 2013 v budově školy na ulici 
Poštovní 1663/3, od 8 do 12 hodin. Nemůžete-li se v určeném dnu 
dostavit, kontaktujte ředitelství školy. K zápisu: rodný list dítěte, dopo-
ručení školského poradenského zařízení ke změně vzdělávání (popř. 
další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), roz-
hodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné 
škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Upozorňujeme rodiče žáků 
základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě 
doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto 
změnu projednali s vedením školy. Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 
605 086 068, e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz
Na školní rok 2013/2014 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– Základní škola speciální (školní vzdělávací program pro žáky s těž-
kým mentálním postižením)
– Základní škola speciální (školní vzdělávací program pro žáky se 
středně těžkým mentálním postižením)
– Základní škola praktická (školní vzdělávací program pro žáky s leh-
kým mentálním postižením)
– Praktická škola jednoletá (střední stupeň vzdělávání, přihlášky do 
15. března 2013)
– Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální
Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce 
školy.                                       Ředitelství Základní školy a Praktické školy VM 

Základní a Praktická škola Velké Meziříčí

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do  1. tříd pro školní rok 
2013/2014 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 8. 
února 2013 od 14 do 18 hodin.
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zá-
pisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2012. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli. 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Dotazníky k zápisu lze vyzvednout v budově ZŠ Komenského, ve školní 
družině v přízemí od 4. 2. do 7. 2. od 14 do 16 hodin. Dotazník bude 
také připraven ke  stažení na  webových stránkách školy www.zssoko-
lovska.cz v  sekci dokumenty. Spádový obvod školy: Bezděkov, Boční, 
Čechova, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostel-
ní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, 
Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu, lze ho stáhnout na webových 
stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy: Bez-
ručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardové, 
Habrová, Jedlová, Jižní, K  Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá 
stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na  Vyhlídce, Na  Výsluní, Oslavic-
ká, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V  Jirchářích, 
Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok – Zápis do 1. 
třídy. Spádový obvod školy: Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránec-
ké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-
-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová říše, Obůr-
ka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpka-
mi, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, 
Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Poto-
kách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.
Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se koná 
dnes, ve středu 23. ledna 2013, od 13 do 17 hodin.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury
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■ Malotraktor domácí výroby. 
Motor Jawa. Šikovný pomocník 
na zahradu i do lesa. Cena 10.000 
Kč. Dohoda. Tel.: 702 496 656.
■ Škodu Fabii Comfort, obsah 
1,4. Barva stříbrná, r. v. 2001. 
Cena 59.000 Kč. Tel.: 732 948 792.
■ Smaltovaný sporák na tuhá 
paliva včetně elektrické plotny. 
Dále prodám palivové dřevo, ští-
pané. Tel.: 776 611 016, e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Renault Megane (sedan) 1,4 16 
V klima, r. v. 7/2000, stav tacho-
metru 135 000 km, obsah 1 390 
ccm/70 kW, STK 7/2014. Výbava 
4× airbag, ABS, centrál dálkový, 
dělená zadní sedadla, el. přední 
zrcátka, imobilizér, klimatizace, 
manuální převodovka, mlhovky, 
nastavitelný volant, otáčkoměr, 
palubní počítač, pevná střecha, 
plní Euro 2, posilovač řízení, 
rádio, senzor opotřebení des-
tiček, tónovaná skla, servisní 
knížka, letní pneu na  diskách. 

Koupeno v  ČR. Cena 40.000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
731 065 265.
■ Invalidní vozík, používaný 3 
měsíce. Polohovací záda, brzdy, 
cena 5.000 Kč. Tel.: 731 065 265.
■ Pšenici a  ječmen, brambo-
ry konzumní + sadbu odrůd 
Marabel, Belana, Adéla. Tel.: 
607  299  168, nejlépe po  17. ho-
dině.
■ Líheň pro drůbež. Cena 
2.200 Kč. Tel.:  733 483 672.
■ Med květový pastovaný. Tel.: 
725 085 058.
■ Piano zn. Scholze. Rok výroby 
cca 1960, nutno naladit a zajistit 
odvoz. Tel.: 606 747 507.
■ Prodám vietnamská selata, 
cena 400 Kč/ks, k odběru ihned. 
Tel.: 733 530 356. 
■ Směs pro nosnice – levně, 
9,50 Kč/kg. Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Ladu Nivu bez TP. Tel.: 

737 141 612.
■ Malotraktor domácí nebo to-
vární výroby, nejlépe kloubový 
s hydraulikou (není podmínkou). 
Měl bych zájem i  o  koupi lišto-
vé nebo bubnové sekačky. Tel.: 
739 109 071.
■ 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 byt 4+1 v klidné čás-

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

■ Pronajmu zrekonstruova-
ný byt 3+1 v Křižanově. Tel.: 
777 867 876. RK nevolat!
■ Pronajmu rodinný dům 3+1. 
Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu byt 3+1 s garáží v 
Křižanově. Tel.: 605 814 491.
■ Pronajmu nový byt 1+kk s bal-
konem na  ulici Školní ve  Vel-
kém Meziříčí. Zařízená předsíň, 
koupelna a  v  pokoji kuchyňská 
linka s  vestavnými spotřebiči. 
Nízké náklady na  energie. Tel.:
 606 408 287.

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

■ Vlastním čistokrevnou fenu 
německého ovčáka a hledám 
psa na pokrytí. PP nejsou nutné. 
Tel.: 777 717 882.

■ Začal nový rok, a tak to zkou-
ším znovu: Zjistil jsi, že jsi sám 
a chceš to změnit jako já? Je nej-
vyšší čas s tím něco udělat, je mi 
44 let, jsem rozvedená s dítkem. 
Najdem tě už doopravdy! Váž-
ně Velké Meziříčí a okolí. Tel.: 
731 010 400.
■ 40letý, svobodný muž hledá 
k seznámení ženu s vyřešenou
minulostí. Velké Meziříčí a okolí. 
SMS na tel.: 732 849 072.

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

► PLOŠNÁ INZERCE: 
1 cm2/24 kč 
nebo 26 kč

► SOUKROMÁ 
 ŘÁDKOVÁ 
 INZERCE: 
Jedno vydání soukromé-
ho řádkového inzerátu 
do rubriky »Prodám 

– koupím – vyměním« – 
25 Kč, 

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

Zubní pohotovost 
So 26. 1. MUDr. Janoušková Z., 
Závíškova 1, Velké Meziříčí, tel.: 
603 206 336. Ne 27. 1. MUDr. 
Šírová V., Vratislavovo nám. 
12, Nové Město na Moravě, tel.: 
566 616 901. Ordinační doba 
pohotovosti vždy 9–12 hodin. 
Doporučujeme předem tele-
fonicky ověřit aktuální stav 
na  příslušném stomatologickém 
pracovišti. Zubní LSPP (v  době 
mimo hodiny běžné v  našem 
okrese) poskytuje Úrazová ne-
mocnice Brno, Ponávka 6, po–
pá 17–7 hodin, víkend, svátky 
nepřetržitě, tel.: 545  538 421.                                                                           
                      (zdroj www.nnm.cz)

Nabízíme 
k pronájmu 

kancelář 
v přízemí 

Jupiter clubu 
na Náměstí 
ve Velkém 

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

Pronájem 
kanceláre

‹

Hrozí vám
E X E K U C E ? !

Neváhejte a volejte

737 057 899.

Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Mostiště 93
594 01 Velké Meziříčí
www.nszmostiste.cz

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. oznamuje 
změnu ordinačních hodin interní ambulance 

od 7. 1. 2013.
MUDr. Tvarůžková I.  pondělí 
interna + diabetologie   7.00–14.00
     úterý
     7.00–14.00

MUDr. Tvarůžková I.  pátek
interna + endokrinologie  7.00–12.30

MUDr. Kříž M.   středa  
interna     7.00–14.00
     čtvrtek
     7.00–14.00

Objednává se na tel.: 566 512 324 
v ordinačních hodinách.

Prodám řadový RD 7+2 ve 
VM, lokalita Kunšovec po ge-
nerální rekonstrukci v r. 2001 
s předzahrádkou, garáží, malou 
zahradou, balkonem a terasou. 
Na zahradě je studna, pergola, 
kůlna. Možno využít jako 2 sa-
mostatné byty. Cena 3.800.000 
Kč k jednání. Tel.: 731 045 395.

Zodpovědně 
D O U Č Í M  F Y Z – M AT 
6.–9. tř ZŠ; prima–kvarta 

Gym. Připravím na PZ na SŠ. 
Tel.: 774 621 703.

PŘIJMEME 
BARMANY/BARMANKY PRO

  NONSTOP BOWLING BAR 420 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ. TEL.: 602 432 181 
NEBO PŘÍMO NA PROVOZOVNĚ.

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

vhodného kandidáta na pozici 
ÚDRŽBÁŘE. 

Svářečský průkaz podmínkou.             
Životopisy zasílejte prosím na e-mail: 

stanislav.prokes@agpas.cz 

Hornoměstská 38
FOTODEPILACE – trvalé 
odstranění všech chloupků
FOTOOMLAZENÍ – omlazení 
a regenerace pleti, odstranění 
pigmentových skrvn a žilek
NOVĚ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

objednávky: 777 671 667

nabízí
1. 2.

HOD 
JABLOŇOV – RUDA

PRODÁVÁ

SELATA 65 Kč/kg

33 Kč/kg
+ 15 % DPH

Tel.: 566 522 972

Svaz diabetiků 
nabízí pro všechy:
Ozdravné pobyty 

u moře 
 Itálie 2013

▶ Palmová riviéra – 
San Benedetto del Tronto, 

apartmánový dům Collina.
Termín 14.–23. 6. 2013, 

polopenze v ceně, 
od 4.700 do 7.000 Kč dle typu 

apartmánu. Zálohu 1.000 Kč 
je třeba zaplatit do konce března, 

zbytek do konce května.           -js-

ZIMNÍ BURZA
www.facebook.com/

Burza VM

Městský psí 
útulek daruje

Tel.: 723 778 248

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

Blahopřání

společenská RUbRika

Poděkování

Vzpomínky

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

Dnes, 23. 1. 2013, uplynuly 2 
roky od chvíle, kdy nás opustil 
pan,

Jan Marinč.

Vzpomínají manželka
 a děti s rodinami.

Dne 5. 1. se konala již 4. benefiční taneční zábava. Výtěžek je úžasných 
40.307 Kč. Opět hrála skupina Acccort a zdarma, proto velké díky za 
vaše hraní pro Srdíčkáře. Další poděkování je suprovým lidem, bez 
kterých by to nešlo – díky.
Děkujeme také společnosti Nowaco za párky, které darovala. 
Děkujeme nosičům vody, všichni vědí. 
Děkujeme všem, kteří přišli a také těm, kteří přispívají a zábavy se 
zúčastnili. 
Dosavadní výtěžek ze všech čtyř zábav je 106.426 Kč. Z divadel je do-
savadní výtěžek 19.561 Kč. 
Děkujeme všem dárcům, pomocníkům a účinkujícím. 

Za Srdíčkáře pořadatelé

Dne 26. 1. 2013 oslaví své 90. narozeniny pan Josef Krejčí 
ze Závisti, nyní na odpočinku v Uhřínově.

K jeho narozeninám mu přejí všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví do dalších let 

bývalí spoluobčané ze Závisti i z ‚Nepřízně‘.

❧ Když se probouzelo ráno 
a nastal nový den, 
Ty jsi náhle odešel snít 
svůj věčný sen. 
Utichly kroky, umlkl hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás. ❧

V nejkrásnějším věku 20 let od 
nás odešel náš syn 

Petr Kunčar z Netína. 

Dne 21. 1. 2013 jsme vzpomněli jeho nedožité 30. narozeniny. 
S láskou vzpomínají rodiče, sestra s rodinou, bratr, 

babička a tety s rodinami.

Dne 7. ledna 2013 uplynuly 
smutné 2 roky, kdy nás opustil 
pan 

Jaroslav Blažek 
z Měřína.

Stále vzpomínají 
všichni kamarádi 

a přátelé z fotbalového oddílu. 

předsálí kina Jupiter clubu od 15.30 hodin
29. 1. Výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jiří 
 v Tasově, přednáší Mgr. Pavel Kryl
  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

Poděkování za benefiční taneční zábavu

Neúprosně běžící čas nám připomíná, že dnes, 23. ledna 2013, uply-
nulo již 10 let od náhlé a nečekané smrti mého manžela, tatínka a syna 

Pavla Bařtipána. 

Kdo jste ho znal a měl ho rád, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Manželka Jana, děti Dominika, Adélka a Ondřej, 
maminka Eva a babička Maruška

obec  r. 2011 r. 2012 r. 2013
Baliny  4 360 4 350  4 590
Bory   16 562 16 496        18 596
Březejc   4 910 5 210 4 242
Březka   1 874 2 950 2 378
Čikov   4 240 5 600 5 580
Dolní Heřmanice   3 135 2 110 2 592
Dolní Radslavice   7 248 6 680 8 340
Holubí Zhoř   4 767 4 115 4 105
Horní Heřmanice   4 563 4 160 3 850
Horní Radslavice   5 400 1 734 5 155
Hrbov + Svařenov   8 820 9 430        10 025
Jabloňov   9 820 10 974     11 900
Kochánov   7 750 7 070 7 390
Kúsky   2 590 2 400 2 550
Lavičky + Závist   14 523 14 137        17 364
Lhotka   1 750 2 390 2 450
Lhotky   5 993 4 250 2 543
Martinice   15 325 15 958         16 541
Mostiště   17 568 19 290        16 620
Netín + Záseka   11 712 11 228        10 690
Olší nad Oslavou   8 630 9 310 8 990
Oslava   1 500 1 450 2 020
Oslavice + Osové    16 340 21 063        19 983
Otín + Pohořílky   15 780 14 610        16 020
Petráveč       4 834
Radenice   4 670 5 960 6 367
Ruda   10 160 8 888         11 370
Sklené nad Oslavou    2 467 3 285
Stránecká Zhoř   11 620 12 400         12 357
Šeborov + Frankův Zhořec 4 780 7 110          5 560
Tasov   19 931 19 843         21 897
Uhřínov   10 486 11 116        13 372
Vaneč  3 110 2 411           3 527
Velké Meziříčí  143 255 157 439       169 456
Vídeň  13 232 14 495          17 381
Zadní Zhořec  8 600 9 880         10 160
Celkem   430 397 448 974      484 080

tříkRálová sbíRka – vŠecHny obce

Dnes přinášíme kompletní seznam obcí. V minulém čísle vypadla ze 
seznamu obec Kúsky při předtiskové úpravě tabulky. Tímto se koled-
níkům z Kúsek omlouváme.                                                                 -red-

Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu dne 6. února 2013 
přijímací zkoušky nanečisto. 
Zájemci o čtyřleté i osmileté studium si mohou zcela nezávazně 
vyzkoušet „přijímačky“ a seznámit se s prostředím školy. 
Žáci mohou přijít i v doprovodu rodičů.  
Začátek je v 15 hodin v  budově školy, předpokládaný konec 
v 17 hodin. Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se pře-
dem přihlašovat.                                                       

Ředitelství GVM

POZVÁNKA NA
 „PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

NANEČISTO“

Zapojte se do hodnocení soutěže Vánoční město
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Vánoční město. Do ní se mohli přihlásit 
všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící ve Vel-
kém Meziříčí.
Soutěží se ve dvou kategoriích:
 ▶ vánoční výzdoba oken, balkonů a lodžií
 ▶ vánoční výzdoba oken, která je viditelná z ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech:
osvětlené domy – denní výzdoba.
Fotosnímky přihlášených výzdob budou zveřejněny na webu města 
www.mestovm.cz
Hlasovat bude možné od 16. ledna 2013 do 30. ledna 2013 včetně.
Hlasovat bude možné pouze jednou z jedné IP adresy, a to přiděle-
ním hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii.
U jednotlivých fotografií bude zobrazen aktuální počet hlasů.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v každé kategorii spolu s předáním 
cen z rukou starosty města Velké Meziříčí ing. Radovana Necida  pro-
běhne ve čtvrtek 7. února 2013 v 16 hodin na malé scéně Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Zahradnictví Rozmarínek – Vídeň, Zahradnic-
tví Flouma – Velké Meziříčí, Zahradnictví Molnár – Budišov.

-měú-

soUtěŽ vánoční Město

Tříkrálová sbírka v Kúskách vynesla 2.550 Kč. Děku-
jeme našim malým králům, kteří ač chodili poprvé, 
zvládli vše na jedničku. Foto: archiv A. Dvořákové

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

Logopedická třída – nová nabídka pro 
rodiče budoucích prvňáčků

Kulturní komise obce Vídeň děkuje všem sponzorům za peněžní i věc-
né dary, čímž přispěli ke zdárnému průběhu plesu. 

-mr-

Poděkování sponzorům Sousedského bálu
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kUltURní a společenské akce

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

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

divadelní seZona jaRo 2013

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

Plesová sezona 2013 v Jupiter clubu 
Pátek 25. 1.  
PLES HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÁ A OBCHODNÍ  AKADEMIE 
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.

SVĚT JE PLNÝ ANDĚLŮ
GYMNAZISTÉ VYSTAVUJÍ

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
DO 31. 1. 2013.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 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

HÁZENKÁŘSKÝ PLES
16. února 2013 od 20 hodin

v hasičské zbrojnici
hraje Maraton

Prodej lístků v prodejně Elektro Raus, Radnická ulice, VM

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

XIV. reprezentační ples obce Ořechov
26. ledna 2013 ve 20 hodin

KD Ořechov
K tanci a poslechu hraje F-BOX.

Celým večerem nás bude provázet moderátor Jiří Doležal.
Bude připravena bohota tombola, občerstvení zajištěno! 

Spolek živnostníků Blízkov vás srdečně zve na 

11. Společenský ples
26. 1. 2013
hraje Ellu Bend

od 20 hodin v sále Obecního domu Blízkov
Bohatá tombola (1. cena plazma 109 cm)

Občerstvení zajištěno, po skončení akce možnost rozvozu.

26. 1. 2013 
11–16 hodin
Přijďte ochutnat 
čerstvě uzené maso a klobásy.
Ukázka výroby domácích klobás.

Tradiční udírny na Fajtově kopci

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

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

Cigánski Diabli zahrají v Jupiter clubu

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

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

Keramické kurzy v Jupiter clubu –  
pro dospělé i pro děti

Disco s DJ Bondem

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

12. BABSKÝ MAŠKARNÍ BÁL,
který se uskuteční v pátek 1. 2. 2013
v Katolickém domě v Křižanově.
K tanci hraje skupina M.E.Š.

,,Cigánski diabli“ je název jedinečného seskupení hudebníků, kteří od 
roku 1991 dokázali to, co se ve střední Evropě málokomu podařilo. 
Jejich skladby s nadšením po celém světě poslouchají tisíce oddaných 
fanoušků i odborní kritici. Virtuozní houslová sóla primáše Štefana 
Banyáka, strhující výkony cimbálového kouzelníka Ernesta Šarköziho, 
krásne barvy tónů violončela jeho manželky Silvie, klarinetové mist-
rovství Zoltána Grunzu a skvělá rytmicko-harmonická souhra celého 
orchestru jsou zárukou těch nejkvalitnejších hudebních představení. 
Skupina přináší originální díla, odvážné aranžmá, neobvyklé hudební 
kombinace a nová image. 

(Více v příštím čísle, zdroj: www.ciganskidiabli.sk)

ZŠ  Netín 
ve spolupráci 
s rodiči žáků

pořádá tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL.

V neděli 3. 2. 2013 
od 13 hodin v KD Netín

Těšíme se na vás.
Tombola i občerstvení 

zajištěno.

KD MARTINICE
3. ÚNORA 2013

VE 13.30 HODIN
VSTUPNÉ 20 KČ
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Program házené 
na únor a březen
Přehled turnajů házené 
mládeže TJ Sokol Velké 
Meziříčí v prvních měsících 
roku 2013

(leden – březen) ve  Sportovní 
hale za Světlou
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)

Dne Začátek Mužstvo Domácí Hosté
 So  26. 1. 10.15 A VM Vys. Jihlava jun.
 So  26. 1. 12.00 SD Velké Meziříčí 1. SC Znojmo 
 So  26. 1. 14.00 MD Velké Meziříčí 1. SC Znojmo
 Ne 27. 1. 13.30 B Velké Meziříčí B Ivančice
 So    2. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí V. Bíteš B 
 So    2. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí V. Bíteš dorost 
 So    2. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Novosedly
 Ne   3. 2. 10.15 SŽ U 15 Ždár n. S. Velké Meziříčí
 Ne   3. 2. 11.45 SŽ U 14 Ždár n. S. Velké Meziříčí
 Ne   3. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Budišov
 So    9. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Měřín 
 So    9. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Stařeč dorost
 So    9. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Polná
 Ne 10. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Svratka Brno
 Ne 10. 2. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí Svratka Brno
 Ne 10. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Měřín
 So 16. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Stařeč
 So 16. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Radostín
 So 16. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Rosice
 Ne 17. 2. 12.30 SŽ U 15 HFK Třebíč Velké Meziříčí
 Ne 17. 2. 11.00 SŽ U 14 HFK Třebíč Velké Meziříčí
 Ne 17. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Hlinsko
 So 23. 2. 10.15 SD Velké Meziříčí Polná
 So 23. 2. 12.00 MD Velké Meziříčí Polná
 So 23. 2. 14.00 A Velké Meziříčí Čáslavice
 Ne 24. 2. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Vrchovina 
 Ne 24. 2. 13.30 B Velké Meziříčí Luka n. J.
 So    2. 3. 10.15 SD Velké Meziříčí Humpolec
 So    2. 3. 12.00 MD Velké Meziříčí Humpolec
 So    2. 3. 14.00 A Velké Meziříčí Bystřice n. P.
 Ne   3. 3. 9.00 MŽ U 13 Sparta Brno Velké Meziříčí
 Ne   3. 3. 10.30 MŽ U 12 Sparta Brno Velké Meziříčí
 Ne   3. 3. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí Chrudim 
 Ne   3. 3. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí Chrudim
 Ne   3. 3. 13.30 B Velké Meziříčí Křižanov 
 So    9. 3. 10.15 SD HFK Třebíč Velké Meziříčí
 So    9. 3. 12.00 MD HFK Třebíč Velké Meziříčí
 So    9. 3. 11.00 MŽ U 13 Velké Meziříčí V jednání
 So    9. 3. 12.30 MŽ U 12 Velké Meziříčí V jednání
 So    9. 3. 14.00 A Velké Meziříčí Stará Říše
 Ne 10. 3. 14.00 B Velké Meziříčí Okříšky
 Ut  12. 3. 15.00 SŽ U 15 Velké Meziříčí Sparta Brno 
 Ut  12. 3. 16.30 SŽ U 14 Velké Meziříčí Sparta Brno 
 So  16. 3. 10.15 SD Velké Meziříčí Vrchovina 
 So  16. 3. 12.00 MD Velké Meziříčí Vrchovina
 So  16. 3. 14.00 MŽ U 13 Velké Meziříčí V jednání
 So  16. 3. 15.00 MŽ U 12 Velké Meziříčí V jednání
 So  16. 3. 14.00 A Sparta Brno Velké Meziříčí
 Ne 17. 3. 10.15 SŽ U 15 Velké Meziříčí 1. SC Znojmo 
 Ne 17. 3. 11.45 SŽ U 14 Velké Meziříčí 1. SC Znojmo
 Ne 17. 3. 13.30 B Velké Meziříčí Věžnice
 So  23. 3. 10.00 SŽ U 14 Velké Meziříčí Břeclav MU
 So  23. 3. 11.45 SŽ U 15 Velké Meziříčí Břeclav MU
 So  23. 3. 15.00 B Velké Meziříčí Štěpánov MU
 Ne 24. 3. 10.15 A Velké Meziříčí Bystrc MU
 Ne 24. 3. 13.00 SŽ U 12 Velké Meziříčí Břeclav MU
 Ne 24. 3. 14.45 SŽ U 13 Velké Meziříčí Břeclav MU

RoZpis ZiMní přípRavy 2012/2013 
vŠecH MUŽstev Fc vM

Okresní přebor v ledním hokeji
HLC Bulldogs Brno – SK Mosti-
ště 14:6 (5:2; 3:1; 6:3)
Branky: Jirásek 3, Sahaj 2, Nešpů-
rek 2, Machala 2, Houdek, Mez-
ník, Šebor, Irein, Balabán, asis-
tence Šebor 3, Jirásek 2, Kvarda 2, 
Bartoněk 2, Houdek, Pospíchal, 
Buček, Balabán, Irein – Toman 
3, Slavík 2, Bojanovský, asis-
tence Toman 2, Smejkal, Krška, 

Zahradníček, Svoboda, vylouče-
ní 9:5, využití 1:4, oslabení 0:0, 
rozhodčí Scheiner, Trmač, hráno 
na ZS v Boskovicích.
Utkání bylo rozhodnuto již v prv-
ní třetině, kterou domácí vyhráli 
5:2. V  dalším průběhu zápasu 
skóre navyšovali. Soupeř ukázal 
svoji vyzrálost v  přesilovkách, 
kde proměnil čtyři. Konečný 
hrozivý výsledek průběhu utkání 

neodpovídá, hosty prostě potkal 
nešťastný a nepříjemný den.
Další výsledky:
Šerkovice – Sokol Křižanov 5:1 
(1:1; 1:0; 3:0)
Nedvědice – Veverská Bítýška 
1:4 (0:2; 1:2; 0:0)
Zastávka – Náměšť n. O. 3:6 
(1:2; 2:2; 0:2)
Velká Bíteš B – Minerva Bosko-
vice B 6:2 (3:1; 0:1; 3:0)

Centrum Brno – Tatran Hrušky 
9:2 (3:0; 2:0; 4:2)
Tabulka po 3. kole
1. Náměšť n. O. 13 12 1 0 0 94:35 38
2. Veverská Bítýška 13 9 0 2 2 69:35 29
3. RH Centrum Brno 11 9 0 1 1 85:36 28
4. Zastávka 13 7 0 0 6 64:55 21
5. Bulldogs Brno 12 7 0 0 5 66:61 21
6. Velká Bíteš B 12 6 0 1 5 44:50 19
7. Šerkovice 11 5 1 1 4 64:53 18
8. Mostiště 13 4 2 0 7 46:67 16
9. Boskovice B 13 4 0 0 9 33:61 12
10. Nedvědice 10 2 0 1 7 20:46 7
11. Hrušky 12 1 1 1 9 32:69 6
12. Křižanov 13 0 2 0 11 30:79 4

-tom-

Mostiště vysoko podlehly brněnským ‚Buldokům‘

Meziříčí bude opět hostit národní turnaj v boccie
OZP Cup
OZP Cup v  boccii je dlouho-
dobá (roční) soutěž. Vypisuje 
se v soutěžích jednotlivců BC1, 
BC2, BC3 a  BC4. Vítězem se 
stává ten závodník, který ve své 
třídě dosáhl během roku nejví-
ce bodů na  bodovaných soutě-
žích v  ČR. Vítěz v  každé třídě 
získává putovní pohár. V přípa-
dě, že závodník 3 roky za sebou 
obhájí vítězství, pohár mu bude 
ponechán. Závodníci na  prv-
ním až třetím místě získávají 
diplom a medaili.
Ve  Velkém Meziříčí se tento 
Národní turnaj v  boccie, OZP 
cup I. kolo I. ligy (nutno ten-
to název uvádět všude v tomto 
znění, neboť OZP – Oborová 
zdravotní pojišťovna je gene-
rálním sponzorem) pořádá již 
několikátý rok a pod hlavičkou 
Tělovýchovné jednoty Březejc, 
o. s., počtvrté, vždy z pověření 
České federace Spastic handi-
cap.

Sjede se na něj cca 60 hráčů z celé 
ČR, včetně paralympijských me-
dailistů z Londýna a Pekingu.

Co je boccia?
Boccia je sport podobný fran-
couzské hře petanque. Díky své 
povaze je velmi populární mezi 
lidmi s těžkým fyzickým postiže-
ním, a to zejména s dětskou moz-
kovou obrnou, traumatickým po-
škozením mozku či po mozkové 
mrtvici. Je také jediným spor-
tovním odvětvím, kde tito lidé 
mohou změřit své síly na nejvyšší 
možné úrovni – na  paralympij-
ských hrách.
Základní rozdíl oproti hře pe-
tanque spočívá v herních míčích 
a povrchu. Míče jsou v případě 
boccii kožené, výrazně lehčí, 
větší a  měkčí než těžké kovové 
koule používané při pentaque. 
Povrch hracího pole musí být 
rovný a  hladký, jako například 
dlážděná nebo dřevěná podla-
ha v  tělocvičně. Rozměry hra-

cího pole jsou 12,5 m × 6 m. 
Jednotlivci, kterým jejich pohy-
bové omezení nedovoluje samo-
statně odhazovat míč, hrají s po-
mocníkem a  hrací pomůckou 
– rampou, rourou (připomínající 
okap). S  jejich pomocí umisťují 
míče do  hracího pole. Asistent 
dle pokynů hráče nastaví sklon 
roury a hráč po ní spustí míč. Ten 
v  některých případech drží jen 
svojí bradou, pokud mu to posti-
žení rukou neumožňuje jinak.
Bocciu mohou hrát jednotlivci 
i  družstva. Ke  hře je potřeba 6 
červených, 6 modrých a  jeden 
bílý míček, tzv. „jack“. Cílem hry 
je umístit míčky své barvy co nej-
blíže bílému (cílovému) míčku.
Herní kategorie
V boccie neexistují pohlavní ka-
tegorie. Muži a ženy hrají v sou-
těžích společně v jedné kategorii. 
Rozlišují se věkové skupiny.
Třída BC1
Hráčům smí asistovat jeden 
spoluhráč, který musí setrvat 

ve vymezené oblasti alespoň 2 m 
za hracím boxem. Pomocník smí 
přistoupit a  asistovat, je-li o  to 
viditelným způsobem požádán 
hráčem. Tito pomocníci vykoná-
vají úkony jako například: 
– seřízení nebo stabilizace hrací-
ho vozíku
– podání míče hráči
Třída BC2
V této divizi soutěží hráči nemají 
povolenu asistenci pomocníka.
Třída BC3
(hráči používající pomocné pro-
středky)
V  této divizi soutěží hráči s  vel-
mi těžkou pohybovou dysfunkcí 
všech čtyř končetin. Hráči nejsou 
schopni funkčního uvedení míče 
do  pohybu a  jsou závislí na  po-
moci nebo na elektrickém vozíku.
Hráči nejsou schopni vytrvalé-
ho stisku (úchopu) nebo uvol-
nění, ale mohou mít schopnost 
pohybu v  paži. Funkční rozsah 
pohybu je však nedostatečný 
k  tomu, aby umožnil důsledné 

umístění míče do hracího pole. 
Všem hráčům je povolena asis-
tence spoluhráče. 
Třída BC4
V této divizi soutěží hráči s těžkou 
pohybovou dysfunkcí všech čtyř 
končetin v  kombinaci s  chabou 
dynamickou kontrolou trupu, jež 
jsou jiného než mozkového pů-
vodu, nebo degenerativně-moz-
kového původu. Hráč je schopen 

projevit dostatečnou zručnost 
k  důslednému zpracování a  od-
hodu míče do  hracího pole. Je 
zřejmý chabý úchop a  uvolnění, 
v  kombinaci se špatným načaso-
váním vypuštění míče a dotažení 
pohybu. Lze si také povšimnout 
nedostatečné kontroly hladkosti 
a rychlosti pohybu a synchroniza-
ce. Hráči nejsou oprávněni k asis-
tenci spoluhráče. 

TJ Dětské středisko Březejc pořádá
NÁRODNÍ TURNAJ
V BOCCIE
OZP CUP 1. liga, 1. kolo

9.–10. 2. 2013
Tělocvična 3. ZŠ Školní 2055, 
Velké Meziříčí
Srdečně zveme příznivce boccii. Přijďte podpořit svoje favority 
nebo se podívat, příjemně strávit čas ve sportovní atmosféře han-
dicapovaných sportovců.
Program: 9. 2. 9–18 hodin, 10. 2. 9–15 hodin

-tjds-

Hokejová přípravka má další zlatou medaili
V neděli 20. ledna 2013 se konal 
turnaj hokejových přípravek na 
zimním stadionu v Ledči nad Sá-
zavou.
Hráči HHK Velké Meziříčí bo-
jovali proti Jihlavě B a Třebíči B. 
Oba celky hladce porazili, a  to 
Jihlavu 14:2 a  Třebíč 24:0. Skóre 
38:2.
Branky: Švejda P.  23×, Jašek 
P. 9×, Bíbr D. 3×, Hammer D. 2×, 
Katolický Š. 1×
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Juda P. – Švejda P., Jašek P., 
Bíbr D., Hammer D., Katolický 
Š., Vejmola T., Zeman L., Kato-
lický M., Zachoval V.

-jud-
foto: archiv HHK
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Házená 
Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1995–2003 se zá-
jmem o pohyb. 

Pravidelné tréninky:
pondělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve  sportovní hale 
za Světlou.

Šachisté hlásí remízy
Krajský přebor 5. kolo:
Gambit Jihlava – Spartak Velké 
Meziříčí A 4:4
Body našich: Bárta, Mrazík 
a  Čtveráček po  jednom – Kopr 
a  Janák Jos. po  0,5 za  remí-
zy – ing.  Nedoma (C), Jan 
a Mgr. Mejzlík 0 b.
Regionální soutěž skupina Vý-
chod 5. kolo:
Spartak Velké Meziříčí B – TJ 
Žďár n. S. D 2,5:2,5
Za  domácí hráli Dvořák Dom. 
a  Urbánek po  1 bodu – Zeman 
0,5 b. Kučera (C) a  Dvořák Jos. 
0 b. 

Oba velkomeziříčské týmy se 
tedy tentokrát rozešly se svými 
soupeři smírně. 
Zatímco v  případě áčka v  kraj-
ském přeboru to lze považovat 
za  úspěch, u  béčka v  regionální 
soutěži skupiny Východ je tomu 
přece jenom tak nějak spíš na-
opak, neboť se od  jeho hráčů 
rozhodně dalo čekat mnohem 
víc.
Remíza s  Jihlavou by týmu 
A  mohla pomoci v  jeho boji 
o záchranu, ovšem do konce této 
sezony je ještě relativně dost da-
leko. -vp-

Městská hokejová liga 
4. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
HC Bory – HC Lukáš 2:3
Uhlíř F. ml., Uhlíř F. st. – Vaněk 3
Agromotor VM – Tech. služby 
VM 5:2
Malý 2, Bíbr 2, Kadela – Kožený, 
Todorov
SK Omega VB – SK Netín 5:3
Mikulík, Pelán, Loup, Dočkal, 
Bartoň – Plhák T., Řehoř 2
SK Afcon Kunšovec VM – San-
born VM 4:7
Pyrochta 2, Strnad, Topol – Pu-

ffer 2, Bajer F., Bajer L., Sláma, 
Bukáček, Fritz
1. Sanborn VM 4 3 1 0 26:19 7
2. HC Bory 4 3 0 1 19:6 6
3. HC Lukáš 4 3 0 1 28:17 6
4. Technické služby VM 4 2 1 1 20:17 5
5. SK Omega VB 4 2 0 2 10:18 4
6. Agromotor VM 4 1 0 3 13:20 2
7. SK Afcon Kunšovec VM 4 1 0 3 13:21 2
8. SK Netín 4 0 0 4 10:21 0

O postup do extraligy
H. Heřmanice – SK Vídeň 4:5
Kutílek 2, Šilhán, Horký – Am-
brož 2, Vídeňský, Pospíšil, Her-
many 
River VM – Auto Dobrovolný 
VM 2:7

Daniel, Havlík – Weber 3, Šefčík 
2, Dohnal, Dobrovolný
Farma Měřín – SK Lavičky 3:3
Uchytil, Kocanda, Janeček – Ště-
pánek 2, Barák
HC Benetice – SPL Radostín 1:2
Mikuláš – Hubený, Vokoun
1. HC Benetice 4 3 0 1 25:12 6
2. SK Lavičky 4 2 2 0 18:12 6
3. SK Vídeň 4 3 0 1 19:18 6
4. SPL Radostín nad Osl. 4 2 1 1 12:10 5
5. Auto Dobrovolný VM 4 2 0 2 15:11 4
6. Horní Heřmanice 4 1 1 2 14:16 3
7. Farma Měřín 4 0 2 2 11:17 2
8. River VM 4 0 0 4 11:29 0

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

HC Tasov – Ořechov 1:4
Hamáček – Dvořák 2, Zeman 2
HC Bory B – HCF Dráhy VM 3:5
Zikmund, Pokorný, Karásek – 
Pavlas 2, Novák, Mišura, Slavík
NHÚ Balinka VM – SK S. Zhoř 6:8
Vacula 3, Mucha J., Jelínek, Na-
vrátil – Sojka 3, Necid 2, Kazda 
S., Kazda Z., Bartušek
6. Ořechov 4 2 1 1 15:9 5
7. HCF Dráhy VM 3 2 1 0 12:8 5
8. SK Stránecká Zhoř 4 2 0 2 22:17 4
9. NHÚ Balinka VM 3 2 0 1 18:15 4
10. HC Pikárec 3 2 0 1 13:10 4
11. SK Tasov 3 1 0 2 8:12 2
12. HC Bory B 4 0 0 4 10:27 0

-vid-

V čele městské hokejové ligy je aktuálně Sanborn

OP 1
ST VM B – TJ Žďár nad Sázavou 
D 15:3
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Šoukal Slavomír 4/0, 
Klíma Tomáš 2/2
Čtyřhra: Klíma, Brabec
OP 2
ST VM C – TJ Žďár nad Sázavou 
E 9:9
Body: Buk Radek 3/1, Kořínek 
Stanislav 2/2, Dvořák František 
1/3, Zelený David 1/2, Bednář 
Ivan 1/0
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek

OS
TJ Malá Losenice B – ST VM E 
14:4
Body: Minařík Jakub 3/1, Kališ 
Petr 1/3, Vodák Daniel 0/4, Juda 
Ondřej 0/4
O  víkendu pokračovaly dalšími 
koly okresní přebory. Družstva 
B a C přivítala soupeře ze Žďáru. 
Plný bodový zisk si připsala do ta-
bulky rezerva přesvědčujícím vý-
sledkem 15:3. Trio hráčů Skryja, 
Brabec a  Šoukal podali neomyl-
ný výkon a  vyhráli všechny své 
dvojhry. Béčko nadále drží dru-

hé místo společně s  Rovečným 
za  vedoucí Bystřici. V  souboji 
druhé třídy céčko remizovalo 9:9. 
V tomto střetnutí se nejvíce daři-
lo Bukovi, uhrál cenné tři body 
a  nejvíce napomohl k  pěknému 
výsledku s  lídrem soutěže. Naši 
nejmladší odcestovali do  Malé 
Losenice, kde podlehli 14:4. Krás-
né tři body uhrál Minařík a jeden 
zaznamenal Kališ.
Ve  středu dne 23. ledna 2013  
čeká naše áčko velice důležité 
venkovní utkání o  postup pro-
ti Moravským Budějovicím. 

Začátek zápasu je v  19 hodin. 
Program: 23. 1. v  19 hodin TJ 
Sokol Moravské Budějovice – ST 
VM 
26. 1. ve 12 hodin TJ Sokol Jem-
nice – ST VM 
Krajský přebor 1. třídy
1. Mor. Budějovice A 12 9 2 1 0 114:79 32
2. Pelhřimov B 12 9 2 1 0 116:60 32
3. Jihlava B 12 9 0 3 0 110:65 30
4. Vel. Meziříčí A 12 9 0 3 0 111:65 30
5. Chotěboř B 12 5 5 2 0 109:96 27
6. Nížkov A 12 5 2 5 0 91:88 24
7. Náměšť n. Osl. A 12 3 3 6 0 83:98 21
8. Chmelná A 12 4 1 7 0 83:97 21
9. Žďár n. Sáz. B 12 3 3 6 0 79:102 21
10. Humpolec A 12 3 3 6 0 80:98 21
11. Jemnice A 12 1 3 8 0 69:109 17
12. Třešť B 12 0 0 12 0 32:120 12

-pk-

Rezerva stolních tenistů se drží na druhém místě

Po dva hrací dny soupeřilo sedm 
družstev o  putovní pohár věno-
vaný rodinou význačného činov-
níka velkomeziříčské házené –
Eduarda Klapala. Při závěrečném 
ceremoniálu popáté v řadě zvedly 
nad hlavu putovní trofej a  uhá-
jily tak svoje výsadní postavení 
v  tomto turnaji družstev mlad-
ších žákyň červenobílé Pražanky. 
Jejich herní převaha a suverenita 
byla od  prvních sobotních sou-
bojů více než patrná. O  umístě-
ní na  druhém až čtvrtém místě 
rozhodlo při rovnosti bodů tří 
adeptek na  medailové posty až 
závěrečné utkání turnaje. Celko-
vé skóre tak vyneslo ke stříbrným 
medailím hráčky A týmu Havlíč-
kova Brodu, bronz braly děvčata 
z  Kobylis a  nepopulární „bram-
borové medaile“ patřily Žirov-
nickým.
Trenéři svým hlasování rozhod-
li, o  tom že ocenění pro nejlepší 
hráčku turnaje převzala Josefína 
Issová z  vítězného týmu Slávie, 
nejlepší brankářkou byla oceněna 
domácí Jarmila Šabacká a nejvíce 
přesných zásahů zaznamenala 

v průběhu turnaje havlíčkobrod-
ská kanonýrka Bára Machalová. 
Jmenované převzaly z rukou po-
tomků Eduarda Klapala – Jitky 
Kratochvílové, Hany Večeřové 
a Pavla Klapala věcné dary.
Domácí celek s bilancí pěti porá-
žek a jednoho vítězství se snažil, 
pokud mu síly stačily. Ovšem 
značná nevyrovnanost kádru sta-

čila tentokrát jen na předposled-
ní šesté místo. Bojovností dokázal 
držet krok v soubojích s mladými 
hráčkami regionu Vysočina – 
Havlíčkova Brodu a  Žirovnice. 
Vysoké devatenáctigólové poráž-
ky od suverének turnaje ze Slávie 
a  na  medaile pomýšlejících hrá-
ček Kobylis byly zdrcující. Jediný 
bodový zisk se podařilo připsat 

po nervy drásajícím dramatu ví-
tězstvím nad Hodonínskými.
Na  zdařilém průběhu sportov-
ní mládežnické akce se podílely 
Radka Jelínková, Ilona Závišková 
a Lenka Pacalová.
Výsledky:
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
A 5:9, – Havlíčkův Brod B 10:14, 
– Žirovnice 7:11, – Slávia Praha 

3:22, – Kobylisy 7:26, – Hodonín 
6:3.
Pořadí:
1. DHC Slávia Praha 141:49 12
2. Jiskra H. Brod A 72:59 8
3. Sokol Kobylisy 100:81 8
4. Slavoj Žirovnice 70:62 7
5. Jiskra H. Brod B 81:67 6
6. TJ Sokol V. Meziříčí 38:85 2
7. HK Hodonín 26:105 0

Hrály: Šabacká Jarmila, Bohá-
čová Lucie – Pavlíčková Tereza 
(24), Pacalová Lenka (8), Buch-
tová Eliška (1), Teplá Lucie (4), 
Singerová Klára (1), Badalíková 
Jana, Pospíšilová Markéta, Šve-
jdová Kristýna, Slámová Karolí-
na, Marková Kateřina. Trenérky 
Závišková, Pacalová.

-záv-, 2× foto: Radka Jelínková

Memoriál Eduarda Klapala vyhrály Slávistky

HHK VM – SHK Hodonín 3:5 
(2:2, 0:2, 1:1)
Branky a  asistence HHK: 3. Bu-
rian L. (Tlapák, Šilpoch), 19. 
Bernat (Burian L.), 49. Crha 
(Kampas M., Šilpoch). Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Kampas 
F., Sladký, Crha – Tichý, Buri-
an L., Tlapák – Bernat, Kampas 
M., Kampas J. – Šilpoch, Ne-
věčný. Rozhodčí: Ryšavý, Lukáš. 
Vyloučení: 4:3, navíc: Andrýsek 
(HOD) 5+OK. Využití: 0:2. Střely 
na branku: 24:26. Diváci: 32.
V  neděli přivítal tým dorostu 
na  našem ZS lídra soutěže, tým 
SHK Hodonín, který v  soutěži 
ještě nepoznal hořkost porážky.
Vstup do zápasu se našemu týmu 
opravdu povedl. Na začátku třetí 

minuty se prosadil Luboš Burian, 
který překonal jinak velmi pozor-
ného brankáře hostí. Ještě v  téže 
minutě došlo ke  zranění našeho 
útočníka Marka Tichého, který 
musel ze zápasu odstoupit. Hos-
tující hráč dostal vyšší trest a šel 
předčasně do  sprchy. V  pětimi-
nutové přesilové hře hosté opět 
faulovali a náš tým měl 2 minuty 
dvojnásobnou přesilovku. Bohu-
žel se ji nepodařilo využít. V  9. 
minutě hosté vyrovnali, když 
dokázali využít první přesilovku. 
O  síle hostujícího družstva při 
početní výhodě jsme se mohli 
přesvědčit při další přesilovce. 
Běžela 14. minuta a hosté po stře-
le od modré a teči před brankou 
otočili skóre ve  svůj prospěch. 

V závěru první části vybídl krás-
nou přihrávkou Luboš Burian 
Tomáše Bernata, který z  první 
nedal hostujícímu brankáři šanci. 
Do šaten se šlo za nerozhodného 
stavu.
Vstup do  druhé třetiny vyšel lépe 
hostujícímu týmu. Ve  22. minutě 
hosté strhli vedení na svou stranu. 
Ve  28. minutě to opět byli hosté, 
kteří šli do dvoubrankového vedení. 
V  poslední třetině domácí tým 
stupňoval tlak na  soupeřovu 
branku. Výsledkem bylo snížení 
v čase 48.33, kdy se prosadil do-
mácí Ondřej Crha. Bohužel jsme 
se ze snížení dlouho neradovali. 
Za 31. vteřin hosté využili nedo-
rozumění v  naší obraně a  úplně 
volný hráč před naší brankou 

prostřelil mezi betony domácího 
brankáře. Do  konce třetiny se 
stav již nezměnil a  hosté si od-
vezli oba body.
V tomto týdnu čeká dorost dvou-
kolo. Nejprve zajíždí v  sobotu 
do  Brumova-Bylnice a  v  neděli 
doma přivítá tým Boskovic.
Ostatní výsledky devatenáctého 
kola: Brumov-Bylnice – Uherský 
Brod 5:3, Boskovice – Technika 
Brno 7:1, Warrior Brno – Valaš-
ské Meziříčí 6:6.
Krajská liga dorostu
1. Hodonín B 19 18 1 0 125:45 37
2. Brumov-Bylnice 19 12 1 6 98:88 25
3. Velké Meziříčí 18 11 0 8 99:62 22
4. Uherský Brod 17 11 0 6 95:59 22
5. Minerva Boskovice 19 8 2 9 72:71 18
6. Bobři Val. Meziříčí 18 6 1 11 66:113 13
7. Warrior Brno 19 3 3 13 64:99 9
8. Technika Brno 19 1 0 18 39:121 2

Dorost prohrál s lídrem krajské ligy Hodonínem

-hhk-

Starší žáci
HHK VM – HC Chrudim 3:5 
(2:2, 1:2, 0:1)
Branky a asistence HHK: 3. Řepa 
(Dundálek), 7. Pacal (Juda M.), 
36. Pacal (Úlovec). Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Karásek, 
Báňa M., Janoušek – Dundá-
lek, Nevěčný, Úlovec – Juda M., 
Hedbávný, Pacal – Řepa, Pavel-
ka. Rozhodčí: Maloušek, Musil. 
Vyloučení: 1:3. Střely na branku: 
31:17. Diváci: 35. 
Mladší žáci
HHK VM – HC Chrudim 1:11 
(0:2, 0:3, 1:6)
Branka a asistence HHK: 55. Ba-
rák (Havliš). Sestava HHK: Pestr 
– Šandera, Procházka, Ambrož, 
Broža – Barák, Bíbr, Dvořák – 

Zacha, Krčma, Havliš – Třeštík, 
Strádal, Šilpoch M. – Bartošek. 
Rozhodčí: Rous, Maloušek. Vy-
loučení: 2:3, využití: 0:0, v osla-
bení: 0:1. Střely na branku: 24:27. 
Diváci: 51.
Program mládeže:
Sobota 26. ledna HC Česká Tře-
bová – HHK ml. žáci, HC Česká 
Třebová – HHK st. žáci, začátky 
utkání budou upřesněny hlášen-
kou. 
Sobota 26. ledna ve 12.15 HC 
Brumov-Bylnice – HHK dorost 
(zimní stadion Brumov-Bylni-
ce). 
Neděle 27. ledna v 10.15 HHK 
dorost – HC Boskovice (zimní 
stadion Velké Meziříčí).

-hhk-

Žáci nestačili Chrudimi

TK Autocolor Oslavice B – Ost-
rov n. Oslavou 10:8
Body: Klusáček Patrik 3,5, Jaša 
Jaroslav 2,5, Štěpánek Jiří 2, Trut-
na Jaroslav 2
Okresní přebor III. třídy
1. Oslavice B 12 8 3 1 0 128:88 31
2. Netín 12 8 3 1 0 139:77 31
3. Borovnice 12 8 2 2 0 145:71 30
4. Uhřínov 12 8 1 3 0 143:73 29
5. Netín B 12 6 3 3 0 110:106 27
6. Ostrov n. O. 12 4 6 2 0 116:100 26
7. Vepřová 12 3 2 7 0 79:137 20
8. TJ Žďár n. Sáz. F 12 3 1 8 0 89:127 19
9. Malá Losenice 12 1 1 10 0 62:154 15
10. Řečice 12 0 0 12 0 69:147 12

-šou-

stolní tenis náboR dětí
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kdy a kaM

na hokej
na zimní stadion
v sobotu 26. ledna v 17.15 HHK 
B – Pelhřimov B
v neděli 27. ledna v 10.15 dorost 
– Boskovice

veř. bRUslení

Sobota 26. 1. 13.00–14.30
Neděle 27. 1. 13.00–14.30
Úterý 29. 1. 16.00–17.30

Krajský přebor v hale
O  víkendu proběhl v  atletické hale v  Praze 
na  Strahově halový přebor Kraje Vysočina. 
Medaile se rozdělovaly v  žákovských a  do-
rosteneckých kategoriích a v  tzv. kategoriích 
„open“ (junioři a dospělí společně).
Nejúspěšnější byla sprinterka Martina Ho-
molová se dvěma vítězstvími v kategorii do-
rostenek.
Na  blížící se únorové halové mistrovství re-
publiky se budou připravovat Martina Homo-
lová (60 m, 200 m) v kategorii dorostu a Jakub 

Havlíček (vrh koulí) s  Martinem Veselým 
(60 m, trojskok) v kategorii juniorů.
Z výsledků:
žákovské kategorie 
2. místo (viz foto 2)
Běhounková Eliška 60 m přek. 10,64 s
3. místo (viz foto 2)
Strnadová Adéla 60 m přek. 10,69 s
dorostenecké kategorie 
1. místo (viz foto 1)
Homolová Martina 60 m   7,98 s
 200 m 26,66 s 

2. místo (viz foto 3)
Pokorný Šimon 60 m 7,59 s
finálová umístění (do 6. místa)
4. Macková Petra 60 m 8,52 s
4. Polášek Ondřej výška 160 cm
kategorie „open“
finálová umístění (do 6. místa)
4. Doleželová Kateřina 1500 m 6:08,35
6. Veselý Martin 60 m 7,33 s
6. Polášek Ondřej trojskok 11,32

-vill-
3× foto: archiv atletiky TJ Sokol

Atleti závodili v hale na pražském Strahově

kUŽelky 

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Sokol Cetoraz 
A 2569:2612 * 1,5:6,5
Baloun 443:426 Macek
Starý 424:432 Lhotka
Lavický B. 423:439 Čejka
Lavický Jo. 409:435 Berka V.
Lavický Ji. 422:422 Novotný
Korydek 448:458 Berka M.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Spartak VM C – TJ Třebíč E 
1620:1690 * 0,5:5,5
Badalík 412:433 Čermák
Krejska 420:420 Brátka
Weiss 391:420 Škrdla
Lavický A. 397:417 Toman

-sta-

První mužstvo HHK nezískalo body ani v Brně
HCM Warrior Brno – HHK VM 
5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
Branky a  asistence: 22. Bednář 
(Aulehla), 25. Tůma (Lysoň, 
Hakl), 35. Zavadil (Aulehla), 39. 
Aulehla (Bednář, Roupec), 53. 
Hakl – 51. Šerý (Hlouch, Sedlá-
ček). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Hladík (Štourač) – Ambrož, 
Dusík, Šerý, Sedláček – Novák, 
Nekvasil, Hlouch – Krča, Kudlá-
ček J., Cihlář – Štěpánek, Burian 
V., Kučera. Sestava HCM Warri-
or Brno: Guštafík (Zavadil) – He-
mala, Pospíšil, Krytinář, Lysoň, 
Surý A., Rosenberg, Aulehla, 

Bednář, Hakl, Roupec, Zavadil, 
Tůma, Křen, Huňař, Surý Z., 
Čtvrtníček, Novotný. Rozhodčí: 
Cik – Skokánek, Spielman. Vy-
loučení: 5:9. Využití: 2:1, v  osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 34:40. 
Diváci: 30.
O víkendu zajíždělo první mužstvo 
HHK do Brna, kde se utkalo s míst-
ním Warriorem. Do branky se po-
stavil Láďa Hladík, který nahradil 
absentovaného Jirku Černého.
První třetina branku na  obou 
stranách nepřinesla, přestože vy-
ložené šance si vypracovala obě 
mužstva. Proti byli vždy na obou 

stranách velmi dobře chytající 
brankáři.
Druhá třetina začala lépe pro 
domácí Warrior, který se hned 
v  úvodu ujal vedení. Ve  24. mi-
nutě poslal za katr hned dva naše 
hráče. Domácí nabídnutou pře-
silovku využili a  zvýšili na  roz-
díl dvou branek. Ve  35. minutě 
jsme měli výhodu přesilové hry. 
Usadili jsme se v  útočném pás-
mu a  ostřelovali branku domá-
cích. Po přihrávce na obránce se 
do  samostatné akce dostal hráč 
hostí, který vyvezl kotouč po levé 
straně do našeho pásma. Po pra-

vé straně najížděl druhý hráč 
domácích, kterého stíhal Michal 
Novák. Přihrávku, která směřo-
vala na  najíždějícího hráče do-
mácích, si však nešťastně Michal 
srazil do  vlastní branky. Ve  38. 
minutě opět zaúřadoval hlavní 
rozhodčí Cik, který nás poslal 
do dvojnásobného oslabení. Tuto 
přesilovku domácí zužitkovali 
a  šli do  kabin po  druhé třetině 
s komfortním náskokem.
V poslední třetině jsme měli jed-
noznačnou převahu, přesto se po-
dařilo našemu týmu pouze snížit 
v 51. minutě. V přesilovce zavěsil 

Kamil Šerý, kterému přihrál Ro-
man Hlouch a  Zdeněk Sedláček. 
Z  dalšího drtivého tlaku na  do-
mácí svatyni se dostal do  brejku 
domácí Hakl, kterého faulovali 
vracející se obránci. Rozhodčí 
nařídil trestné střílení, které fau-
lovaný útočník soupeře proměnil 
střelou pod víko. Ve  třetí třetině 
byl poměr střel 4:18 v  náš pro-
spěch, přesto jsme domů odjížděli 
s jednoznačnou prohrou.
V  dalším kole má první tým 
HHK volno.
Ostatní výsledky dvacátého 
kola: Brumov-Bylnice – Uherské 

Hradiště 6:2, Uherský Brod – Bo-
skovice 2:4, Plumlov – Šternberk 
3:4, Uherský Ostroh – Blansko 
2:0, Velká Bíteš – Kroměříž 6:4, 
Břeclav – volno.
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 17 11 2 0 4 91:75 37
2. Velká Bíteš 18 9 3 2 4 83:59 35
3. Šternberk 19 10 1 3 5 95:74 35
4. Warrior Brno 18 11 0 1 6 78:64 34
5. Uherský Brod 18 10 1 1 5 85:79 34
6. Kroměříž 19 9 1 1 8 109:87 30
7. Uherský Ostroh 18 7 3 3 5 61:51 30
8. Velké Meziříčí 19 8 1 4 6 88:81 30
9. Minerva Boskovice 19 6 5 1 7 78:66 29
10. Dynamiters Blansko 19 8 1 2 8 66:72 28
11. Grewis Plumlov 17 5 2 0 10 77:72 19
12. Uherské Hradiště 19 1 3 3 12 56:119 12
13. Lvi Břeclav B 18 1 0 1 16 63:130 4
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Nevídaným úspěchem místních 
hráčů skončil 4. ročník turnaje 
v mariáši o přeborníka Vysočiny 
a  Brněnska, když se v  první os-
mičce umístilo pět hráčů z  Vel-
kého Meziříčí. Tento vynikající 
výsledek jen umocňuje fakt, že se 
mariáš v našem regionu těší velké 
oblibě. Hrálo se v  dobré atmo-
sféře v příjemném prostředí sálu 
hasičky s prolínající vůní uzené-
ho. Dle ohlasu lze turnaj hodnotit 
opět jako velice zdařilý a děkuje-
me všem, kdo se na přípravách či 
samotném průběhu podíleli.
Celkovým vítězem se stal Zdeněk 
Svoboda ml. z Velké Bíteše, druhý 
skončil Josef Dvořák ml. z Velké-
ho Meziříčí a třetí se umístil Jaro-
slav Fiala ml. z Hostákova.
Turnaje se zúčastnilo též 5 žen 
a  vedly si znamenitě. Nejlepší 

z  nich byla Kateřina Dobrovol-
ná z Velkého Meziříčí, celkově 7. 
místo, dále Žáková Marie z Dob-
šic 14. místo a Minaříková Milena 
také z Dobšic, celkově 22. místo.
Kategorie nejlepší Medřičák.
1. Dvořák Josef ml.
2. Dobrovolný Bohumil

3. Suk Jiří
4. Dobrovolná Kateřina
5. Polášek Lubomír
6. Barák Jiří
7. Rosa Pavel
8. Rojka František
9. Krejska Rudolf
10. Koudela Miroslav -dvo-

Velkomeziříčští v mariáši uspěli

HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 6:7 (3:3, 2:1, 1:3)
Branky: 3. Novák, 4. Kudláček 
(Krča, Cihlář), 12. Cihlář (Krča), 
25. Krča (Cihlář), 32. Novák 
(Hlouch, Dusík), 49. Kudláček 
(Krča, Sedláček) – 2. Šudoma 
(Pšeja, Pospíšil), 8. Němčický 
(Krejčí, Záhorovský), 13. Krej-
čí (Němčický, Záhorovský), 33. 
Vraník (Němčický), 45. Peterka 
(Šudoma), 49. Plachtovič (Sýs), 
60. Peterka (Němčický, Pšeja). 
Sestava HHK: Černý (Štourač) 
– Šerý, Dusík, Sedláček, Krejčí, 
Pokorný, Kučera – Novák, Ne-
kvasil, Hlouch – Krča, Kudláček 
J., Cihlář – Burian V., Střecha F., 
Štěpánek. Rozhodčí: Kohoutek – 
Otáhal, Mareček. Vyloučení: 9:7. 
Využití: 2:2, v oslabení 0:0. Střely 
na branku: 27:31. Diváci: 237.
Ve  středečním utkání přivíta-
lo HHK na  našem ledě lídra 
soutěže, tým Brumov-Bylnice. 
Do utkání nastoupila řada velmi 
zkušených hráčů v čele s kapitá-
nem Němčickým, který režíroval 
útočnou ofenzivu soupeře.
Od  první minuty se hrál velmi 
kvalitní hokej. V úvodu se dočka-
li diváci střeleckých hodů. Nejpr-
ve hosté otevřeli skóre. O minutu 
později Michal Novák vyrovnal 
a v čase 3.18 Jirka Kudláček otočil 
stav. Asistenci si připsali kolegové 
z útoku Michal Krča a Jirka Cih-
lář. Vedení na naší straně dlouho 
nevydrželo. V  8. minutě hosté 

vyrovnali. Ve  12. minutě opět 
úřadovala druhá pětka HHK. 
Po  asistenci Michala Krči pro-
střelil gólmana hostí Jirka Cih-
lář. Padesát vteřin nato se rado-
vali opět hosté a  srovnali skóre. 
V hodně divoké první třetině již 
branka nepadla a tak se do kabin 
šlo za nerozhodného stavu 3:3.
Ve druhé třetině si diváci počkali 
na branku do 25. minuty. K velké-
mu nadšení zaplněného hlediště 
to byli opět naši hráči, kteří strhli 
vedení v  náš prospěch. Po  při-
hrávce Jirky Cihláře proměnil Mi-
chal Krča. Do  dvoubrankového 
vedení šel náš tým na počátku 32. 
minuty. Druhou branku v utkání 
si připsal Michal Novák. Bohužel, 
dvoubrankové vedení jsme udrže-
li jednu minutu, kdy hosté snížili 
na rozdíl jedné branky. 
V posledním dějství hosté dvě-
ma brankami slibně rozehrané 
utkání otočili a  začalo drama. 
Ve  49. minutě srovnal svojí 
druhou brankou v  utkání Jir-
ka Kudláček a  drama vrcholi-
lo. V  závěru utkání, kdy se již 
všichni chystali na  samostatné 
nájezdy, dostal náš obránce dvě 
minuty za  vražení na  hrazení 
a  hostům se naskytla přesilo-
vá hra. Hosté se po  vyhraném 
buly usadili v našem obranném 
pásmu a  v  čase 59.52 vstřelili 
vítěznou branku. Na vyrovnání 
již čas nezbyl a hosté si odvezli 
všechny tři body.

Hokejistům se nedařilo
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SK Telč – HHK VM B 3:4 po SN 
(1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Rozhodčí: Dostál, Klouda. Diváků: 
45. Poměr střel: 41:31. Branky: 15. 
Koreš (Sokolík), 34. Cech (Jančo), 
44. Šindler (Smejkal, Kret) – 14. 
Frühauf (Hubl), 22. Hubl (Špaček, 
Trnka), 47. Bradáč (Hubl, Šoukal), 
rozhodující nájezd – Frühauf. Vy-
loučení: 5:5. Využití: 0:0. Oslabení: 
0:0. Sestava VM B:Šeba – Pokorný, 
Musil F. – Trnka, Bradáč – Marti-
nec – Křípal, Barák, Malec – Kavi-
na, Hubl, Vrána – Šoukal, Frühauf, 
Tůma – Špaček, Musil Š.
Od  začátku utkání měli mírnou 
převahu na  ledě domácí hoke-
jisté, ale projevilo se to pouze 
v  počtu střel na  bránu hostí. Ti 
v úvodní části vytěžili z minima 
maximum, když ze čtyř poku-
sů se ve  14. minutě ujali vedení 
Frühaufem. Jejich radost však 
trvala jenom minutu. To se pro-
sadil Koreš a Telč zaslouženě vy-
rovnala. Zbytek třetiny poté už 
nic mimořádného nepřinesl.
Ta druhá pak měla podobný 
průběh. Béčko HHK šlo opět 
do  vedení, tentokráte už ve  22.‘ 

pěknou kombinaci 2. útoku za-
končil Hubl. Domácí to ale vůbec 
nenahlodalo a když přestáli dvoje 
oslabení, udeřili. Šťastným střel-
cem se stal Cech.
Závěrečná třetina rozhodnutí 
také nepřinesla. Vedení se pro 
změnu ujala Telč po čtyřech mi-
nutách hry, ale hosté odpověděli 
velmi rychle. Ve  47.‘ se prosadil 
střelec posledních zápasů Bra-
dáč. Z postu obránce se už trefil 
ve třetím zápase po sobě! Po vy-
rovnání se strhla taktická bitva 
o vítězství. Blíže k němu nakonec 
měli domácí hráči, kteří hráli 
poslední dvě minuty utkání pře-
silovku. Nepodařilo se jim však 
přehrát výborně bránící hráče 
z Meziříčí.
Bod navíc jim tak nakonec se-
bral Aleš Frühauf perfektním 
blafákem ve  třetím nájezdu. Mi-
nimálně stejný podíl na  výhře 
má i Jindřich Hubl, který přispěl 
na všechny góly HHK.
1. Žirovnice 12 9 0 0 3 60:34 27
2. Pelhřimov B 12 8 1 1 2 57:39 27
3. V. Meziříčí B 12 7 1 0 4 56:47 23
4. Telč 12 3 1 2 6 45:61 13
5. Ledeč n. S. 12 4 0 0 8 51:68 12
6. Telč – junioři 12 2 0 0 10 38:58   6

Béčko přestřílelo Telč
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