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Vedení Velkého Meziříčí nadále 
podporuje výstavbu rozhledny 
na Fajtově kopci. A to i přesto, 
že ustoupilo od svého původ-
ního záměru, že ji město samo 
vybuduje. Stavebníkem teď má 
být společnost Ski klub Velké 
Meziříčí, která sama požádá 
o evropskou dotaci.

Kvůli stavbě rozhledny na Fajto-
vě kopci se ve  středu 30. ledna 
sešlo mimořádně zastupitelstvo 
města, aby svůj původní záměr 
vybudovat rozhlednu zrušilo. 
Neboť v  případě, že by investo-
rem bylo samo město, nedosáhlo 
by na víc jak čtyřicet procent do-
tací z  evropských peněz. Kdežto 
bude-li investorem ski klub a po-
žádá o dotaci sám, má šanci ji zís-
kat ve výši až šedesáti procent ná-
kladů. K  takovému závěru došel 
poskytovatel dotace ROP Jihový-

chod a  zdůvodnil jej mimo jiné 
tím, že například podsada roz-
hledny má být komerčně využí-
vána soukromým subjektem (ski 
klubem), což zakládá veřejnou 
podporu. Z toho důvodu by tedy 
město nemohlo obdržet 85pro-

centní dotaci s vlastním podílem 
pouhých 15 procent, ale poměr 
dotace by byl jen čtyřicetipro-

centní s  vlastním podílem 60 %. 
Ski klub tak může dosáhnout lep-
ších podmínek než město.

Ski klub počítá 
s úvěrem, podporou 
města i veřejnosti
„Po půlročním jednání se zástup-
ci radnice a dotačního titulu jsme 
dospěli ke  zpětnému řešení, že 
100% investorem celé akce bude 
ski klub. Jsme připraveni tuto 
investici zvládnout samozřejmě 
za podpory města,“ uvedl na jed-
nání zastupitelstva zástupce Ski 
klubu Velké Meziříčí Miroslav 
Lysý a  dodal, že klub vnímá 
podporu města tomuto projektu 
od samého počátku a počítá s ní 
i  do  budoucna, neboť jde o  akci 
takového rozsahu, jaká ve  ski 
klubu dosud nebyla realizována. 
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Starý Jeřábkův jez již demolují

Demolice Jeřábkova jezu ve Velkém Meziříčí začala v minu-
lém týdnu. Technický unikát musí ustoupit protipovodňovým 
opatřením, jejichž výstavba byla zahájena loni v listopadu.

Jez bude v souladu s ochranou města před povodněmi zrekonstru-
ován, a  to tak, že původní stavba bude zbourána, přičemž pevná 
přelivná hrana bude snížena a  doplněna vakovou hradicí kon-
strukcí. Po  pětaosmdesáti letech tak stavba zmizí z  řeky Oslavy 

na Moráni. Neboť jak uvádí autor několika známých obrazových 
publikací o historii Velkého Meziříčí ing. Antonín Dvořák v jedné 
z nich, jez byl uveden do provozu v říjnu 1928, měl dvacet metrů 
dlouhé pohyblivé stavidlo o hmotnosti 14 000 kg. Jeho stavbu po-
dle Dvořáka tehdy hradila moravská zemská správa a vodní ener-
gii z jezu využívala Jeřábkova strojírna. 
Odtud tedy pochází i jeho název, který je uváděn dodnes.

Máte platný 
pas?
Upozorňujeme občany, kterým 
končí platnost cestovních pasů 
a budou si chtít v letošním roce 
požádat o nový cestovní pas, aby 
tak učinili s dostatečným časo-
vým předstihem a vyhnuli se tak 
případným frontám u přepážek.
Lhůta pro vyřízení nového ces-
tovního pasu je 30 dnů. 
Zapisování dětí do cestovních 
pasů rodičů skončilo již v roce 
2012. 

Týdeník Vel-
komeziříčsko 
si můžete od 
nynějška za-
koupit také 

v papírnictví 
VAVRAS na 
náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(vedle fary).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku
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Demolice Jeřábkova jezu začala v posledních dnech ledna 2013. Je prováděna v souvislosti s protipovodňovými 
opatřeními, které byly zahájeny v závěru loňského roku. Foto: Martina Strnadová

Setkání se starostou bude zítra
Další setkání občanů se starostou 
města Radovanem Necidem pro-
běhne ve čtvrtek 
7. února v 16 hodin na malé scé-
ně Jupiter clubu. 
Na setkání budou slavnostně vy-
hlášeni první tři výherci soutěže 
Vánoční město a proběhne 
i předávání cen. -red-

Biatlon 
startuje
Road show na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí minulou středu 
upozorňovala na blížící se IBU 
Mistrovství světa v biatlonu 
2013.

Zmíněná show, již pořádali orga-
nizátoři biatlonového šampioná-
tu ve spolupráci s Hitrádiem Vy-
sočina, zavítala do  celkem osmi 
měst v Kraji Vysočina, Velké Me-
ziříčí nevyjímaje.

V  rámci atraktivního progra-
mu si přítomní mohli zkusit 
kupříkladu střelbu na  laserové 
biatlonové střelnici, dozvědět se 
zajímavosti o  jedné z  největších 
akcí letošního roku na Vysočině 
či si užít koncert zpěváka a  ky-
taristy Petra Bendeho a zejména 
děti pak zaujali maskoti šampi-
onátu, lesní skřítci N a M. Velcí 
plyšáci měli žádostí o společnou 
fotografii hned několik a  jak je 
patrné z našeho snímku nahoře, 
neodmítali je, a se zájemci se tr-
pělivě fotili.
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Lesní skřítci N a M jsou 
oficiálními maskoty 
biatlonu. 
Foto: Iva Horká

Upozornění 
pro podnikatele 
v dopravě
Upozorňuji podnikatele, kteří 
mají vydánu koncesní listinu 
na  silniční motorovou dopravu 
provozovanou prostřednictvím 
tzv. „velkých vozidel“, že musejí 
od  1 roku ode dne nabytí účin-
nosti novely zákona o  silniční 
dopravě, který mění i živnosten-
ský zákon (tj. do 31. 5. 2013), po-
žádat živnostenský úřad o  změ-
nu rozsahu předmětu podnikání 
a  doložit splnění zákonem sta-
novených podmínek. Není-li žá-
dost o změnu rozsahu předmětu 
podnikání do 31. 5 2013 podána, 
pak živnostenský úřad omezí 
změnou rozhodnutí o  udělení 
koncese rozsah předmětu pod-
nikání na  dopravu tzv. „malou“. 

Žádosti o  změnu rozsahu před-
mětu podnikání jsou osvoboze-
ny od  správních poplatků. Po-
vinnost podat žádost o  změnu 
rozsahu předmětu podnikání 
do 31. 5. 2013 mají i podnikatelé, 
kteří mají koncesovanou živnost 
přerušenou.
Na náš obecní živnostenský úřad 
se můžete dostavit v  pondě-
lí a  ve  středu od  8 do  17 hodin 
a  v  úterý, čtvrtek a  pátek od  8 
do 13 hodin. 
Další informace poskytne kte-
rýkoliv pracovník živnosten-
ského úřadu osobně nebo tele-
fonicky na  číslech 566  781  040 
(041, 042, 043), 777 594 137. 
S  sebou vezměte doklad totož-
nosti a potvrzení o finanční způ-
sobilosti za  rok 2012, případně 
již za rok 2013.
Zdeňka Peterková, vedoucí Obec-

ního živnostenského úřadu VM

Pořídí 
defibrilátor
Velkomeziříčští strážníci dosta-
nou přístroj pro automatickou 
externí defibrilaci (AED). Roz-
hodla o tom rada města s tím, že 
defibrilátor bude k dispozici i pro 
pořádání kulturních a  společen-
ských akcí, u kterých městská po-
licie nebude asistovat.

Rozhlednu hodlá 
stavět místní ski klub
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Muž na ulici
zkolaboval
V pondělí 28. ledna 2013 
před třetí hodinou odpoledne 
zkolaboval na zastávce na ulici 
Novosady ve Velkém Meziříčí 
starší muž.

Ten se náhle chytil sloupu a  se-
sunul k zemi. Na místě byli dva 
svědci, kteří okamžitě začali 
muže oživovat a  přivolali zdra-
votnickou záchrannou službu. 
V  tu dobu projížděla kolem po-
licejní hlídka, když policisté si-
tuaci uviděli, okamžitě zastavili 
a běželi na místo. 
Poskytování pomoci muži pře-
vzali a  až do  příjezdu zdravot-
nické záchranné služby nepře-
tržitě prováděli srdeční masáž. 
V  oživovacích pokusech poté 
pokračovali zdravotníci, avšak 
bezúspěšně. 
Po  čtvrté hodině odpoledne lé-
kař konstatoval smrt, určil, že šlo 
pravděpodobně o selhání srdce.

–PČR–

 Více čtěte na straně 11

V sobotu nonstop lyžování

Ilustrační foto: archiv 
týdeníku VM
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Město pořídí strážníkům defibrilátor
Velkomeziříčští strážníci dostanou přístroj pro 
automatickou externí defibrilaci (AED). Rozhod-
la o tom rada města s tím, že defibrilátor bude 
k dispozici i pro pořádání kulturních a spole-
čenských akcí, u kterých městská policie nebude 
asistovat.

„Přístroj v hodnotě několika málo desítek tisíc ko-
run zachraňuje lidské životy. Umožňuje totiž re-
suscitaci srdce i  poučeným laikům, nebo laikům 
s telefonickou asistencí ze záchranky. Je rozhodující 
v okamžicích do příjezdu odborné pomoci,“ vysvět-
lil postoj rady města starosta Radovan Necid.
Defibrilátory jsou samozřejmou součástí vybavení 
sanitek. Automatický defibrilátor je zkonstruován 

tak, že s ním mohou manipulovat i nelékaři. „Stejný 
přístroj bychom chtěli pořídit i pro naše posádky,“ 
přidal se starosta velkomeziříčských dobrovolných 
hasičů a radní města Miroslav Jágrik.
Nákup defibrilátoru vyplynul z  dlouhodobé deba-
ty o zlepšování bezpečnostní situace ve městě. Jeho 
pořízení radnici doporučil i  primář velkomeziříč-
ského stanoviště Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina MUDr. Milan Korsa. 
Už v roce 2011 jsme spolu s okolními obcemi při-
spěli záchrance na  nákup mobilního přístroje pro 
masáž srdce. Záchranáři uvádějí, že pomohl nejmé-
ně v deseti případech. Externí defibrilátor pro naše 
strážníky bude pokračováním tohoto trendu," uza-
vřel Radovan Necid.

Finanční náklady akce jsou vyčísle-
ny na bezmála 9.970.000 Kč a zahr-
nují stavbu samotné rozhledny a její 
podnože, sadovnické úpravy, areálo-
vý vodovod a kanalizaci splaškovou 
i  dešťovou. Město však ski klubu 
přímo na  rozhlednu nemůže při-
spět žádnou částkou, neboť dotace 
z  ROPu pro klub by byla o  stejnou 
částku zase krácena. Podpora měs-
ta bude muset proběhnout jinak, 
například poskytnutím finančních 
prostředků na provoz sjezdovky. Za-
stupitelé se zavázali, že to projednají 
na některém z dalších jednání.
Ski klub je nyní připraven stavbu 
rozhledny realizovat za pomoci úvě-
ru a případně veřejné sbírky. Hodlá 
vytvořit maketu rozhledny, která by 
byla umístěna na  dostupném místě 

ve  městě. „Abychom byli schopni 
pořádat sbírku,“ vysvětlil Lysý a do-
dal, „jsme přesvědčeni, že bychom 
mohli od  občanů i  podniků vybrat 
nemalou částku.“

Rozhlednu by chtěli 
i Holanďani
„Rozhledna nabízí obrovský marke-
tingový potenciál a  je jenom na ski 
klubu a  městě, jak se toho chopí,“ 
uvedl tvůrce návrhu rozhledny 
ve  tvaru dvoušroubovice architekt 
Václav Hlaváček. Umístěním v  těs-
né blízkosti hlavní dopravní tepny 
D1 by podle něj mohla upoutat po-
zornost a přilákat k návštěvě města 
mnohé z těch, kteří po dálnici denně 
projíždějí. „Už dvě firmy v  Amste-

rodamu a  Rotterdamu se mě pta-
ly na  autorská práva, že by si rády 
takovou věž postavily. Líbí se jim 
ten technický nápad spojený s  vý-
tvarným řešením. Já jsem autorská 
práva neprodal, nedal a ani nedám. 
Čekám na  tuhle příležitost, protože 
tvar rozhledny je přirostlý k  Fajťá-
ku. A já doufám, že se nám to tady 
podaří postavit,“ vysvětlil architekt, 
proč nechce hledat pro rozhlednu 
místo nikde jinde. Zastupitelé se jej 
při té příležitosti ptali na některé 
technické otázky stavby a další. Pro 
podporu výstavby rozhledny na Faj-
tově kopci se pak vyjádřili všichni. 
„Máme příležitost mít něco zcela 
originálního a architektonicky na 
úrovni,“ zhodnotil závěrem zastupi-
tel Jiří Kaše.

Architekt Václav Hlaváček v popředí, vedle zástupce ski klubu Miroslav Lysý 
na jednání zastupitelstva o rozhledně.  Foto: Martina Strnadová

Rozhlednu hodlá stavět místní ski klub
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Policisté sdělili řidiči podezření ze spáchání 
trestného činu. Dále zadrželi pachatele s pistolí
V pondělí 28. ledna zastavili policisté před jedenáctou hodinou 
dopoledne na silnici mezi obcemi Hroznatín a Rudíkov vozidlo 
značky Renault Megane. 

Při kontrole řidiče zjistili, že jde o šestapadesátiletého muže, který 
řídit vozidla nesmí. V roce 2011 mu byl uložen zákaz řízení všech 
motorových vozidel. Trest mu sice vloni skončil, muž ale poté ne-
prokázal stanovenou odbornou a zdravotní způsobilost k vrácení 
řidičského oprávnění. 
Policisté muže převezli na obvodní oddělení. Následně mu policej-
ní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí. 
Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Během tří dnů došlo v Jihlavě ke třem loupežným přepadením, ve 
všech případech policisté pachatele velmi rychle dopadli. Zadrže-
no bylo celkem šest osob. 

Za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže hrozí pachatelům 
trest odnětí svobody až na deset let. 
Pachatele, který přepadl banku, policisté dopadli ještě na poboč-

ce peněžního ústavu na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě. Tam 
lupič ohrožoval pokladní střel-
nou zbraní, následně se zjistilo, 
že šlo o plynovou pistoli.

-Text a foto: PČR--PČR-

Vyhrožoval manželce
V úterý 22. ledna po desáté ho-
dině dopoledne přijali policisté 
na lince 158 oznámení o tom, 
že muž na ubytovně ve Velké 
Bíteši vyhrožuje smrtí své 
manželce. 

Poté ji měl před ubytovnou fyzic-
ky napadnout a odcizit jí mobil-
ní telefon. Policisté ihned vyjeli 
na  místo. Před jejich příjezdem 
však agresivní muž utekl. Policis-
té proto od poškozené ženy zjis-
tili, co se stalo, a po muži začali 
v okolí pátrat. Po chvíli se jim ho 

podařilo nedaleko najít. U muže 
provedli dechovou zkoušku 
na  alkohol, která ukázala hod-
notu 0,33 promile alkoholu v de-
chu. Žena uvedla, že by manžel 
měl užívat léky a  proto policisté 
přivolali záchrannou službu. Lé-
kařka pak rozhodla o jeho převo-
zu do  psychiatrické léčebny. Při 
převozu policisté asistovali. Po-
škozená žena musela vyhledat lé-
kařské ošetření. Policisté ve  věci 
zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření z  přečinu nebez-
pečného vyhrožování. -PČR-

Jednají o společném nákupu elektřiny
Zástupci členských obcí Mik-
roregionu Velkomeziříčsko-
-Bítešsko jednali 17. 1. 2013 
o možnosti společného nákupu 
elektřiny na burze.

K  tomuto způsobu nákupu při-
stoupila již řada měst i mikrore-
gionů. Přináší nesporné výhody: 
úsporu při nákupu silové elektři-
ny oproti současné ceně – náku-
py se realizují v  období poklesu 
cen. Odběratel nemusí plnit po-
vinnosti veřejného zadavatele dle 
zákona o  veřejných zakázkách 

s  výjimkou zveřejnění smlouvy 
na profilu zadavatele, proces ná-
kupu nepodléhá přezkoumání 
ÚHOS. Nákup je rychlý, trans-
parentní, bezpečný – dodavatel 
musí průběžně dokládat svoji 
kvalifikaci. Konkrétní obchod-
ní podmínky s  dodavatelem si 
po nákupu může každý odběratel 
volit sám, nebo mohou být spo-
lečné pro všechny členské obce 
mikroregionu (např. výše záloh, 
splatnost). V  současné době se 
na  mikroregionu shromažďují 
podklady pro nákup, ty budou 

dále analyzovány. Přihlašují se 
první obce, které mohou s účin-
ností od  1. 1. 2014 odstoupit 
od  dosavadního dodavatele, 
ostatní se budou přidávat, až jim 
to stávající smluvní podmínky 
umožní. První nákup na burze by 
bylo možné realizovat již v  pro-
sinci 2013. Některé z  obcí mají 
zájem i  o  nákup zemního plynu 
na burze, kde lze dosáhnout i vět-
ších úspor než při nákupu elek-
třiny.                  Diana Kutnerová, 

manažerka Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko-ran-

Studenty čekají i kurzy 
přežití v přírodě
Zhruba třicítka mladých lidí ze 
sedmi evropských států se bude 
v srpnu ve Velkém Meziříčí 
učit správným postupům při 
krizových situacích. Projekt 
Leaders 4 safety, který organi-
zuje velkomeziříčská radnice, je 
součástí postupně obnovované 
spolupráce s partnerskými 
městy.

Schválila jej rada města a  teď se 
s  projektem město pokusí získat 
dotaci z  evropského programu 
Mládež v akci.
„Účastníci kurzu, pokud projekt 
dotaci získá, absolvují pod vede-
ním profesionálních záchranářů 
přípravu v  poskytování první 
pomoci. Přímo ve Velkém Mezi-
říčí je čeká seznámení s pravidly 
přežití při povodních, větrných 
smrštích a  dalších živelních po-
hromách,“ přiblížil obsah projek-
tu vedoucí odboru správních věcí 
velkomeziříčské radnice Josef 

Švec, který je iniciátorem a auto-
rem celé akce. 
V  Jaderné elektrárně Dukova-
ny budou studenti cvičit postup 
při jaderné havárii, včetně kon-
krétních případů, inspirovaných 
Černobylem či Fukušimou. 
V  Moravském krasu je čeká jes-
kyňářské cvičení a trénink přežití 
ve volné přírodě. Součástí celého 
kurzu jsou také cvičení v prezen-
tačních dovednostech.
„Cílem kurzu je všestranná pří-
prava mladých lidí na  krizové 
situace. Jde zejména o ty, kteří se 
volnočasově věnují práci s  dět-
mi,“ doplnil starosta Radovan 
Necid.
Účast svých studentů už potvrdili 
z partnerského chorvatského Tis-
na, dále z  polské Wroclavi, ma-
ďarského Szekesfehervaru, špa-
nělského Alcala la Real. Radnice 
čeká ještě na vyjádření gymnázia 
z německého Weilheimu a italské 
Modeny. -ran-

Za účasti poslance Parla-
mentu ČR Karla Černého 
a radního Kraje Vysočina 
Mgr. at Bc. Petra Krčála 
byl zvolen v pátek 1. úno-
ra 2013 na výroční schůzi 
předsedou Místní orga-
nizace (MO) ČSSD Josef 
Komínek, místostarosta 
města Velké Meziříčí.

MO ČSSD má 
staronového předsedu

-MO ČSSD-

Ukradl mobilní 
telefon z kabelky
Nepozornost se nevyplatila mladé ženě, který byla v sobotu 
2. února na diskotéce v jednom z barů ve Velkém Meziříčí. 
Nedávala pozor na kabelku, kterou nechala volně odloženou 
u stolu. Toho využil neznámý pachatel, který v době mezi jed-
nou a čtvrtou hodinou ranní z kabelky odcizil mobilní telefon 
v hodnotě 10 tisíc korun. Policisté po pachateli i odcizeném 
telefonu pátrají. -PČR-

Ilustrační foto: archiv red.

Chtějí dotaci na kamery 
i skateboardové hřiště
Velkomeziříčská radnice předklá-
dá letos do programů prevence 
kriminality ministerstva vnitra 
a kraje (dva různé programy se 
stejným obsahem) žádosti o dotace 
na rozšíření kamerového systému 
a vybudování skateboardového 
hřiště.

Kamery by měly přibýt na ulici Tře-
bíčská a Poštovní. Obě budou záro-
veň sloužit i pro potřeby Policie ČR. 
Na ulici Třebíčská jde o kameru, 
která hlídá výjezd z města. Podobné 
umístění se totiž osvědčilo už v mi-
nulosti. „Loni jsme umístili kamery 
k oběma výjezdům z města směrem 
k dálnici a jejich signál jsme poskytli 
i republikové policii. Díky tomu se 
podařilo zadržet několik pachatelů, 
kteří kvůli trestné činnosti sjeli do 
města z dálnice. To je totiž dlouho-
dobý problém našeho města – tito 
takzvaní tranzitní zloději se velkou 
měrou podílejí na počtu trestných 
činů ve Velkém Meziříčí,“ vysvětlil 

starosta Radovan Necid. Kamera na 
křižovatce ulice Poštovní a Čechova 
obsáhne velkou část hustě obydlené 
čtvrti, včetně budov hasičské zbroj-
nice, knihovny, školní jídelny a pošty.
Velkomeziříčský kamerový systém 
dnes čítá jedenáct kamer, jejich signál 
mají už rok k dispozici nejen městští 
strážníci, ale i Policie ČR. „Jde o je-
den z výsledků koncepce úzké spo-
lupráce všech složek Integrovaného 
záchranného systému, který jsem 
zavedl už v roce 2011. Daří se nám 
nejen oboustranná výměna poznat-
ků, ale i účinná vzájemná pomoc,“ 
zhodnotil starosta.
Projekt skateboardového hřiště zahr-
nuje zpevněnou asfaltovou plochu a 
překážky samotné. Vybudování při-
jde na asi dva miliony korun, dotace 
by měla činit bezmála 90 procent. 
„Uvidíme, zda budeme v tomto pří-
padě úspěšní. Osobně bych o to vel-
mi stál, protože skateboardové hřiště 
v našem městě dosud chybí,“ uzavřel 
Radovan Necid.  -ran-
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Starý Jeřábkův jez již demolují
Pokračování ze strany 1

Stavba protipovodňových opatření 
v našem městě pokročila
Výstavba protipovodňové ochrany pokračuje i v dalších místech měs-
ta podle plánu, s ohledem na počasí. Podle tiskové mluvčí investora 
stavby – Povodí Moravy – Gabriely Tomíčkové si dosud vyžádala asi 
čtrnáct milionů korun. Co se týče řeky Oslavy, stavbaři odstranili ple-
chovou halu na jejím levém břehu, pokračuje prohrábka koryta a stav-
ba levobřežní ochranné zídky. „V lednu počítáme i s pokračováním 
stavby levobřežní ochranné zídky na Balince,“ uvedl Radim Světlík, 
generální ředitel státního podniku Povodí Moravy. V březnu pak stav-
baři přistoupí k další demolici pevného jezu o několik set metrů dál 
po proudu Oslavy, v areálu nkt cables. S jezem zmizí i odběrný objekt 
firmy. „Do konce února 2013 totiž bude mít firma nkt cables vyřešeno 
zásobování provozní vodou,“ vysvětlila Gabriela Tomíčková. Podle její 
informace od investičního dozoru se také vyskytly určité problémy se 

stavbou ochranné zídky v jednom určitém místě, které dosud přetrvá-
vají. Jde o to, že tudy vede podzemní vedení vysokého i nízkého na-
pětí, které nebylo zachyceno v projektové dokumentaci. Obvod celého 
staveniště protipovodňových opatření je napojen na komunikační síť 
města Velké Meziříčí, což by mohlo přinést určité komplikace napří-
klad v dopravě. „Z mého pohledu jde stavba úplně bez problémů,“ 
podotkl k tomu velkomeziříčský starosta Radovan Necid a ocenil, že 
konečně došlo na realizaci staveb, o kterých se léta mluvilo a jež mo-
hou spolehlivě ochránit životy i majetky lidí ve městě.
Protipovodňová ochrana města má být podle plánu hotova do konce 
letošního roku. Dotkne se obou řek Balinky i Oslavy v celkové délce 
více než tři kilometry. Ochranné zídky budou bránit vylití vody z ko-
ryt na více než dvou kilometrech obou řek. Počítá se i s provizorním 
hrazením více než sto dvacet metrů dlouhým. Celkové náklady stav-
by jsou vyčísleny na 170 milionů korun bez DPH, které stoprocentně 
pokryje dotace z programu ministerstva zemědělství – Podpora pre-
vence před povodněmi. Zhotovitelem je sdružení firem Hochtief CZ 
a Metrostav. Martina Strnadová

Historická fotografie Jeřábkova jezu z knihy ing. 
Antonína Dvořáka – Velké Meziříčí na dobových 
pohlednicích II. Nahoře je snímek ještě bez jezu.

Pohled na zatím nezbouraný Jeřábkův jez (snímek 
z 30. 1. 2013). Foto: Martina Strnadová

Detail Jeřábkova jezu na Moráni. 
Foto: Martina Strnadová

Biatlon startuje 
tento týden

Mimo to lidé mohli získat propa-
gační a reklamní materiály (bro-
žury, mapky apod.) a už dopředu 
si tak prostudovat program či 
tratě v lyžařském areálu v Novém 
Městě na Moravě, kde se biatlon 
od  7. do  17. února koná. Slav-
nostní zahájení je ve čtvrtek 7. 2. 
v 16 hodin. Vstupenky k trati stojí 
od 125 do 150 korun, na tribunu 
od  300 do  625 Kč, a  kupříkladu 
generální vstupenka na  všechny 
soutěže na  trať je k mání za 900 
a na  tribuny za 2.625 Kč. Kromě 
sportovních výkonů 340 závod-
níků ze 46 zemí, kterým by mělo 
podle očekávání přihlížet až 120 

tisíc diváků, si můžete dopřát 
i  doprovodný program. V No-
vém Městě na Moravě zahrají na-
příklad skupiny Buty, Chinaski, 
Gipsy, Zatrestband, Blue Effect, 
Veselá sedma Jana Sedlaříka, či 
Vojta Dyk, David Koler a Anna 
K. s kapelami. Zajímavý bude 
nepochybně i večer s horolezcem 
Radkem Jarošem v úterý 12. 2. ve 
20 hodin v novoměstském kul-
turním domě. 
Aktuální informace a program 
naleznete na webových strán-
kách biatlonu:
www.biatlonNMNM.cz nebo na 
straně 10. Iva Horká

Pokračování ze strany 1

Program road show přilákal na náměstí i přes 
nepříznivé počasí slušný počet lidí. Foto: Iva Horká

Zpěvák a kytarista Petr Bende zazpíval 
Velkomeziříčským minulou středu. Foto: Iva Horká

O střelbu ze závodní pušky byl zájem jak mezi dětmi, 
tak mezi dospělými. Foto: Iva Horká

Byla zahájena soutěž Zlatý erb
Sdružení Zlatý erb zahájilo 
začátkem ledna již 15. ročník 
soutěže o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby 
měst a obcí České republiky – 
Zlatý erb 2013. 

Zde soutěží města a obce se svý-
mi oficiálními webovými strán-
kami a  elektronickými služba-
mi. Nově se letos vyhlašují i dvě 
zvláštní ceny. O  oceněných roz-
hodne odborná porota, možnost 
hlasovat v jedné z kategorií bude 
mít prostřednictvím internetu 
i  veřejnost. (Přihlášky do  soutě-
že bylo možné zasílat do  konce 
ledna.) Soutěží se ve třech tradič-
ních kategoriích: nejlepší webové 
stránky města, nejlepší webové 

stránky obce, nejlepší elektronic-
ká služba.
Hlasování v  soutěži Zlatý erb 
se může zúčastnit i  veřejnost – 
uživatelé městských a  obecních 
stránek. Mohou dát svůj hlas 
pro cenu veřejnosti, např. své 
obci. Pokyny naleznou na strán-
kách soutěže. Hlasovat mohou 
všichni uživatelé internetu, kte-
ří disponují platnou emailovou 
schránkou, na  niž bude poslána 
ověřovací zpráva. Hlasovat lze 
pouze pro jedno město nebo jed-
nu obec. Hlasy veřejnosti bude 
možné posílat v  celostátním 
kole až do 28. 3. 2013 – v kraj-
ském kole pouze do 25. 2. 2013 
do 16 hodin.
Soutěž letos zavádí dvě novinky 

– nové kritérium „Podpora IPv6 
a DNSSEC“ (které bude zařazeno 
jak na  krajské, tak na  celostátní 
úrovni) a  zvláštní cenu sdruže-
ní CZ.NIC, tuto cenu se správ-
ce národní domény .cz rozhodl 
věnovat všem, kteří v  krajském 
kole obdrží z  nového kritéria 
plný počet bodů, tj. budou mít 
podepsánu doménu DNSSECem 
a zároveň všechny jejich webové, 
DNS a  e-mailové servery budou 
podporovat IPv6. Více informa-
cí o  těchto novinkách naleznete 
na webu soutěže.
Kraj Vysočina opět vyhlašuje dvě 
vlastní zvláštní kategorie:
•kategorie pro zřizované organi-
zace Kraje Vysočina, které se bu-
dou moci přihlašovat prostřed-

nictvím webového formuláře 
na adrese http://zlatyerb.obce.cz/
vysocina, hodnocena budou kri-
teria jako aktuálnost webu, pře-
hlednost, bezbariérový přístup, 
propagace zřizovatele či výtvarné 
zpracování,
•kategorie pro sbory dobrovol-
ných hasičů, tuto kategorii za-
štiťuje předseda Bezpečnostní 
komise kraje, přihlašování bude 
opět probíhat přes web na adrese 
http://zlatyerb.obce.cz/vysocina 
a  hodnocena bude jak webmas-
terovská část, tak část věcně od-
borná. 
Celostátní finále soutěže proběh-
ne tradičně na  konferenci ISSS 
(https://www.isss.cz/) v  Hradci 
Králové.                                  -KrÚ-

Pachatel „přeparkoval“ vozidlo
Policisté z Velkého Meziříčí šetří případ neoprávně-
ného užívání motorového vozidla. Neznámý pacha-
tel od pátku 18. ledna do neděle 20. ledna vnikl do 
osobního automobilu škoda felicia zaparkovaného 
na Čechově ulici. Ve vozidle vytrhl kabely ze spínací 
skříňky, nastartoval a z místa odjel. Automobil pak 

odstavil v Moráňské ulici. Z vozidla navíc odcizil 
registrační značky. Majitelka vyčíslila škodu na 
2.500 korun. 
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro po-
dezření z přečinu neoprávněné užívání cizí věci.

Text a ilustrační foto: PČR
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Nový přístroj ulehčí lidem od chrápání, varixů 
či hemoroidů. A to téměř bez bolesti
Přítelkyně do něj v noci strkala, ať nechrápe a pořád byl unavený, 
další pacientce otékaly nohy, měla křeče a bolesti v nohách, jiný už 
nemohl vydržet bolestí způsobenou hemoroidy. Co mají společ-
ného? Podstoupili v jeden den operační výkon za použití nového 
přístroje Olympus Celon v Nemocnici Havlíčkův Brod. 

Novými přístroji, který umožnuje minimálním výkonem a téměř bez 
bolesti pacienta zbavit nebo vylepšit problém s chrápáním, křečovými 
žilami (varixy) či hemoroidy, se pyšní havlíčkobrodská nemocnice. 
Dva nové přístroje Olympus Celon, které byly představeny veřejnos-
ti v závěru ledna letošního roku, pracují na principu radiofrekvenčně 
indukované termoterapie (RFITT).  „Využívají radiofrekvenční ener-
gie, aby se tkáň v oblasti zákroku zahřála, devitalizovala (odumřela) 
a následně se zjizvila,“ uvedla tisková mluvčí zdravotnického zařízení 
v  Havlíčkově Brodě Petra Černo. V  jeden den tak 
uskutečnili jak operace ORL na  odstranění chrá-
pání, tak křečových žil a  hemoroidů. Hostem ope-
ratérů byl specialista z  pražské kliniky jednodenní 
chirurgie EGK s.r.o. Sanatorium sv. Anny primář 
MUDr.  Jiří Jungwirth. Pacientům přístroj přináší 
celou řadu výhod, kupříkladu mohou být zákroky 
prováděny v lokálním znecitlivění – v tomto přípa-
dě záleží na rozsahu zákroku a konzultaci s lékařem, 
dále se zkracuje doba trvání zákroku, krom toho je 
šetrný, minimalizuje bolestivost a v neposlední řadě 
jde o  miniinvazivní zákroky, účinnou a  bezpečnou 
metodou.

A jak se pacient cítí po zákroku?
„Přítelkyně do mne v noci strkala, ať nechrápu. Po-
řád jsem byl unavený a  nevyspalý. Nechal jsem se 
vyšetřit a  nyní podstoupil zákrok radiofrekvenční 
termoterapií. Po  zákroku mne překvapilo, jak jsem 
v pohodě a ani to nebolí, jen jsem měl trochu divný 
pocit v krku,“ sdělil své čerstvé zážitky pacient z Ha-
vlíčkova Brodu. Jeho případ byl navíc atypický, lékaři 
museli provést víceetážové řešení jeho problému. 
Přístroj si pochvalují i  lékaři. „Perfektně funguje 
u  dětských pacientů, kterým provádíme tonzilo-
tomii. Při klasickém operačním zákroku pak děti 
rána pobolívala, pokud použijeme RFITT, je boles-
tivost minimální a děti tak vše lépe zvládají,“ sdělil 
zkušenost s přístrojem primář otorinolaryngologic-
kého oddělení (ORL) Vladimír Štědrý. I specialista  
z pražské kliniky Jiří Jungwirth, kterého si chirurgo-
vé brodské nemocnice k operaci přizvali, se vyjád-
řil pochvalně: „Hemoroidy touto radiofrekvenční 

metodou dělá skutečně jen několik málo pracovišť v republice. Já s ní 
mám již zkušenost několikaletou a  je báječná, pro pacienty šetrná,“ 
konstatoval Jungwirth. 
Chirurgické oddělení vidí jako velký přínos přístroje právě jeho více-
četné použití. „Tuto šetrnou metodu za použití přístroje Olympus Ce-
lon na odstranění hemoroidů využíváme prozatím jako jediní v Kraji 
Vysočina. V současné době jsme vytvořili centrum pro péči o pacien-
ty s hemoroidy, které bude poskytovat maximální péči a komfort paci-
entům před zákrokem i po něm,“ sdělil primář oddělení Jiří Drápela. 

Co je příčinou chrápání?
Chrápání může vadit nejen blízkým, ale může být spojeno i se závaž-
nými zdravotními riziky. „Má řadu příčin – nejčastěji jde o zhoršenou 
průchodnost horních dýchacích cest a hltanu. Tyto stavy jsou obvykle 

úspěšně řešitelné právě díky drobným chirurgickým zákrokům, které 
provádějí lékaři (ORL). Metoda radiofrekvenční termoterapie je v této 
oblasti jedinečnou metodou, která je prováděna na několika pracoviš-
tích v České republice,“ uvádějí specialisté z nemocnice v Havlíčkově 
Brodě a pokračují, „RFITT je i v ORL oboru využívána jako minimál-
ně invazivní terapie, přitom rychlá, jednoduchá a  téměř bezproblé-
mová pro lékaře i pacienta. Použití Celonu při odstraňování chrápání 
probíhá s minimálně invazivním bipolárním aplikátorem, takže jsou 
povrchy tkání (velmi citlivé sliznice) maximálně chráněny. Příčinou 
chrápání je nejčastěji vibrace ochablého měkkého patra. Cílenými 
punkcemi RFITT aplikátorem můžeme koagulovat podslizniční tkáň 
měkkého patra. V ošetřené oblasti tak dochází k zjizvení a následné-
mu zpevnění patra, a tím k omezení vibrací, což způsobí vymizení či 
omezení chrápání pacienta. Metodu lze použít také u pacientů s pro-

kázaným obstrukčním sleep apnoe syndromem, 
jako terapii zduření nosních skořep, tedy pro zlep-
šení nosního dýchání či pro ošetření chronicky 
zvětšených tonsil.“ 
K  zákroku je možno objednat se na  ambulanci 
ušní, nosní, krční. Bohužel ale není hrazen pojiš-
ťovnami. „My po pacientovi chceme pouze úhradu 
sondy, kterou se zákrok provádí a kterou si pacient 
zakoupí a také ji od nás po operaci dostane, neboť 
v  případě nutnosti další operace kdykoliv v  bu-
doucnosti, si ji může donést, my mu ji vysterilizu-
jeme a lze ji pro téhož pacienta použít znovu. Ce-
ník zatím nemáme k dispozici, schvaluje ho vedení 
nemocnice,“ dodala ještě tisková mluvčí P. Černo. 
(Ani v době uzávěrky našeho listu bohužel ceny ope-
race nebyly známy. Informace ale lze získat přímo 
ve zmíněných zdravotnických zařízeních-pozn. red.)
Tuto metodu na  odstranění chrápání využívají 
i další nemocnice v kraji. Například v jihlavské ne-
mocnici mají stejný přístroj (CELON) na odstra-
nění chrápání, k  dispozici je pacientům na  ORL 
oddělení. „Kromě tohoto přístroje využíváme více 
možností k  odstranění chrápání,“ uvedla tisková 
mluvčí zmíněného jihlavského zdravotnického 
zařízení Monika Pytlíková. Její kolega z novoměst-
ské nemocnice, tiskový mluvčí Roman Kratochvíl, 
na náš dotaz ohledně Celonu odpověděl, že uvede-
ný přístroj jejich nemocnice nevlastní. „Ale jinak 
všechny tyto problémy dokážeme pomoci pacien-
tům vyřešit jinými klasickými metodami. V oblasti 
cévní chirurgie nabízíme široké spektrum léčby 
křečových žil. Od  operační až po  miniinvazivní 
zákroky,“ dodal Kratochvíl.    Připravila: Iva Horká 

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z  jednání Rady města 
z 30. 1. 2013

1. Rada města vzala 
na vědomí
– předložený materiál k  řešení 
stávající situace u výjezdů od by-
tových domů na ulici Čermáko-
va, včetně variant možné úpravy 
výjezdů
– zprávu o  dosavadních výsled-
cích projektu Vytvoření a  ově-
ření systému evaluace veřejných 
kulturních služeb
– zprávu o průběhu veřejnopráv-
ních kontrol u příspěvkových or-
ganizací zřízených městem
– informaci o  připravovaném 
projektu Rozšíření městského 
kamerového a dohlížecího systé-
mu na ulici Třebíčská podle Zá-
sad programu prevence krimina-
lity Kraje Vysočina
– informaci o  připravovaném 
komplexním projektu z  progra-
mu prevence kriminality z  Mi-
nisterstva vnitra ČR (3 projekty), 
které budou podrobněji zpra-
covány a  předloženy na  jednání 
RM dne 6. 2. 2013

2. Rada města 
rozhodla: 
– podle článku 5 odst. 4 Nařízení 

Evropského parlamentu a  Rady 
(ES) č. 1370/2007, o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
po  železnici a  silnici, o  přímém 
uzavření smlouvy o  veřejné 
službě spočívající v provozování 
ostatních meziměstských linko-
vých spojů pro potřeby Města 
Velkého Meziříčí se stávajícím 
dopravcem, společností ZDAR, 
a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou pro rok 2013
– podle článku 5 odst. 4 Nařízení 
Evropského parlamentu a  Rady 
(ES) č. 1370/2007, o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
po  železnici a  silnici, o  přímém 
uzavření smlouvy o  veřejné 
službě spočívající v provozování 
městské hromadné autobusové 
dopravy se stávajícím provo-
zovatelem městské hromadné 
autobusové dopravy společnos-
tí ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 
591 01 Žďár nad Sázavou pro rok 
2013

3. Rada města 
schválila:
– souhrnnou zprávu o  závaz-
cích veřejné služby v  městské 
hromadné autobusové dopravě 
ve  Velkém Meziříčí za  rok 2012 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 1 
Nařízení Evropského parlamen-

tu a  Rady (ES) č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a  silnici, 
a současně zveřejňuje tuto zprá-
vu po  dobu 15 dnů na  úřední 
desce Městského úřadu Velké 
Meziříčí
– souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby v  meziměstské 
autobusové dopravě za rok 2012 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 1 
Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady (ES) č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a  silnici, 
a současně zveřejňuje tuto zprá-
vu po  dobu 15 dnů na  úřední 
desce Městského úřadu Velké 
Meziříčí
– úpravu trasy spojů číslo 23 
a číslo 26 linky městské hromad-
né dopravy ve  Velkém Meziříčí 
číslo 845202 přes zastávku MHD 
Pod Sýpkami
– návrh smlouvy budoucí o zří-
zení práva věcného břemene 
ve  prospěch E.ON Distribuce, 
a. s. České Budějovice k tíži po-
zemku města parc. č. 2758/10 
v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemních kabe-
lů NN a  VN do  tohoto pozem-
ku – přeložky v  rámci příprav 
výstavby PPO – právem provo-
zování, údržby a  oprav na  dobu 
trvání stavby

– návrh smlouvy o  vzájemných 
právech a povinnostech v  rámci 
novostavby vodovodu – propoje-
ní ul. Zámecká a U Světlé, parc. č. 
2823 a 2832/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, mezi investorem stavby 
Svazem vodovodů a  kanalizací 
Žďársko a vlastníkem dotčených 
pozemků městem Velké Meziříčí
– návrh smlouvy o  vzájemných 
právech a povinnostech v  rámci 
rekonstrukce kanalizace a novo-
stavby vodovodu na ul. Ke Třem 
křížům, parc. č. 3919/11 a 5646/2 
v obci a k. ú. Velké Meziříčí mezi 
investorem stavby Svazem vo-
dovodů a  kanalizací Žďársko 
a  vlastníkem dotčených pozem-
ků městem Velké Meziříčí
– uzavření smlouvy o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného bře-
mene se SKI klubem Velké Mezi-
říčí se sídlem Fajtův kopec 1741, 
594 01 Velké Meziříčí
– návrh opatření k  podpoře ve-
řejných kulturních služeb
– rozpočtové opatření: zdroj: 219 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 219 tis. Kč – § 3639 
úhrada TSVM – kompenzace 
nákladů na  provoz areálu Aga-
dos dle smlouvy za rok 2012
– rozpočtové opatření: zdroj: 39 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 39 tis. Kč – § 3639 
vrácení přeplatku nájemného 

za  uložení komunálního odpa-
du na  skládku TKO v  r. 2012 
(38.784 Kč)
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 30 tis. Kč – § 3412 
projektová dokumentace na akci 
Asfaltová plocha Palouky Velké 
Meziříčí – skateboarding
– rozpočtové opatření: zdroj: 19 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 19 tis. Kč – § 3722 
rozšíření skládky TKO – doku-
mentace pro provedení stavby
– rozpočtové opatření: zdroj: 35 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 35 tis. Kč – § 3412 
projektová dokumentace pro 
akci Zimní stadion VM – oprava 
chladicího systému
– rozpočtové opatření: zdroj: 126 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 126 tis. Kč – § 6171 
předfinancování projektu 53 – 
Posilování institucionální kapa-
city a  efektivnosti výkonu MěÚ 
Velké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 20 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 20 tis. Kč – § 4375 
nízkoprahové centrum – záloha 
energií v r. 2013
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 
3419 dotace 

Účel: nákup cen za umístění ve 3. 
ročníku mezinárodního hokejo-
vého turnaje amatérských hráčů 
v březnu 2013
– rozpočtové opatření: zdroj: 3 
tis. Kč – § 6409 rezerva na  do-
tace a  dary, rozdělení: 3 tis. Kč 
– § 3900 dotace pro Společnost 
Ludvíka Svobody, o. s., Praha 6 
– Dejvice, účel: příspěvek na pa-
mětní kámen generála Ludví-
ka Svobody na  rodném domě 
v  Hroznatíně u  příležitosti 70. 
výročí bitvy u Sokolova
– odpisové plány na  rok 2013–
2014 pro níže uvedené pří-
spěvkové organizace: Městská 
knihovna Velké Meziříčí; Mu-
zeum Velké Meziříčí; Základní 
škola Oslavická Velké Meziříčí; 
Základní umělecká škola Velké 
Meziříčí
– hostování cirkusu BERNES 
ve  Velkém Meziříčí od 18. do 
24. 3. 2013 v lokalitě Hliniště, ul. 
Sluneční, par. č. 3800/16 a parc. 
č. 3627/53,
– předložený projektový záměr 
projektu Leaders 4 safety! (pro-
jekt programu Mládež v  akci 
Bezpečnost především!)
– zapojení transferů účelově ur-
čených, přijatých na  účet města 
v  lednu 2013, do  upraveného 
rozpočtu města VM v  r. 2013. 
Ing. Radovan Necid, starosta města

Snímek zachycuje operační zákrok v nemocnici Havlíčkův Brod letos v závěru ledna. 
Foto: Petra Černo, Nemocnice Havlíčkův Brod
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Co je dobré a co Bůh žádá? 

Bohoslužby
Středa 6. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka, DPS 10.00 mše sv. – o. Prajka
Čtvrtek 7. 2.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 9.00 pohřební mše sv. – o. Praj-
ka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka
Pátek 8. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace a příležitost 
ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory – 
mše sv. nebude
Sobota 9. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka
Neděle 10. 2.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka
Bory mše sv. 8. 2.: Dolní Bory 17.30 adorace NSO, 18.00 mše sv. – o. 
Prajka; 10. 2.: Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka
Farní oznámení: Středa – přípravy na 1. svaté přijímání, 18.00 se-
tkání dětí a mládeže, kteří nemají náboženství. Čtvrtek – po večerní 
mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.00 – adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.45 – pří-
prava před křtem a v 19.30 – 6. příprava na manželství. Neděle – mše 
sv. v 7.30 bude za všechny nemocné, při ní budeme udělovat spo-
lečně svátost nemocných, k pomazání nemocných mohou přistoupit 
osoby, které jsou ve stavu milosti posvěcující, jinak řečeno ti, kteří 
mohou také přistoupit tento den k přijímání. Zpověď bude 7.00–8.00 
v  pátek odpoledne, v  neděli v  6.45 hodin. Děkuji všem, kteří pra-
covali ve  farnosti. Jsou ještě volná místa na  farní zájezd do Polska 
a Německa. Program najdete ve vývěsce. 
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 10. 2. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Biblický prorok Micheáš od-
povídá takto: jen to, aby člověk 
„zachovával právo, miloval mi-
losrdenství a  pokorně chodil se 
svým Bohem“ (Mi 6,8). Zacho-
vávat právo. Původně šlo o  zá-
kon Boží, týká se to ale i  našeho 
současného právního řádu, který 
na  základech biblických během 
staletí vyrostl. Žít v úctě k právu, 
respektovat zákony, to je předpo-
klad dobrého a bezpečného živo-
ta. Je to cosi základního, bez čeho 
není možný ani život jednotlivce, 
ani život společnosti. Nečinit bliž-
ním bezpráví, ale společně s nimi 
se vztahovat k  řádu, který je nad 
námi a  platí, který respektujeme, 
v  tom je základ všeho. Tam, kde 
právo není v úctě, kde se zákony 
nerespektují, tam se život maří, 
tam se lidem ubližuje, tam se člo-
věk nemůže cítit bezpečně. Starost 
o to, aby právní řád byl co nejlepší 
a všichni jej měli v úctě, to je zá-
kladní pilíř lidského počínání.
Ještě je tu však cosi víc než právo, 
víc než zákony. Je tu něco hlubší-
ho a důležitějšího, něco, co je Boží 
a co i před zákonem má přednost. 
Je to milosrdenství, totiž soucit 

s  člověkem v  nouzi, odpuštění 
provinilým, štědrost a velkorysost 
vůči člověku, nezištnost a pomoc. 
Toto Bůh preferuje. Tak s  námi 
jedná a  takoví i  my můžeme být 
ke  svým bližním. To je hlavní 
princip života dobrého, života 
křesťanského: přijmout milosr-
denství a  žít v  něm, milovat mi-
losrdenství pro sebe i  pro druhé. 
Tak se překonává naše sobectví 
i zloba světa, tak naše vztahy do-
stávají dobrou kvalitu.
A  nakonec pokorně chodit se 
svým Bohem, tj. nebýt bezohled-
ný hulvát, arogantní namyšlenec, 
pyšný sobec. Nechtít druhé pře-
chytračit, oklamat je, vyzrát nad 
nimi. Nepokládat se za nejdůleži-
tějšího na světě, ale pokorně cho-
dit se svým Bohem. Ptát se vždy 
znovu, v každé nové situaci, co je 
skutečně dobré, prospěšné a uži-
tečné. Nebýt uzavřený ve  svých 
názorech, zabedněný ve  svých 
představách, ale zůstat otevřený 
pro nové podněty. Čekat od  bu-
doucnosti něco překvapivého 
a radovat se z možností, které se 
přede mnou otvírají. 

Pavel Janošík

Poděkování voličům
SPOZ Velké Meziříčí by chtěla poděkovat vám všem, spoluobčanům v re-
gionu Velkomeziříčska, že jste přišli k volbám a podpořili Miloše Zemana. 
Volili jsme rozumem a  dali jsme jednoznačně velice silný mandát 
jednomu z  nás, normálnímu člověku se sociálním cítěním, nezko-
rumpovatelnému, od  nás, z  naší krásné Vysočiny. Člověka vysoké 
inteligence s  encyklopedickou pamětí, pevných názorů, který si 
od nikoho nenechá nic líbit a oplácí stejnou mincí. Jak známo, to se 
v Česku moc nenosí, v politice už vůbec ne. Proto ta jednostranná 
mediální kampaň. Pozorní občané si toho všimli! Možná se podobně 
jako já štípali do ucha, a střídavě otáčeli oči v sloup, je-li něco tako-
vého v našem „moderním“ pluralitním věku ještě vůbec možné. Ti 
starší zřejmě vzpomínali na dobu jedné, rudé barvy a říkali si: je to 
tu zas, je to tu zas. Naštěstí nestačila veliká podpora umělců, médií 
a Prahy. Ještě jednou díky. 

Ing. Jiří Doležal ml., předseda SPOZ Velké Meziříčí (placená inzerce)

„Krize nekrize“, otázka vlastního 
bydlení je aktuální stále. Nájem-
ní byty jsou jasná volba pro lidi 
profesně či rodinně neusazené. 
Ostatní, mají-li správné informa-
ce, si snadno spočítají, že i v eko-
nomicky složité době mohou 
paradoxně vydělat na  tom, když 
si byt koupí, třeba i na hypotéku. 
A to byt starší nebo novostavbu. 
Hypoteční splátky začaly být čas-
to levnější než drahé nájmy. Dří-
ve se prodala většina nových bytů 

ve  fázi projektu, před započetím 
stavby, takže majitelé své budoucí 
obydlí viděli pouze „na  papíře“. 
Dnes si novostavbu mohou dob-
ře prohlédnout a  teprve pak de-
finitivně podepsat kupní smlou-
vu. V  klidu si vyřídí hypotéku, 
objednají klientské změny, často 
i získají zajímavý benefit nebo si 
u  realitních kanceláří vyjednají 
i  velmi významnou slevu z  ko-
nečné ceny.

Ivana Dočkalová, makléřka

Hypotéka v dnešní době. 
Vyplatí se?

Ing.  Jana Zelená, žena, která již 
jedenáct let stojí v  čele žďárské 
Charity. Je známá nejen pro své 
obrovské nadšení pro charitní 
služby, ale také pro smysl zasa-
dit se o potřebné a důležité věci. 
Každým rokem se i přes svůj na-
bitý program účastní organizace 
Tříkrálové sbírky. Nejen o sbírce 
jsme si s Janou Zelenou povídali.
Paní ředitelko, náš dnešní roz-
hovor bude tak trochu o  čís-
lech. Tříkrálová sbírka letošní-
ho roku je uzavřena. Výtěžek 
kasiček Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou činí úctyhodných 
2.375.332 Kč. Jaké byly vaše 
první pocity, když jste se o  vý-
sledku dozvěděla?
Moje první pocity byly nádher-
né! Výsledek Tříkrálové sbírky 
beru jako malý zázrak. Výtěžek 
2.375.332 Kč je naprosto úžasná 
částka a  s  takovou se dá udělat 
už mnoho dobrého pro lidi, kteří 
potřebují pomoci. Proto moc dě-
kuji všem, kteří se do Tříkrálové 
sbírky 2013 zapojili jakýmkoliv 
způsobem.
Víte, kolik kasiček a  koledníků 
bylo při letošní sbírkové akci 
v terénu?
Co se týká počtu koledníků, tak 
se na letošní již třináctou tříkrálo-
vou pouť vydalo téměř 1 600 osob 
a podařilo se naplnit 386 kasiček.
Mluvíme stále o  kolednících, 
kteří pracují pro charitu jako 
dobrovolníci. Zapojují se 

v  rámci sbírky i  pracovníci?
Převážná část tříkrálových ko-
ledníků jsou opravdu naši dobro-
volníci. Spolupráce s nimi si moc 
vážím. Letos mě například velmi 
oslovily skupinky teenagerů, kte-
ří vyšli s  veselou jako tři králo-
vé do ulic, aby věnovali svůj čas 
dobré věci. Uvědomila jsem si, že 
to snad s tou naší mládeží nebu-
de tak hrozné, jak se říká, a že je 
ještě spousta správných mladých 
lidí. To mě moc potěšilo.
Ale abych se vrátila k  otázce: 
Do  Tříkrálové sbírky se samo-
zřejmě zapojuje i  celá řada pra-
covníků Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. V čele stojí koordi-
nátorka Michaela Mahlová, které 
v  době tříkrálové vypomáhají 
další pracovníci, např. s  počítá-
ním výtěžku, předáním financí 
na  bankovní účet, vedením sta-
tistiky, psaním tisko-
vých zpráv o průběhu 
sbírky apod. A  co 
mě moc těší, řada 
našich pracov-
níků již tradičně 
vychází jako tří-
královí koledníci 
šířit radostnou 
zvěst a  získat finanční 
dary na  podporu našich služeb. 
A  to vše jako dobrovolníci, tedy 
nad rámec svých pracovních po-
vinností.
Tříkrálové sbírce věnujete veli-
kou pozornost. Již během roku 
plánujete doprovodné akce, 
vytváříte propagační materiály, 
šijete kostýmy. Proč je pro vás 
tak důležitá?
Tříkrálová sbírka je důležitá 
z  mnoha důvodů. Jednak se dle 
mého názoru díky ní významně 
formuje mínění veřejnosti v  ob-
lasti pomoci lidem, kteří jsou 
nějakým způsobem handicapo-
vaní, na okraji společnosti a po-
třebují pomoc druhých. Dále je 
veřejnost seznámena díky sbírce 
s  naší organizací a  se službami, 
které poskytuje. Takže má veli-

ký význam informační. Lidé pak 
v  případě těžkostí vědí, kam se 
obrátit. Tříkrálová sbírka samo-
zřejmě přináší nemalý finanční 
příspěvek pro naši organizaci. 
Díky ní můžeme podpořit rozvoj 
služeb, které jsou potřebné, nebo 
vznik služeb, které v  regionu 
chybí. Výtěžek je v době finanč-
ní krize možné použít i na pod-
poru služeb, které nezískaly 
dostatek financí v  rámci dotací 
MPSV, kraje a  měst. Tříkrálová 
sbírka tak může být i záchranou 
pro existenci některých služeb. 
A v neposlední řadě by měla být 
Tříkrálová sbírka připomenutím 
radostné zvěsti o narození Ježíše 
Krista. Vím, že tříkráloví koled-
níci dokáží svým zpěvem potěšit 
řadu lidí, kteří na  ně pravidelně 
čekají.
Pro toto všechno je pro nás Tří-

králová sbírka důležitá 
a  opravdu se na  ni 

snažíme dobře při-
pravit.
A nyní zpět k čís-
lům. V  loňském 
roce jste slavi-
la své desetiny 
ve vedení Oblast-

ní charity Žďár nad 
Sázavou. Žďárská charita slaví 
letos dvacáté výročí vzniku. 
Jaké máte z těchto čísel dojmy?
Jsou to všechno pěkné kulatiny. 
Je až neuvěřitelné, jak ten čas 
letí! Mé desetiny ve vedení žďár-
ské Charity jsou letos tak trochu 
pasé, za  chvíli to bude už jede-
náct let. Takže se budu věnovat 
těm společným dvacetinám. 
Dvacetiny..., v  podstatě kus ži-
vota mladého člověka. Dokáže-
te popsat, čím vším si tato vlast-
ně již dospělá dívka – charita, 
musela projít?
Samozřejmě nebylo to vždy leh-
ké. Zřizování a  zakládání jed-
notlivých zařízení stálo spoustu 
práce a energie a mnohdy i trpě-
livosti. Trvalo nějakou dobu než 
si nás potřební našli, poznali naše 

služby, začali nám důvěřovat. 
Za dvacet let působení se ale Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou 
stala významnou a  uznávanou 
organizací, poskytující sociál-
ní, zdravotní, prorodinné a  hu-
manitární služby a  také služby 
prevence rizikového chování. 
V  současné době máme čtrnáct 
profesionálních zařízení, ve  kte-
rých poskytujeme služby široké 
klientele, od  lidí s  chronickým 
onemocněním, přes zdravotně 
postižené, lidem s  mentálním 
a kombinovaným postižením, li-
dem s  duševním onemocněním, 
seniorům, lidem v  terminálním 
stádiu nemoci, umírajícím, so-
ciálně slabým rodinám a  také 
problémovým dětem a  mláde-
ži. Za  tuto dobu naši pracovníci 
poskytli služby tisícům uživatelů 
a pacientů. 
Takže je to vlastně tak, jak to 
v životě chodí. Těch dvacet let je 
směsicí šťastných a  radostných 
chvil, ale samozřejmě se objevi-
ly i  těžkosti a problémy. Naštěstí 
toho dobrého bylo vždy víc.
Plánujete nějaké akce, kterými 
byste s  veřejností rádi oslavili 
své kulatiny?
Chtěli bychom jednotlivých akcí 
využít k  větší propagaci služeb, 
aby se o  nás opravdu dozvěděli 
všichni, kteří naše služby po-
třebují nebo někdy potřebovat 
mohou. Veřejnost tak bude zvá-
na na  akce, které bude Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou v prů-
běhu roku pořádat. Jednou z těch 
větších akcí je divadelní předsta-
vení ochotnického spolku, které 
plánujeme na podzim. Dále bude 
vydána i  broužurka, která před-
staví všechny významné události 
v dějinách Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. Oslavy začaly vlast-
ně už v  lednu v  rámci Tříkrálo-
vého koncertu v  Novém Městě 
na Moravě. Takže slavíme – sice 
skromně, ale za to po celý rok.

Lenka Šustrová, 
foto: archiv redakce

Dvacetiny Charity slavíme skromně, zato celý rok

Nikodémova noc
Velké Meziříčí
22. února 2013 20–23 hodin
Tichá adorace, možnost duchovní-
ho rozhovoru s knězem, 
příležitost ke svátosti smíření

Počet tragických nehod se v  na-
šem kraji meziročně o 27 % zvýšil
Na  silnicích Kraje Vysočina, 
včetně vysočinského úseku dál-
nice D1, policisté v loňském roce 
vyšetřovali celkem 3 293 doprav-
ních nehod, při nichž bylo 45 
osob usmrceno, 185 osob bylo 
těžce zraněno a  dalších 1  327 
osob utrpělo lehká zranění. Jde 
o  předběžné výsledky statistiky. 
Ve  srovnání s  loňským rokem 
počet nehod o 27 procent vzrostl. 
Počet úmrtí se zvýšil ve srovnání 

s  rokem 2011 o  25 procent. Po-
čet těžkých zranění o tři procenta 
poklesl a  počet lehkých zranění 
se o sedm procent zvýšil.
Hmotná škoda na  havarovaných 
vozidlech a  dalším majetku do-
sáhla částky 209.024.000 korun. 
Ve  202 případech policisté při 
vyšetřování nehod zjistili, že řidi-
či před jízdou požili alkoholické 
nápoje. 
„Na příčinách dopravních nehod se 
loni v největší míře podílel nespráv-
ný způsob jízdy, nepřiměřená rych-

lost, nedání přednosti a v neposled-
ní řadě také nesprávné předjíždění,“ 
řekl k příčinám loňské nehodovosti 
plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí Od-
boru služby dopravní policie policie 
Kraje Vysočina s tím, že nedodržení 
bezpečné vzdálenosti bývá většinou 
příčinou nehod ve městech, kde je 
vyšší hustota provozu. Co se způso-
bených následků týče, tak mezi nej-
závažnější příčiny nehod, které kon-
čívají tragicky, patří nepřiměřená 
rychlost a nedání přednosti v jízdě.
V  místech smrtelných dopravních 

nehod v celém kraji se vždy provádí 
technické posouzení a  jsou přijata 
taková opatření, aby se zabránilo 
možnému opakování tragédií. Do-
pravní inženýři jednotlivých územ-
ních odborů posuzují každé místo, 
kde dojde k  tragické dopravní ne-
hodě a navrhují úpravy – dopravně 
inženýrská opatření. Některá z nich 
jsou poté v praxi realizována. Někde 
nelze nehodě účinně zabránit. Jde 
většinou o dopravní nehody chod-
ců, cyklistů, ale i motocyklistů.

kpt. JUDr. Dana Čírtková, PČR

Loni zahynulo na silnicích Kraje Vysočina 45 osob

Graf počtů osob. Zdroj: KŘP Kraje Vysočina
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Zápisy do 1. tříd ZŠ, pRaktiCkÉ Školy, sŠ BřeZeJC...

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

Základní škola a Střední škola Březejc

Základní školy ve Velkém Meziříčí

Základní a Praktická škola Velké Meziříčí

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

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

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

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

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

Řeč má úzkou souvislost s  budoucí školní úspěš-
ností dítěte, do které se mohou případné nedostatky 
v  řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě nepíše to, co 
slyší, ale to, jak samo mluví. Mohou váznout čte-
nářské 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 vadnou a ne-
dokončenou výslovností při vstupu do školy. Na zá-
kladě 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 lo-
gopedické třídy pro prvňáčky běžné základní ško-
ly s rozšířenou logopedickou péčí, a to v prostorách 
Základní školy Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí. 
Třída je určena výhradně dětem s vadami řeči, je-
jichž nadání odpovídá zařazení do  základní školy. 
Dětem bude zabezpečena specializovaná výchovná 
a  vzdělávací péče dle školního vzdělávacího pro-
gramu 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  tří-
dě (minimálně 6 a maximálně 14) umožní indivi-

duální přístup ke každému žáčkovi. Ve  třídě bude 
pracovat učitelka se speciálně pedagogickým vzdě-
láním v oboru logopedie, která má rovněž kvalifi-
kaci 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 tří-
dě 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 zařazováni žáci z  Vel-
kého Meziříčí a jeho blízkého okolí. Po ukončení 1. 
ročníku budou žáci začleněni do  běžných tříd zá-
kladní školy, v případě potřeby integrováni. Ev. další 
logopedická péče jim bude i nadále zajištěna.
Zápis do logopedické třídy se uskuteční 8. 2. 2013 
v  čase 14–18 hodin v  prostorách Základní školy 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.
Bližší informace: tel.: 774 449 319 (PaedDr. Blanka 
Klapalová – ředitelka ZŠ a SŠ Březejc), 773 378 610, 
777 732 045 (Mgr. Vladana Jančíková – krajská ko-
ordinátorka logopedické péče pro Kraj Vysočina, 
Mgr.  Martina Zapletalová – spec. pedagog–logo-
ped), e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, spcvm.koor-
dinator@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz           -bk-

Logopedická třída – nová nabídka pro rodiče budoucích prvňáčků

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

-ředitelství školy-  

Základní škola Oslavice

▶ 8. 2.: 7.15–15.00 hodin, 
celé obce Hrbov a Svařenov.           
▶ 18. 2.: 7.15–14.00 hodin, ul. 
Bezděkov od č. 200, Bezděkov 
1754, Čechova 1795, Gen. Jaro-
še od č. 1562 nahoru, K. Pánka, 
Hřbitovní, Moráňská, Poříčí 
1256, 637, Vrchovecká 912, Dům 

zdraví, ulice Karlov po křižovat-
kou s ul. K Buči, Nová, K Buči, 
Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, 
Slepá.  
▶ 27. 2.: 7.30–15.30 hodin, ul. 
Příkopy od č. p. 1220 po Motor-

pal, V Potokách, Vrchovecká 
od č. 185 po 604, K Rakůvkám 

(vyjma č. 916), Ke Třem křížům 
(od č. 1663 nahoru), Krátká, Nad 
Sýpkami, Pod Kaštan, Pod Le-
sem, Záviškova, K Novému světu, 
J. Zahradníčka, Luční.

-E.ON-

Nepůjde elektrický proud

SOS 
pravidelná 

poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů) 

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

Nevíte si rady? Ocitli jste se v těžké situaci? Nevíte na koho se obrá-
tit? Chcete si ujasnit svá práva, povinnosti a nároky?
Občanská poradna Žďár nad Sázavou je nestátní nezisková organi-
zace, občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č. 
j. VS/1-1/41/99-R. Postavení a činnost občanské poradny je vymeze-
na stanovami. Občanská poradna Žďár nad Sázavou je členem Aso-
ciace občanských poraden. Je také členem interdisciplinárního týmu 
v rámci Intervenčního centra Kraje Vysočina, který se zabývá pomocí 
obětem domácího násilí. Posláním občanské poradny je poskytování 
rad, informací a pomoci lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci 
nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostup-
né služby nebo nejsou schopni účinně vyjádřit své potřeby a hájit své 
oprávněné zájmy. Občanská poradna se podílí na  činnosti Asociace 
občanských poraden a  společně upozorňují příslušné státní a  míst-
ní orgány na  nedostatky legislativy a  na  neřešené problémy občanů 
ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Ve Velkém Meziříčí se můžete přijít poradit každou sudou středu 
od  11.30 do 15 hodin v budově MěÚ, zasedací místnost ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více informací naleznete na www.opzdar.cz

-red- (zdroj: www.opzdar.cz)

Poradit se můžete i v našem městě

Více informací: petra.juhasova@chaloupky.cz
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■ Plné pálené cihly ze stavby, 
1,50 Kč/ks. Tel.: 733 530 356.
■ Patrovou postel, pračku 
Goldies (v  záruce), ledničku 
s  mrazákem Amica (v  záruce), 
zahradní houpačku. Prodávám 
z  důvodu stěhování, cena doho-
dou. Tel.: 731 172 402.
■ Prase, domácí chov, váha asi 
140 kg, 39 Kč/kg živé váhy. Tel.: 
603 486 946.
■ Stavební  míchačku na dvě ko-
lečka. Levně. Tel.: 731 136 395.
■ Renault Megane 1,6, 66 kW, 
klima, r. v. 1997, el. přední okna, 
el. zrcátka, dálkový centrál, ai-
rbag, přední mlhovky, rádio 
Panasonic CD, barva zelená me-
talíza, k  vozu letní pneu na  rá-
fcích. Eko daň zaplacena. STK 
01/2014. Najeto 169  000 km. 
Cena 16.000 Kč, rychlé jednání – 
sleva. Tel.: 603 769 672.
■ Benzinový rotavátor se šíří zá-
běru 40 cm. Cena dohodou. Tel.: 
604 678 828.
■ Patrovou postel s  úložným 
prostorem. Tel.: 723 862 442.
■ Kvalitní brambory, cena 5 Kč/
kg. Pšenici, cena 500 Kč/q. Tel.: 

566 521 884.
■ Konzumní brambory a pšeni-
ci ozimou. Tel.: 608 881 205.
■ 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.
■ 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.

■ 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.
■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné lokalitě 
Velkého Meziříčí, cena 1.300 tis. 
Kč. Tel.: 775 273 725, ne RK!
■ Prodám slunný byt 3+1 na uli-
ci Bezděkov, VM. Ihned volný. 
Tel.: 737 209 513.
■  Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní VM – ihned vol-
ný. Tel.: 737 209 513.
■ Prodám garáž ve Velkém Me-
ziříčí, ulice Čermákova. Tel.: 
728 457 225.
■ Prodám byt  – garsonku, Jih-
lavská 282, Velká Bíteš. Tel.: 
739 212 902.

■ 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.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova.  Kon-
takt v redakci. 
■ Pronajmu zrekonstruova-

ný byt 2+1, 65 m². Ve Velkém 
Meziříčí na ulici Komenského. 
Pouze volat na tel.: 776 717 113.
■ Pronajmu zařízený byt  3+1 
ve Velkém Meziříčí, cena 6.000 
Kč, bez energií. Tel.: 608 314 300.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí, U  Světlé. Tel.: 
728 604 937.
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží 
v Křižanově. Tel.: 605 814 491.

■ Vlastním bernského salašnic-
kého psa a hledám fenu k pokry-
tí. Tel.: 604 667 054.

■ 43/177, hledám hodnou 
ženu k vážnému seznámení, 
nekuřačku, věk asi 23–35 let. 
Tel.: 732 846 836 (SMS).

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

SeznámeníNemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

ploŠná inZeRCe: 
1 cm2/24 kč nebo 26 kč

soUkRoMá 
řádková inZeRCe: 

Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rub-

riky Prodám – koupím – 
vyměním – 25 Kč,

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

Uzávěrka v pátek 
ve 12 hodin.

Tel.:
566 782 009, 
739 100 979

příJeM inZeRCe 
pRostředniCtvíM 

e-mailu:

velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

nebo také použijte náš 
uploader pro předávání 

podkladů na:
www.

velkomezir icsko.cz 

Platba převodem na č. ú.:
1621489309/0800,

 v. s. 4649

ADRESA REDAKCE:
NÁMĚSTÍ 17

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČ

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Zubní pohotovost 
So 9.  2. MDDr. T. Ludin, Poříčí 11, Vel. Meziříčí, tel.: 566 522 442. 
Ne 10. 2. MUDr.  I. Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel.: 732 642 160. 
Ordinač. doba 9–12 hodin. Telefonicky ověřte aktuální stav na přísluš-
ném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo hodiny 
běžné v  našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponáv-
ka 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

HOD 
JABLOŇOV – RUDA

PRODÁVÁ

SELATA 65 Kč/kg

33 Kč/kg
+ 15 % DPH

Tel.: 566 522 972

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

do 16 hodin, Klub důchodců, Komenského 6. Členství ve svazu není podmínkou k účasti 
pro všechny, co chtějí znát svůj zdravotní stav.

K PRONÁJMU  
KANCELÁŘSKÉ PROSTORY  

15 m²

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

od 1. 3. 2013  

Cena dohodou.
Informace – p. Babák, 

tel.: 566 522 442.Svaz diabetiků nabízí 
pro všechy:

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE
slepic, kuřic, 
kohoutků, kačen, 
hus, perliček, krůt
z veterinárně kontrolovaných 
chovů! Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 
Bližší info a objednávky: 
GALLUS EXTRA, s. r. o.
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

731 701 331
gallusextra@centrum.cz

Akademie J. A. Komenského, Komenského 1 
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 629 208, 732 184 041
e-mail: akademiezdar@seznam.cz
www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ SEMINÁŘE
1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013-3 PILÍŘE 
DŮCHODOVÉ REFORMY, SOUVISLOSTI A ROZDÍLY
Dne: 14.února 2013. Lektor: Bc. Taťána Sojková  
2. PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA A ODMĚŇOVÁNÍ 
V ROCE 2013 SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY
Dne: 13. března 2013. Lektoři: Ing. Alena Chládková, 
        JUDr. Petr Bukovjan
3. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ CESTOV-
NÍCH NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2013
Dne: 18. března 2013. Lektor: JUDr. Marie Salačová
4. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013
Dne: 17. dubna 2013. Lektor: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, 
vedoucí odboru sociálního pojištění 

Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, 
Komenského 1, Žďár nad Sázavou. Zahájení vždy v 8.30 

hodin. Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, 

jeřábníky, vazače, regálové zakladače, 
řidiče stavebních a zemních strojů, první pomoci a BOZP.

Potřebujete peníze? 
Půjčky od 50.000 Kč 
Volejte 724 339 891

AREÁL FIRMY PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 773 110 045, 774 947 014

e-mail: prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com 
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Stránecká Zhoř
únor–březen
SLEVA 

na 
▶ tlumiče MONROE
▶ rozvodové sady 

    SKF, INA

20 %

Tel.: 566 544 266, 604 755 986
www.autoservisurbanek.cz

Udělám práce
vodoinstalace, topenářské

zednické 
rekonstrukce koupelen

Tel.: 606 157 522

RESTAURACE KRIŽANOV 

PRIJME
CÍŠNÍKA/SERVÍRKU.
TEL.: 724 137 214

ˇ

ˇ
ˇ

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

spolupracovníka na pozici:

nabízíme:
● platové podmínky v závislosti na výsledcích ● 1,5 náso-
bek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích 
firmy ● 6 týdnů dovolené ● příspěvek na dopravu, příspě-

vek na stravování ● další zam. výhody (masáže, posilovna, 
kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

seřiZovač vstřikovaCíCH lisů
v nepřetRŽitÉM pRovoZU

požadujeme:
● SOU/SŠ v oboru elektro (vyhláška 50 §5,6,7) ● manuelní 
zručnost, přesnost ● praxe v  oboru vítána ● zkušenosti 
s problematikou zpracování plastů vítány ● schopnost 

týmové spolupráce

náplň práce:
● upevňování forem ● seřizování vstřikovacích lisů a mani-
pulátorů ● spouštění výroby konkrétního výrobku ● dohled 
na kvalitativní parametry ● optimalizace výrobního procesu

▶ Palmová riviéra 
San Benedetto del Tronto
apartmánový dům Collina. Ter-
mín 14.–23. 6. 2013, polopenze 
v ceně, 4.700 – 7.000 Kč, dle typu 
apartmánu. Zálohu 1.000 Kč nut-
no zaplatit do konce března, zby-
tek do konce května. 

▶ Bibione
– apartmán Seqoia. 
Termín 30. 8.–8. 9. 2013, stravo-
vání vlastní, cena 3.300 – 5.800  
Kč, dle typu apartmánu. Možnost 
dokoupení plážového servisu 
(1.200 Kč). Zálohu 1.000 Kč not-
no zaplatit do konce května, zby-
tek do konce července. 
Přihlášky a informace: 
Josef Savara, Nad Sv. Jose-
fem 238, tel.: 606  375  555, 
566  523  605 nebo každý čtvtek 
v klubu důchodců, Komenského 
6, 15–16 hodin. Odjezd z  VM,  
doprava v ceně.  Zajistíme i ces-
tovní pojištění. Členství ve  SD 
není podmínkou k účasti na po-
bytech.                                           -js-

Firma IMAO electric CZ, s. r. o. 
velkoobchod a maloobchod 
elektromateriálu a svítidel, 

hledá vhodného uchazeče 
na pozici 

ŘIDIČ/SKLADNÍK 
ELEKTROMATERIÁLU 

Požadujeme: min. vzdělání 
vyučen, řidičský průkaz sk. B 
(výhodou VZV), uživatelská 
znalost práce na PC, profe-
sionální a příjemné vystu-

pování, dobré komunikační 
a organizační dovednosti, 

schopnost jednat se zákazní-
kem, spolehlivost, samostat-

nost, flexibilitu,  praxe v oboru 
elektro výhodou.

V případě zájmu o uvedenou 
pozici zasílejte své strukturo-

vané životopisy na email: 
imao@imaocz.cz . 

Vhodní kandidáti budou pozváni 
na osobní pohovor.

Individuální příprava 
na přijm. zk. 

z MATEMATIKY na SŠ, 
každou Stř a Ne 14.30–16.00. 

Tel.: 774 621 703.

▶ ▶

ZMĚNU SÍDLA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE OD 1. 2. 2013
JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D., advokát, oznamuje

na Náměstí 22/24, Velké Meziříčí 
(budova HORÁCKO, I. poschodí)
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společenská RUBRika

Vzpomínky

Poděkování

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 
AUTOMECHANIK JUNIOR 2013, 

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

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

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ
vás zve na

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

předsálí kina Jupiter clubu od 15.30 hodin
12. 2. Rakouské Alpy - Wildspitze, přednáší Mgr. Tomáš Fiala
19. 2. Spisovatel Vilém Mrštík, přednáší Mgr. Jiřina Kácalová
26. 2. Panovníci českých zemí III., přednáší ing. Karel Hromek
  5. 3. Korsika, přednáší Libor Smejkal
12. 3. Vystěhovalectví do Ameriky, přednáší Olga Černá
19. 3. Čím jsme platili v minulosti, přednáší PhDr. Marie Ripperová
26. 3. Fotografické lovy beze zbraní III., přednáší ing. A. Havlát

Změna programu vyhrazena.

❧ Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapomene.❧ 

Dne 12. února 2013 uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan 

Jiří Sojka.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají 
manželka Alena 

a dcery s rodinami.

V pondělí 4. února 2013 by osla-
vil svoje 90. narozeniny pan 

Bohuslav Borkovec 
z Tasova.

Dne 7. září 2013 vzpomene již 
24. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

❧ Již nemohu Ti blahopřát, 
jen na Tvůj hrob kytici růží dát, 
zažehnout svíčku, 
pomodlit, chvíli postát 
a tiše vzpomínat. 
Květy na hrob pokládám, 
je v nich za vše vroucí dík, 
s láskou stále vzpomínám, 
bylo krásné s Tebou žít. ❧

Dne 12. února 2013 vzpomenu 
3. smutné výročí nedožitých 
63. narozenin mé milované 
manželky, paní 

Emilie Kordulákové 
z Jívoví.

S láskou a úctou vzpomíná manžel.

Byla jsi sluncem mých dnů, Tvá slova a smích mi stále více a více scházejí.

❧ Těžko se s Tebou loučilo, 
jak smutný je nám čas, 
jak rádi bychom Tě viděli 
a slyšeli Tvůj hlas. 
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit 
a slunce hřát, 
ale ten kdo Tebe nejvíce miloval, 
nepřestane nikdy 
na Tebe vzpomínat. ❧

Dne 7. února 2013 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Karla Bartuška 
ze Stránecké Zhoře.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí
www.zdar.charita.cz 

▶ Přednášky s Mgr. Elen Sejrkovou:
12. 3. Jak komunikovat s partnerem
26. 3.  Mužská a ženská komunikace
  9. 4.  Jak komunikovat s dětmi

▶ Přednášky s Mgr. Lubošem Novotným
vždy v úterý od 9.00 hodin
19. 3.  Vliv domácího a okolního prostředí na naši psychiku 
 a zdraví. Náš byt.
16. 4.  Co o nás a dětech říkají naše zlozvyky, návyky a neob- 
 vyklé vzorce chování?
21. 5.  Emoce a agresivita, umění naslouchat (empatie)
18. 6.  Základy neverbální komunikace a typologie lidí

Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí. Prosíme o včasný 
příchod. Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/
programy-kopretiny/                                                                        -lš-

Tento projekt podporuje Kraj Vysočina a Město Velké Meziříčí.
Děkujeme!

Dne 10. 2. 2013 uplyne 10 let od 
chvíle, kdy nás opustil pan

Karel Pospíšil.

Vzpomínají děti s rodinami.

Obdivuji své přátele a známé z ochotnického divadelního spolku 
TASTYJÁTR z Tasova, kteří pro svou radost, ale také s ochotou 
a především s nesmírnou obětavostí svého času připravovali od 
loňského léta autorské představení „Dělej, jak myslíš, ale...“. 
Námět ze  skutečného života, velmi vtipné dialogy, doplněné skvě-
le koncipovanou videoprojekcí nás diváky v nedělním podvečeru 
mile potěšily, rozesmály a uvolnily. 
Věřím, že si  představení, které bude také uváděno ve Velkém  Me-
ziříčí, najde své diváky – příznivce ochotníků.

Eliška Vokounová 

Dne 7. 2. 2013 vzpomeneme 
100 let od narození pana 

Josefa Kadlece 
z Velkého Meziříčí, které velmi 
miloval a jeho historii zazname-
nával fotografií i písmem. 

Zároveň 3. 2. 2013 uplynulo 
25 let od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají děti Anna a Josef s rodinami, 
za 5. 1. 2013 zesnulého syna Antonína vnučka Drahomíra s rodinou.

Dělej, jak myslíš, ale...

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧
 
Dne 8. 2. 2013 vzpomeneme na 
nedožité 70. narozeniny naší dra-
hé maminky, babičky,
paní

Jany Holubové 
roz. Patřičné z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

 
Za celou stále zarmoucenou 

rodinu manžel.
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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

HÁZENKÁŘSKÝ PLES
16. února 2013 od 20 hodin

v hasičské zbrojnici, hraje Maraton

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

Změna programu vyhrazenana!                                        

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 Cejpko-
vé v Jupiter clubu, více informací na tel.: 732 247 717.

Keramické kurzy v Jupiter clubu

Disco s DJ Bondem

,Cigánski Diabli‘ je jedinečné seskupení hudebníků. Jejich skladby 
s nadšením po celém světě poslouchají tisíce oddaných fanoušků i od-
borní kritici. Virtuozní houslová sóla primáše Štefana Banyáka, strhu-
jící výkony cimbálového kouzelníka Ernesta Šarköziho, krásne barvy 
tónů violončela jeho manželky Silvie, klarinetové mistrovství Zoltána 
Grunzu a skvělá rytmicko-harmonická souhra celého orchestru jsou 
zárukou těch nejkvalitnejších hudebních představení. 
Skupina přináší originální díla, odvážné aranžmá, neobvyklé hudební 
kombinace a nová image. Tradici obohatili svými sólovými hudebními 
projekty, spoluprací se symfonickými orchestry, s rakouským klavíristou 
Paulem Guldem v projektech Haydn alla Zingares a List–Roma Rhap-
sody. Propojují klasické skladby např. od T. Albinoniho, J. Haydna, N. 
Paganiniho, J. Brahmse, P. Sarasateho, A. Dvořáka, G. Bizeta s ostatní-
mi hudebními žánry – jazzem, etnem, flamencem, cigánskou hudbou 
a  doplnili je o  neobyčejné rytmické a  harmonické změny obohacené 
výjimečnou virtuozitou, která je neodmyslitelnou součástí uměleckého 
projevu Cigánských diablov.                          (zdroj: www.gypsydevils.com)

Koncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club, vstupné: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři)

Dechové kvinteto Belfianto Quintet

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

Základní škola a střední škola Březejc
vás srdečně zvou na 

13. CHARITATIVNÍ PLES 2013

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

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

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

Legenda českého heavy me-
talu je zpět! Citron vyráží 
na  Radegast a  Plni Energie 
Tour 2013!
20. 4. Jupiter club, 
Velké Meziříčí. Předpro-
dej vstupenek za  super 
zaváděcí cenu 200 Kč, plat-
nou do  konce února, byl 
právě zahájen! Vstupenky 
na  všechny koncerty jsou 
k  dostání předprodejních sítích Ticketportal a  Ticketpro a  na  webu 
www.mastersofrock.cz!   

Citron je zpět a vyráží na turné

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

OSTATKY V OSLAVICI 
od 8. do 10. 2.

▶ 9. 2. od 11 hodin průvod masek po vsi,
od 20 hodin ostatková taneční zábava 

se skupinou Proměny, maskám vstup zdarma.
▶ 10. 2. od 14 hodin Dětský karneval 

se skupinou On a Ona Band.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice

Mediální partner:

´

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

Sobota 9. března v 15.00 
na velkém sále JC
Po skončení pokračují 

soutěže a tancování 
s DDM VM.

Vstupné 100 Kč (děti do 2 let zdarma). 
Rezervace a prodej na programovém 

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

Jupiter club, s. r. o., uvede

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
–  POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty Akade-
mie múzických umění v Praze. Vznikl v roce 2005 ze studentů Pražské 
konzervatoře a hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Od roku 
2007 do roku 2009 vedl kvinteto pedagog Pražské konzervatoře Ond-
řej Roskovec, sólofagotista České filharmonie a člen souboru Afflatus 
Quintet. Nyní hráči spolupracují například se Štěpánem Koutníkem, 
profesorem komorní hudby na hudební fakultě Akademie múzických 
umění v Praze a Gottfriedem Pokornym, který vyučuje komorní hru 
na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
Belfiato Quintet získal v roce 2010 1. cenu na soutěži Antonína Rejchy 
v rakouském Payerbachu a o rok později obdržel 3. cenu na meziná-

rodní soutěži dechových kvintetů 6th  Henri Tomasi Competitiv Mar-
seille (Francie), ze které si také odnesl speciální cenu za nejlépe pro-
vedenou skladbu Cinq danse Sacree et Profane od Henriho Tomasiho.

Více v příštím čísle (Zdroj: www.belfiato.cz)
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Nábor dětí do 
velkomeziříčské 
házené
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.

TJ Dětské středisko Březejc 
pořádá

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

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

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 nejvíce 
bodů na  bodovaných soutěžích 
v ČR. Vítěz v každé třídě získá-
vá putovní pohár. V  případě že 
závodník 3 roky za sebou obhájí 
vítězství, pohár mu bude pone-
chán. Závodníci na  prvním až 
třetím místě získávají diplom 
a medaili.
Ve Velkém Meziříčí se tento Ná-
rodní turnaj v  boccie, OZP cup 
I. kolo I. ligy (nutno tento ná-
zev uvádět v  tomto znění, neboť 
OZP – Oborová zdravotní pojiš-
ťovna je generálním sponzorem) 
pořádá již několikátý rok a  pod 
hlavičkou Tělovýchovné jedno-
ty Březejc, o. s., počtvrté, vždy 
z pověření České federace Spastic 
handicap.
Na turnaj se sjede cca 60 hrá-
čů z  celé ČR, včetně paralym-
pijských medailistů z  Londýna 
a Pekingu.

OZP Cup

TJ DS Březejc

Krajský přebor = 6. kolo:
Spartak Velké Meziříčí A  – TJ 
Žďár n. Sáz. A 2:6
Za domácí Kopr 1 bod – Mrazík 
a  Janák Mart. Po  0,5 b. – Bárta, 
ing. Nedoma (C), Jan, Čtveráček 
a Dvořák Dominik 0 b.
Naši se sice snažili, ale na  vysoce 
favorizovaný Žďár prostě nemají 

nárok. Maximální pochvalu zaslu-
huje za výhru ve své partii Stanislav 
Kopr z Rudy, ale také mladí Tomáš 
Mrazík a Martin Janák, díky svým 
remízám. Ostatní hráli to svoje – 
no a to na Žďárské zkrátka vůbec 
nestačí a stačit ani nemůže, neboť 
okresní město reprezentují jen 
samí velmi silní hráči.

Regionální soutěž, skupina Vý-
chod = 6. kolo:
Sokol Jámy – Spartak Velké Me-
ziříčí B 1:4
Za  VM B Kučera (C), Dvořák 
Jos., Urbánek a  Dohnalík po  1 
bodu – Zeman 0 b. Za Jámy Pařil 
(C) 1 b. – Prášil, Pelikán, Mička 
a Nedvěd 0 b.

V  tomto utkání bodovali jen 
velkomeziříčští hráči, a  to 
na obou stranách, tedy i za do-
mácí. V  tradičním derby do-
sáhli zástupci týmu Velké Me-
ziříčí  B až nečekaně vysokého 
vítězství, a  tak se mohli vracet 
domů nadmíru a navýsost spo-
kojeni.

U šachistů tak i tak – áčku se nevedlo, béčko vyhrálo

Okresní přebor v ledním hokeji
HC Sokol Křižanov – SK Mosti-
ště 3:11 (2:3; 1:4; 0:4)
Branky: Kolečkář, Tomáš Ko-
tík, Aleš Komínek, asistence 
Suchý, Štěrba, Kolečkář – Vác-
lav Krejčí ml. 3, Dostál 2, Po-
korný 2, Musil 2, Novák, Sla-
vík, asistence Zahradníček 2, 
Pokorný 2, Novák 2, Smejkal, 
Dostál, vyloučení 8:7, navíc 
Syrový (Mostiště) 20 minut 
OK, rozhodčí Leinka, Sobot-
ka, Musil, 150 diváků, hráno 
na zimním stadionu ve Velkém 
Meziříčí.
První třetina utkání byla mezi 
oběma soupeři vyrovnaná. Ve 
druhé a především pak ve tře-
tí třetině převážila velká zku-
šenost hostujícího mužstva z 
Mostišť, které postupně zcela 
přehrálo domácí a připravilo 
jim další vysokou porážku.

Další výsledky:
HC Nedvědice – TJ Šerkovice 
5:4 (3:1; 0:1; 2:2)
TJ Šerkovice – HC Veverská Bí-
týška 1:6 (0:2; 1:3; 0:1)
HC Nedvědice – TJ Náměšť nad 
Oslavou 2:8 (0:0; 1:1; 1:7)
HC Spartak Velká Bíteš B – HLC 
Bulldogs Brno 10:3 (1:1; 4:1; 5:1)
HC Tatran Hrušky – HC Zastáv-
ka 3:5 (1:1; 0:3; 2:1)
SK Minerva Boskovice B – RH 
Centrum Brno 5:13 (0:6, 3:4, 
2:3)
Tabulka po 15. kole
1. Náměšť n. Osl. 15 14 1 0 0 109:42 44
2. RH Centrum Brno 13 11 0 1 1 105:44 34
3. Veverská Bítýška 15 11 0 2 2 89:37 29
4. Zastávka 15 8 1 0 6 75:63 26
5. Velká Bíteš B 14 7 0 2 5 59:59 23
6. Bulldogs Brno 15 7 0 1 7 79:84 22
7. Mostiště 15 5 2 0 8 57:72 19
8. Šerkovice 14 5 1 1 7 72:71 18
9. Boskovice B 15 5 0 0 10 43:76 15
10. Nedvědice 14 4 1 1 8 35:63 15
11. Hrušky 14 1 1 1 11 37:79 6
12. Křižanov 15 0 2 0 13 34:104 4

-tom-

V okresním hokejovém 
derby zvítězily Mostiště

Stolní tenis
Okresní přebor I. třídy
ST VM B – Vojnův Městec 15:3
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Šoukal Slavomír 4/0, 
Klíma Tomáš 3/1
Okresní přebor II. třídy
ST VM C – TJ Sokol Polnička B 
9:9
Body: Dvořák František 2/2, Ko-
řínek Stanislav 2/2, Buk Radek 
2/2, Bednář Ivan 1/3. Čtyřhry: 

Dvořák, Kořínek; Buk, Bednář
Okresní přebor IV. třídy
TJ Sokol Nížkov D – ST VM D 
14:4
Body: Zelený David 2/2, Juda 
Zdenek 1/3, Zelený Tomáš 1/3, 
Minařík Jakub 0/4
Okresní soutěž
TJ Sokol Polnička C – ST VM E 
18:0
Roli favorita potvrdila rezerva 
a  zvítězila 15:3. Druhé domácí 

utkání C družstva skončilo spra-
vedlivě remízou. Družstva D a E 
zaznamenaly venkovní porážky.
Program na víkend:
9. 2. 2013 domácí dvojzápas 
družstva A  v  10.30 hodin druž-
stvo SK Jihlava a v 15 hodin druž-
stvo TJ ChS Chotěboř.
8. 2. 2013 ST VM E – Vídeň 
v 17.30 hodin
10. 2. 2013 ST VM D – Lhotky C 
v 9 hodin

-vp-

Stolní tenisté B potvrdili roli favorita

-pk-

Skiareál Fajtův kopec Velké Meziříčí
Snowboard a freeski slopestyle závody

Více informací na www.facebook.com/hf.snowpark.fajtak
nebo na www.skivm.cz
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Hokej starších žáků
HHK VM – HC Slovan Morav-
ská Třebová 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
Branky a asistence HHK: 2. Při-
nesdomů (Hedbávný, Nevěčný), 
4. Kapusta O. (Pacal, Přinesdo-
mů), 9. Kapusta O. (Pacalová), 
26. Dundálek (Přinesdomů), 51. 
Kapusta O. (Pacal), 56. Hedbáv-
ný (Nevěčný), 60. Pacal (Kará-
sek). Sestava HHK: Svoboda – 
Pacalová, Karásek, Přinesdomů, 
Báňa M. – Dundálek, Nevěčný, 
Hedbávný – Bíbr, Kapusta O., Pa-
cal. Rozhodčí: Maloušek, Sysel. 
Vyloučení: 1:3, využití: 2:0. Střely 
na branku: 44:17. Diváci: 45.
Hokej mladších žáků
HHK VM – HC Slovan Morav-
ská Třebová 13:3 (3:2, 6:0, 4:1)
Branka a  asistence HHK: 2. Juda 
M., 5. Barák (Juda M.), 6. Barák 
(Vlach), 22. Poledna (Barák), 24. 
Havliš (Šandera), 30. Poledna 

(Šandera), 32. Havliš, 32. Juda M. 
(Barák), 33. Juda M., 43. Havliš 
(Juda M.), 48. Šandera (Havliš), 49. 
Juda M. (Broža), 60. Havliš. Sestava 
HHK: Pestr – Šandera, Procházka, 
Ambrož, Juda M. – Barák, Havliš, 
Poledna – Šilpoch M., Strádal, Ka-
pusta L. – Bartošek, Broža. Roz-
hodčí: Maloušek, Sysel. Vyloučení: 
3:3, využití: 0:1, v  oslabení: 1:0. 
Střely na branku: 37:17. Diváci: 57.
Krajská liga ml. žáků a st. žáků 
po 5. kole (nadstavba B)
1. Chrudim 24 17 2 5 184:88 36
2. Velké Meziříčí 22 13 5 4 125:87 31
3. Dukla Jihlava 22 13 2 7 151:99 26
4. Ledeč n. S. 22 12 3 7 127:84 26
5. Lanškroun 24 12 2 10 112:92 26
6. Skuteč 24 11 1 12 150:166 23
7. Mor. Třebová 24 8 2 14 108:153 18
8. Č. Třebová/Litomyšl 24 5 3 16 111:175 13
9. Pelhřimov 22 3 0 19 68:182 6

Program:
Sobota 9. 2. 2013 v 9.00 HC Sku-
teč – HHK mladší žáci a v 11.00 
HC Skuteč – HHK starší žáci, 
(zimní stadion Skuteč). 

Žáci přehráli Moravskou 
Třebovou

-hhk-

Dorost o víkendu dvakrát porazil Uherský Brod
HC Uherský Brod – HHK VM 
2:5 (0:4, 2:1, 0:0)
Branky a  asistence HHK: 2. Ti-
chý (Bernat), 5. Sladký, 14. Bu-
rian L. (Tichý, Crha), 20. Burian 
L. (Tichý), 28. Crha (Burian L.). 
Sestava HHK: Juda J. – Sladký, 
Kampas F., Crha, Kampas M. 
– Šilpoch, Burian L., Tlapák – 
Bernat, Kampas J., Tichý – Mare-
šová. Rozhodčí: Zapletal – Karpí-
šek, Řihák. Vyloučení: 5:3, navíc: 
Šobáň (UB) 10 min. OT. Využití: 
0:1. Střely na  branku: 21:32. Di-
váci: 55.
Mimořádně v  pátek odcesto-
val tým hokejového dorostu 
HHK k  dohrávce prvního kola 
do Uherského Brodu. Utkání za-
čalo po  vzájemné dohodě o  půl 
hodiny dříve, než byl stanoven 
oficiální začátek. Prvních osm 
minut řídil pouze jeden rozhodčí, 
až od uvedené minuty se přidali 
kolegové z Uherského Hradiště.
Trenér Štěpánek postrádal 

v  utkání hned několik hráčů, 
a tak se k mužstvu připojila Adé-
la Marešová, která hraje ligu žen. 
První třetina byla pro HHK jako 
z říše snů. Od první minuty jsme 
měli výrazně navrch a navíc jsme 
byli velmi produktivní v promě-
ňování šancí. Po  dvaceti minu-
tách jsme šli do kabin s komfort-
ním náskokem čtyř branek.
Do  druhé třetiny měl trenér 
k  dispozici pouze deset hráčů 
do  pole. Pro horečku odstou-
pil z  utkání Tomáš Tlapák. 
V  úvodu třetiny se konečně 
prosadili i  domácí. Pohodu 
v našem týmu to ovšem neroz-
hodilo. O tři minuty později už 
byl rozdíl opět o  čtyři branky. 
Do konce třetiny chybělo pou-
hých 29 vteřin, když domácí 
opět snížili a  tak na  světelné 
tabuli svítil stav 2:5 po  dvou 
třetinách. V poslední třetině si 
naši dorostenci zodpovědnou 
hrou výsledek pohlídali. Do-

mácí tým nepustili do  žádné 
vyložené šance a utkání doved-
li do vítězného konce.
HHK VM – HC Uherský Brod 
6:0 (3:0, 0:0, 3:0)
Branky a asistence HHK: 4, Crha 
(Burian L., Nevěčný), 14.Kam-
pas J. (Kampas M.), 15. Kampas 
J. (Šilpoch), 42. Bernat (Kampas 
J.), 48. Kampas M. (Sladký), 48. 
Kampas J. (Crha). Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Crha, Kampas F., 
Sladký – Tichý, Burian L., Šilpoch 
– Bernat, Kampas M., Kampas J. 
– Marešová, Nevěčný. Rozhodčí: 
Fiksa – Maloušek, Rous. Vylou-
čení: 3:3, navíc: Kampas J. (HHK) 
10 min. OT. Využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 47:27. 
Diváci: 30.
K  dalšímu utkání KL nastoupili 
dorostenci HHK opět proti Uher-
skému Brodu. A  opět úspěšně. 
Od  první minuty kluci dobře 
bruslili a vytvářeli si vyložené šan-
ce. V  první a  třetí třetině padlo 

do sítě Brodu po třech brankách. 
Menší komplikaci si naši doros-
tenci způsobili ve  druhé třetině, 
kdy přes drtivý tlak a  celkem 22 
střel se skóre nezměnilo. Po velmi 
dobrém kolektivním výkonu si 
dorost HHK upevnil druhé místo 
Krajské ligy JM, VY a ZL.
Ostatní výsledky dvacátého 
druhého kola: Warrior Brno – 
Boskovice 2:9, Valašské Meziříčí 
– Brumov-Bylnice 1:3, Technika 
Brno – Hodonín 0:6.
Program: 
Čtvrtek 7. 2. 2013 v 17.15 HCM 
Warrior Brno – HHK dorost  
(zimní stadion Brno Úvoz).
Krajská liga dorostu JM, V, Z

1. Hodonín B 22 21 1 0 141:47 43
2. Velké Meziříčí 22 15 0 7 124:73 30
3. Brumov-Bylnice 22 13 1 8 102:100 27
4. Uherský Brod 21 12 0 9 102:78 24
5. Minerva Boskovice 22 10 2 10 89:82 22
6. Bobři Val. Meziříčí 21 7 1 13 72:123 15
7. Warrior Brno 22 3 3 16 68:118 9
8. Technika Brno 22 2 0 20 46:127 4

-hhk-

Po dobu akce probíhá
Soutěž o nejlepšího nonstop lyžaře nebo swb
Podmínky soutěže: registrace v sobotu mezi 9. až 10. hodinou na 
skibaru, nafasování registračního lístku (píchačky), poté poctivě 
jezdit (trávit většinu času na sjezdovce) a každou hodinu se hlásit 
obsluze skibaru, účast potvrdit nejdřív v 7 hodin ráno v neděli.
→ Každý účastník, který bude mít účast v pořádku, získává celoden-
ní „permici“ na lyžování na Fajťáku.
→ Vítěz losování obdrží 1 l rumu.
Program:
9.00 start 24hodinového lyžování
11.00 závody Horsefeathers Snowboard Fight
12.00 festival jedlíků – budou připraveny 4 druhy guláše a bram-
boráčky
17.00 show s rádiem Kiss Hády – DJ a moderátor Petr Zakopal
21.00–22.00 technická přestávka – úprava svahu
22.00 noční lyžování
7.00–9.00 úprava svahu

DVACETIČTYŘHODINOVKA
3. ročník – začátek v sobotu 9. 2. v 9.00

SKIAREÁL FAJTŮV KOPEC

Městská hokejová liga
6. kolo 
nadstavbová část
O vítěze městské ligy
HC Lukáš – SK Netín 2:3
Studený, Beránek – Dvořák D., 
Dvořák V., Juda
Agromotor VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 4:7
Švaříček, Šlapal, Kadela, Bíbr – 
Topol 3, Pyrochta 2, Janoušek, 
Strnad
HC Bory – Sanborn VM 2:7
Kuchař, Dvořák – Sláma 3, Bajer 
F., Pondělíček, Hanus, Klíma
SK Omega VB – Technické služ-
by VM 3:4
Dvořák 2, Budín – Šlapal D. 2, 
Šlapal O., Kožený
1. Technické služby VM 6 4 1 1 35:24 9
2. Sanborn VM 6 4 1 1 34:24 9
3. HC Bory 6 4 0 2 29:18 8
4. HC Lukáš 6 3 1 2 32:22 7
5. SK Omega VB 6 3 0 3 16:23 6
6. SK Afcon Kunšovec VM 6 2 0 4 24:36 4
7. Agromotor VM 6 1 1 4 19:29 3
8. SK Netín 6 1 0 5 18:31 2

O postup do extraligy
River VM – Farma Měřín 6:4
Rous 2, Hladík 2, Pelíšek, Daniel 
– Kožený, Jurek, Uchytil 2 
SPL Radostín – SK Vídeň 3:3
Pešek 3 – Pospíšil 2, Hermany
HC Benetice – Auto Dobrovol-
ný VM 3:4

Letmajer, Konečný, Houzar – Še-
fčík 3, Vondráček P.
Horní Heřmanice – SK Lavičky 
10:3
Mejzlík Jar. 5, Šilhan 3, Štveráček, 
Kutílek – Polák 2, Nevěčný
1. SK Vídeň 6 4 1 1 35:24 9
2. Auto Dobrovolný VM 6 4 0 2 26:15 8
3. SPL Radostín nad Osl. 6 3 2 1 20:16 8
4. SK Lavičky 6 3 2 1 25:25 8
5. HC Benetice 6 3 0 3 31:20 6
6. Horní Heřmanice 6 2 1 3 27:24 5
7. Farma Měřín 6 0 2 4 16:30 2
8. River VM 6 1 0 5 20:46 2

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)
SK Stránecká Zhoř – Ořechov 
2:10
Bartušek, Necid – Dvořák P. 
4, Dvořák J. 4, Zeman, Bě-
loch
HC Tasov – HC Pikárec 3:4
Robotka, Chlubna, Sláma – Va-
řejka 2, Glos, Broža
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 4:4
Vacula 3, Hlaváč – Slavík 2, To-
mšík 2
6. HC Pikárec 5 4 0 1 24:14 8
7. Ořechov 6 3 1 2 29:17 7
8. NHÚ Balinka VM 5 3 1 1 28:23 7
9. HCF Dráhy VM 5 2 3 0 20:16 7
10. Stránecká Zhoř 5 2 0 3 24:27 4
11. SK Tasov 5 1 1 3 15:20 3
12. HC Bory B 5 0 0 5 11:34 0

-vid-

Městskou ligu teď vedou 
technické služby 

stolní 
tenis

Okresní přebor III. třídy

1. Oslavice B 14 10 3 1 0 154:98 37

2. Netín 14 10 3 1 0 162:90 37

3. Uhřínov 14 9 1 4 0 164:88 33

4. Borovnice 14 8 2 4 0 159:93 32

5. Ostrov n. Osl. 14 5 6 3 0 134:118 30

6. Netín B 13 6 3 4 0 114:120 28

7. TJ Žďár n. Sáz. F 14 4 1 9 0 105:147 23

8. Vepřová 13 3 3 7 0 88:146 22

9. Malá Losenice 14 1 1 12 0 74:178 17

10. Řečice 14 1 1 12 0 88:164 17

Okresní přebor IV. třídy

1. Netín C 12 10 1 1 0 137:79 33

2. Škrdlovice 13 9 1 3 0 137:97 32

3. Nížkov D 13 7 4 2 0 135:99 31

4. Doubravník 12 7 1 4 0 114:102 27

5. Lhotky C 12 5 1 6 0 106:110 23

6. D. Heřmanice 11 2 5 4 0 93:105 20

7. V. Meziříčí D 12 3 1 8 0 89:127 19

8. Jámy 12 1 2 9 0 89:127 16

9. Poděšín 11 2 0 9 0 72:126 15

10. Nové Město B 0 0 0 0 0 0:0 0

-pl-

Poslední prověrku před vstupem 
do  jarní části prvoligové soutěže 
zvládly naše hráčky s nadhledem 
a noblesou. Oproti poslední tur-
najové prověrce ve  Veselí nad 
Moravou tentokrát v  domácím 
prostředí nastoupila již většina 
dorosteneckého kádru. 
Prvním dopoledním soupeřem 
byly hráčky Pardubic, které i přes 
snahu nestačily na  naši velmi 
dobrou defenzivu a  zejména 
bleskurychlý přechod do  útočné 
fáze. Po odehrané půlhodině hry 
z  toho bylo šestigólové vítězství 
15:9. 
Polední souboj se staršími do-
rostenkami Jindřichova Hradce 
byl od úvodních minut poměrně 
jednoznačnou záležitostí. Rych-
lá a efektivně zakončená kombi-
nační hra znamenala naše v po-
řadí druhé bodové maximum 
18:8.
V  utkání se staršími dorosten-
kami Astry Praha jsme odolali 
úvodní nátlakové hře fyzicky 
disponovaných spojek soupeře. 
Udrželi jsme vysoké tempo hry 
a  odpor soupeřek jsme tím do-
kázali definitivně zlomit. V  ko-
nečném vyjádření z  toho byla 
osmibranková výhra 20:12. 
Očekávaná konfrontace s  mlad-
šími dorostenkami Jindřichova 

Hradce vyzněla nakonec jedno-
značně v náš prospěch, když málo 
početný kádr soupeře již ve druhé 
části utkání nestíhal 22:9.  
Závěrečný souboj a  vysoké ví-
tězství se slovenským týmem Pi-
ccard Senec 26:6, tak znamenaly 
zasloužené turnajové prvenství. 
Při závěrečném vyhlášení převza-
la cenu pro nejlepší hráčku naše-
ho družstva Eliška Koudelová.
Ceny do turnaje věnovaly firmy: 
POEX, ALPA, CONSTRUCT. 
Mediálním partnerem házené TJ 
Sokol VM je týdeník Velkomezi-
říčsko.

Pořadí: 
1. Velké Meziříčí 101:44 10
2. Pardubice 60:65  6
3. Praha 62:57  4
4. J. Hradec, ml. dky 50:46  4
5. J. Hradec, st. dky 38:48  3
6. Senec 40:91  1
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Škrdlová Renata 
(10), Doležalová Romana (1), Part-
lová Markéta (16), Koudelová Eliš-
ka (18), Kratochvílová Hana (20), 
Sedláčková Klára (14), Závišková 
Kateřina (7), Studená Kateřina (5), 
Zezulová Kristýna (2), Závišková 
Iva (16), Kopečková Kateřina (2), 
Bačová Soňa, Uhlířová Eva. Trené-
ři Záviška, Partlová, Škrdlová.

Dorostenky házené doma vybojovaly prvenství

-záv-, foto: Ivana Škrdlová
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Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

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

®

So  9. 2. 13.00–14.30
Ne 10. 2. 13.45–15.15
Po 11. 2. 10.00–11.30
Út 12. 2. 16.00–17.30
Čt 14. 2. 10.00–11.30
Pá 15. 2. 10.00–11.30
So 16. 2. 14.15–15.45

Ne 17. 2. 14.30–16.00
Út 19. 2. 16.00–17.30
So 23. 2. 14.15–15.45
Ne 24. 2. 13.45–14.45
Út 26. 2. 16.00–17.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč.

veřeJnÉ BRUslení

na házenou
do haly za Světlou v neděli 10. 2.  
9.00–17.00 turnaj ml. dorostenci
na hokej
na zimní stadion ve středu 13. 2. 
v 18.00 HHK A – Minerva Bos-
kovice

kdy a kaM

V sobotu 2. února 2013 se čtyřčlenná výprava závodníků Ski klubu Velké Meziříčí zúčastnila druhého zá-
vodu Jihomoravského lyžařského poháru v Jimramově.
Závodníkům se podařilo získat několik cenných kovů: Martin Vondráček (1.) přípravka kluci, Klára Siko-
rová (1.) předžákyně, Jan Vondráček (3.) předžáci, Josef Necid ml. (1.) open muži.

-id-, foto: archiv Ski klubu VM

Lyžaři přivezli z Jimramova medaile
Volejbaloví junioři se rozlou-
čili se základní částí extraligy 
těsnou porážkou a  poměrně 
jasným vítězstvím v  Hradci 
Králové. S  osmi vítězstvími 
a  dvanácti porážkami obsadili 
slušnou čtvrtou příčku a  vy-
tvořili si tak, na rozdíl od loň-
ského ročníku, mnohem lepší 
startovní pozici před závěreč-
nými boji.
Sl.  Hradec Králové – Sp. VM 
3:2, 1:3
sety (20, –23, –18, 23, 12), (–21, 
–23, 18, –19)
Zápas jsem osobně pochopi-
telně neviděl, a  tak uvádím 
hodnocení z  nejpovolanějších 
úst, trenéra Petra Judy: „V prv-
ním zápase jsme otočili na  2:1 
na  sety, ale pak jsme zbytečně 
prohospodařili čtvrtý set a  na-
konec, hlavně kvůli našim chy-
bám, i  tie-break. Ve  druhém 
utkání jsme naopak s výjimkou 

třetího setu měli vývoj ve vlast-
ních rukách. Kluci měli trochu 
problém v  atypické hradecké 
hale (v obrovské hale lze posta-
vit až šest kurtů napříč a  hraje 
se na jednom z boků, takže je to 
obtížné především pro orientaci 
nahrávačů), tentokráte musím 
pochválit Máru Slavíka na  na-
hrávce, Míru Bláhu na  liberu 
a většinou i Máru Zmrhala. Lu-
káš Musílek střídal dobré oka-
mžiky se slabými a  tak se stří-
dal s  Davidem Podhrázským. 
Honza Matějka neměl svůj den, 
naopak mě příjemně překvapil 
Luboš Pospíchal, který jako no-
váček, při neúčasti Licka a Hu-
ryty oba zápasy na bloku zvládl. 
Zahráli si nakonec všichni hrá-
či, Petr Augusta nakonec do-
konce dohrával na  účku místo 
otřeseného Matějky. Za  týden 
mají kadeti první turnaj o umís-
tění (ve Zlíně) a potom budeme 

hrát doma s  Plzní o  nasazení 
do skupin pro play-off. Myslím 
si, že se asi domluvíme se sou-
peřem a oba zápasy odehrajeme 
v Meziříčí. Pokud by to bylo 1:1, 
rozhodovalo by se v Plzni.“
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, 
Krejska, Matějka, Musílek, Bláha, 
Podhrázský, Augusta, Pospíchal 
a Košábek.
Zbývající výsledky:
Dansport – Zlín 0:3, 0:3
Brno – Ostrava 3:0, 3:0
Tabulka EX-JRI, sk. B po  zá-
kladní části:
1. VSC Zlín 20 20 0 60:9 58
2. Volejbal Brno 20 15 5 49:20 46
3. VK Ostrava 20 9 11 37:43 28
4. TJ Sp. V. Meziříčí 20 8 12 33:45 24
5. SK Dansport Praha 20 5 15 25:48 16
6. Sl. Hradec Králové 20 3 17 16:55 8

Pozvánka do tělocvičny u 
kostela: 16. února se v  10.00 
(a  možná ve  14.00) uskuteční 
zápas Velké Meziříčí – USK Pl-
zeň o  nasazení do  skupiny pro 
play-off. -kon-

Junioři hráli s Hradcem nerozhodně

HC Lvi Břeclav B – HHK VM 
6:5 SN (1:2, 2:1, 2:2 – 1:0)
Branky a asistence: 19. Klimovič 
(Rákoczy, Nekoranec), 24. Hrba-
tý (Rákoczy), 38. Vlašic (Hrbatý, 
Nekoranec), 46. Klimovič (Vla-
šic), 47. Klimovič (Vlašic, Neko-
ranec), 61. Hrbatý – 2. Kudláček 
(Krča), 12. Hlouch (Nekvasil, 
Hubl), 28. Nekvasil (Hubl), 49. 
Hlouch (Nekvasil), 55. Hubl (Ne-
kvasil, Střecha F.). Sestava HHK: 
Černý (Hladík) – Šerý, Dusík, 
Válek, Krejčí, Pokorný – Hubl, 
Nekvasil, Hlouch, Krča, Kudlá-
ček, Cihlář, Střecha F., Burian, 
Štěpánek. Rozhodčí: Kohoutek – 
Kucián, Kučera. Vyloučení: 7:12, 
navíc Dusík (HHK) 10 min. OT. 
Využití: 4:1, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 36:30. Diváci: 78.

Po týdenním volnu zajíždělo prv-
ní mužstvo HHK do Břeclavi, kde 
se utkalo s místními Lvy. 
Od první minuty se hrál velmi 
rychlý hokej, který neodpoví-
dal postavení soupeře v tabulce 
KL. První branky jsme se do-
čkali ve  druhé minutě. Michal 
Krča našel přihrávkou najíž-
dějícího Jirku Kudláčka, a  ten 
otevřel skóre utkání. Ve  12. 
minutě šli naši hráči do  dvou-
brankového vedení. Prsty v na-
výšení skóre měla první útočná 
formace. Po  přihrávce Jindry 
Hubla a Karla Nekvasila překo-
nal golmana domácích Roman 
Hlouch. V  závěru první třeti-
ny domácí vstřelili kontaktní 
branku. 
Ve druhé třetině domácí nejpr-

ve vyrovnali. To běžela 24. mi-
nuta. O tři minuty později strhl 
vedení na naši stranu Karel Ne-
kvasil, kterého vyzval do  brej-
ku Jindra Hubl. Do  konce tře-
tiny chyběly necelé tři minuty 
a  domácí opět srovnali krok. 
Do  kabin se šlo za  nerozhod-
ného stavu.
V  závěrečné třetině pokračo-
val hodně přísný metr hlavní-
ho rozhodčího na  naše hráče. 
Za  první dvě třetiny jsme měli 
celkem sedm hráčů na  trestné 
lavici. Ve  43. minutě jsme měli 
výhodu dvojnásobné přesilov-
ky. Tu se nám nedařilo promě-
nit a naopak v protiútoku jsme 
dvakrát zatáhli za  záchrannou 
brzdu a  rozhodčí nás poslal 
do  třech. Na  ledě se v  té době 

hrálo tři na  tři. Postupně se 
vrátili oba domácí hráči a  na-
opak na  trestnou opět putovali 
naši. To již byla kritická situa-
ce. Domácí hráči dokázali tuto 
přesilovku využít hned dvakrát 
a  najednou jsme museli dota-
hovat dvoubrankové manko. 
V  polovině třetí třetiny musel 
odejít do  kabin Jirka Cihlář, 
který si strhnul hranu na brus-
li a  přes veškeré snažení kus-
toda v  utkání pokračovat již 
nemohl. Ve  49. minutě snížil 
Roman Hlouch, kterého vyzval 
ke snížení Karel Nekvasil. V 55. 
minutě se podařilo našim hrá-
čům vyrovnat. Při přesilovce se 
prosadil Jindra Hubl, kterého 
našel úplně volného před bran-
kou Karel Nekvasil. V  závěru 

utkání měli domácí obrovskou 
chuť získat všechny tři body. 
Při závaru před naší brankou 
necelou minutu před koncem 
byli domácí blízko k  vítězství. 
Pouze fantastickým zákrokem, 
který vysekl v  poslední vteřině 
Jirka Černý jsme získali bod 
za remízu. 
Na  řadě byly samostatné ná-
jezdy. O  vítězství domácích 
rozhodla až pátá série, kdy se 
prosadil domácí hráč Hrbatý 
a  připsal si pro tým plusový 
bod.
Ostatní výsledky dvacátého 
druhého kola: 
Warrior Brno – Boskovice 2:3, 
Brumov-Bylnice – Šternberk 5:4 
SN, Uherský Brod – Blansko 6:1, 
Plumlov – Kroměříž 0:8, Uherský 

Ostroh – Velká Bíteš 3:2, Uherské 
Hradiště – volno.
Program mužů na tento týden: 
Sobota 9. února 2013 HC 
Uherské Hradiště – HHK Vel-
ké Meziříčí, začátek utkání v 17 
hodin (zimní stadion Uherské 
Hradiště)
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 20 13 3 0 4 107:84 45
2. Uherský Brod 20 12 1 1 5 95:82 40
3. Velká Bíteš 20 10 3 2 5 89:65 38
4. Kroměříž 21 11 1 1 8 122:88 36
5. Šternberk 21 10 1 4 6 101:83 36
6. Warrior Brno 19 11 0 1 7 80:67 34
7. Uherský Ostroh 20 8 3 3 6 65:58 33
8. Minerva Boskovice 21 7 5 1 8 83:75 32
9. Velké Meziříčí 20 8 1 5 6 93:87 31
10. Dynamiters Blansko 21 9 1 2 9 74:81 31
11. Grewis Plumlov 20 5 2 0 13 83:91 19
12. Uherské Hradiště 19 1 3 3 12 56:119 12
13. Lvi Břeclav B 20 1 1 1 17 72:139 6

-hhk-

Hokejové áčko prohrálo na samostatné nájezdy

HHK VM B – HC Ledeč nad Sá-
zavou 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Rozhodčí: Paur – Ryšavý, Lu-
káč. Diváků: 52. Poměr střel: 
38:28. Branky: 1.‘ Kudláček J. 
(Vrána), 26.‘ Bradáč (Frühauf), 
39.‘ Šoukal (Musil F., Trnka), 
59.‘ Malec – Dušátko (Kavka). 
Vyloučení: 5:3, navíc Vrána 
(HHK) 10 minut OT za nespor-
tovní chování a  trestné střílení 
proti domácím. Využití: 0:0. 
Oslabení: 0:0. Sestava VM: Šeba 
(Štourač) – Peterka, Pokorný – 
Trnka, Bradáč – Kudláček M., 
Musil F – Frühauf, Kudláček J., 
Malec – Kavina, Vrána, Hubl – 
Šoukal, Navrátil, Tůma – Kří-
pal, Špaček, Musil F. – Chlubna.

Hned v  1. se podařilo Jiřímu 
Kudláčkovi procpat puk do brá-
ny hostů a  po  několik násle-
dujících minut měli domácí 
převahu i  několik vyložených 
šancí. Žádnou z  nich však ne-
zužitkovali. Ledeč tak postupně 
vyrovnala hru a ke konci třetiny 
se zapotil také Šeba ve  svatyni 
HHK.
Druhá část zápasu začala přesi-
lovkou hostí, ale ti z ní nic nevy-
těžili. Zato je po třech minutách 
potrestal Bradáč, jenž zužitkoval 
kolmici Frühaufa zpoza brány. 
Stejná situace se potom opako-
vala v  poslední minutě. Po  dal-
ších dvou nevyužitých početních 
výhodách hokejistů Ledče jim 

projel celým kluzištěm Šoukal 
a  s  přehledem zasunul puk pod 
bezmocným Končelem. Na  dru-
hou přestávku tak odcházeli Me-
ziříčští se slibným třígólovým 
náskokem.
Že však není nic hotové, se pře-
svědčili v závěrečné třetině. Jejich 
snahou bylo hrát pozorně vzadu 
a v útočném pásmu čekat na chy-
by soupeře. Hostující hráči těch 
chyb ale moc nedělali a  s  při-
bývajícím časem stále víc tlačili 
domácí před jejich bránu. Jejich 
nápor vrcholil v  posledních pěti 
minutách. Nejprve se jim poda-
řilo snížit Dušátkovou přesnou 
trefou a  v  čase 58.28 dostali vý-
hodu trestného střílení. Naštěstí 

pro HHK to Šeba zvládl a Ledeč 
následně odvolala svého branká-
ře. Její rozehrávku ale vystihl do-
mácí kapitán Malec a do prázdné 
brány dal výsledku definitivní 
podobu. 
Další výsledky 14. kola: Pelhři-
mov B – Žirovnice 5:6; Telč – Telč 
juniorka 10:2
Předehrávka 19. kola: Telč jun. 
– Telč 6:10
Příští utkání odehrajeme v Telči 
proti juniorům v sobotu 9. úno-
ra 2013 v 17.00.

-ht-
1. Žirovnice 14 11 0 0 3 70:42  33
2. V. Meziříčí B 14 9 1 0 4 70:50 29
3. Pelhřimov B 14 8 1 1 4 64:55 27
4. Telč 15 6 1 2 6 72:73 22
5. Ledeč n. S. 14 4 0 0 10 56:79 12
6. Telč – junioři 15 2 0 0 13 49:82   6

Hokejisté béčka nenechali Ledči ani jeden bod
Krajský přebor Vysočiny
SCI Jihlava – Spartak Velké Me-
ziříčí  A 2523:2548 * 3:5
Chalupa 438:425 Baloun
Birnbaum R. 389:418 Starý
Dočekal 425:447 Lavický B.
Ludrovský 429:427 Lavický Jo.
Doležalová 442:390 Lavický Ji.
Borochovský 400:441 Korydek
Krajská soutěž Vysočina
skupina B
Třebíč E – Spartak Velké Me-

ziříčí B 1708:1633 * 4,5:1,5
Čermák 419:419 Mička
Brátka 431:411 Fajmonová
Tenkl 446:390 Trnka
Škrdla 412:413 Mičková
BOPO Třebíč B – Spartak VM C 
1480:1530 * 2:4
Dobšík 371:403 Badalík
Sedláková 312:383 Mátl
Šupčík 404:373 Krejska
Kovařík 393:371 Lavický A.

-sta-

kUŽelky

Agility Velké Meziříčí, o. s., zve na psí cvičiště 
ve Velkém Meziříčí každou neděli v 11 hodin.
www.agilityvm.cz


