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Biatlon je 
v plném proudu
Mistrovství světa v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě za-
čalo minulý týden a končí 
v neděli 17. února 2013.

Fotogalerie na straně 4, 
program na straně 10

VEPŘOVÉ HODY 
V RESTAURACI JUPITER 14.–16. 2.

Chcete si pochutnat i doma?  K prodeji nabízíme: jitrnice, jelita, 
tlačenku, škvarky… Udělejte si čas a přijďte se výborně najíst. 

Těšíme se na vás. (Jídelníček naleznete na straně 7.)

VE DNECH 14.–16. 2. VÁS ZVEME DO NAŠÍ RESTAURACE 
NA DOMÁCÍ ZABIJAČKOVÉ DOBROTY.

 Více na straně 2

Masopustní rej skončil včera. Dnes je 
Popeleční středa, kdy je přísný půst. Za-
číná tedy postní období před největšími 
církevními svátky, tj. před Velikono-
cemi. Karnevaly se v  minulosti konaly 
ve městech, vepřové hody na vesnicích. 
Zmíněná masopustní tradice se dodr-
žuje dodnes.

Skončil masopust, 
začíná půst
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Soutěž Vánoční město 
má své vítěze

 Pokračování na straně 3

Cenu za Janu Kazdovou, druhou v kategorii denní výzdoba, přišel přebrat syn. 
Foto: Martina Strnadová

Nápor fanoušků na mistrovství světa 
policie i organizátoři zvládají

Lidé i odborná porota vybrali domy s nejkrásnější 
vánoční výzdobou ve Velkém Meziříčí a místních 
částech. Vítězové druhého ročníku soutěže Vánoč-
ní město byli oceněni ve čtvrtek 7. února v Jupiter 
clubu při setkání se starostou Radovanem Necidem.
Soutěž, již vyhlašuje město Velké Meziříčí v rámci 
projektu Zdravé město a místní Agenda 21, měla 
opět dvě kategorie – osvětlené domy a denní vý-

zdoba. Probíhala od 1. až do 31. prosince 2012. „Do 
denní výzdoby se přihlásilo 14 zájemců a do kate-
gorie osvětlené domy jedenáct,“ uvedla referentka 
správního odboru radnice Marie Štěpánková. 
Vítěze vybírala jak odborná porota, tak sama veřej-
nost hlasováním na webu města, kde jsou zveřejně-
ny fotografie přihlášených domů.

Místní radnice vystaví své výdaje 
i příjmy na web
Chcete přesně vědět, kolik stála oprava chodní-
ku ve vaší ulici? Komu a kolik radnice zaplatila 
za nákup elektroniky? Ve Velkém Meziříčí se to 
brzy dozvíte přímo z vaší pohovky. Město při-
pravuje takzvaný klikací rozpočet na svém webu. 
Informoval o tom starosta Radovan Necid s tím, 
že lidé by měli najít výdaje města včetně faktur.

„Jde o jeden z vrcholů mé koncepce otevřené radni-
ce. Zatím se nám podařilo zpřístupnit komunikaci 
s úřadem i samosprávou prostřednictvím veřejných 
debat, webových chatů, rozšíření pracovní doby 
a podobně. Teď chci naprosto otevřít hospodaření 
města do  té míry, aby byly údaje opravdu on-line. 
To znamená, že klikací rozpočet bude aktuální a od-
povídající skutečnému stavu hospodaření. Jinak ře-
čeno, údaje bude automaticky čerpat z  účetnictví 
města,“ vysvětlil starosta.
Připravovaný klikací rozpočet je webová aplikace 
napojená na účetnický software. Lidé nejprve uvi-

dí celkové příjmy a výdaje, v dalších vrstvách pak 
členěné do  kapitol, pak do  jednotlivých projektů 
a akcí až ke konkrétní faktuře. V každém okamžiku 
by měli mít možnost porovnat skutečnost s plánem, 
který vždy před začátkem roku schvaluje zastupitel-
stvo.
„To je užitečné nejen pro veřejnost, ale i pro zastupi-
tele, radní a úřad. Vždy tak budou moci vše snadno 
kontrolovat a ověřit,“ plánuje starosta.
O  tom, jak bude nakonec aplikace vypadat, dnes 
jednají městští informatici, starosta a  vedoucí fi-
nančního odboru s firmou, která dodává redakční 
systém radničního webu, a s dodavatelem účetnic-
kého software. „Tyto konzultace probíhají proto, 
abychom našli způsob, kdy by se opravdu všech-
ny údaje načítaly v  co nejvyšší míře automaticky. 
Chceme ušetřit co nejvíce lidské práce a  také pře-
dejít lidským chybám,“ řekl starosta Necid a dodal, 
„byl bych rád, kdyby se nám podařilo klikací rozpo-
čet spustit ještě v tomto pololetí.“ -ran-

Žádají o dotaci na střechu radnice
Střecha velkomeziříčské rad-
nice potřebuje opravu. Město 
žádá ministerstvo kultury 
o dotaci.

Radnice má špatnou střechu, 
střešní konstrukcí zatéká do  te-
pelné izolace podkrovních míst-
ností. Je nutno vyměnit fólii 
pod střechou, dále poškozenou 
krytinu, opravit některé poru-
šené konstrukce, sádrokartony, 
doplnit oplechování a  zvětšit 
tloušťku zateplení. „Případně 
by mělo dojít i  k  výměně oken 

a podlah, podle toho, jak vysoká 
bude vysoutěžená cena,“ upřesnil 
vedoucí odboru výstavby a regio-
nálního rozvoje radnice Antonín 
Kozina a dodal, že výše dotace by 
mohla dle předchozích let činit 
až 1.680.000 Kč. Zbytek nákladů 
půjde z rozpočtu města. Podle in-
formace od poskytovatele dotace 
z  ministerstva kultury ale nelze 
výši dotace stoprocentně zaručit.
Vedení města proto schválilo, že 
opravu zrealizuje jen v  případě, 
pokud cena za  ni nepřesáhne 
tři miliony sedm set tisíc korun 

včetně daně z  přidané hodnoty 
a dostane-li na ni dotaci alespoň 
800 tis. Kč z Programu regenera-
ce městské památkové rezervace 
a městské památkové zóny. 
O  dotace ze zmiňovaného pro-
gramu se město uchází každo-
ročně. „Ovšem proti minulým 
letům, kdy většina dotací byla 
rozdělena mezi soukromé vlast-
níky kulturních památek, by 
letos město chtělo použít celou 
případnou dotaci na svůj vlastní 
objekt radnice,“ dodal Kozina.

Martina Strnadová

Na biatlonu pomáhali i naši policisté
Na  Mistrovství světa v  biatlonu  
2013 se do  Nového Města hned 
na první závod, který se konal 7. 
února 2013 vpodvečer, sjely davy 
lidí, a  to nejen z  naší republiky, 
ale i ze zahraničí. Pochopitelně si 
takový svátek nenechali ujít ani 
Velkomeziříčští. Kromě zástupců 
našeho města, jež reprezentoval 
místostarosta Josef Komínek, 
přihlíželi fanoušci jednotlivci, ale 
též žáci zdejších škol. Ti přijeli 
většinou hromadně autobusy.
Akce tohoto typu si žádá sa-
mozřejmě perfektní organizaci, 
a  dlužno dodat, že pořadatelům 
v  den prvních závodů vše kla-
palo. V  tom jim pomáhali jak 
dobrovolníci, tak kupříkladu 
i  policie. I  z  velkomeziříčského 
oddělení Policie ČR vypomáhalo 
několik příslušníků. Ti všichni 
museli zvládnout dav na  tribu-
nách i  kolem trati, což čítalo 
na 27 tisíc lidí. 

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vy-
sočina pokračovali i  o  víkendu v  bezpečnostních 
opatřeních v souvislosti s Mistrovstvím světa v bi-
atlonu  2013 v Novém Městě na Moravě. Stejně jako 
v první den závodů ve čtvrtek 7. 2., tak i v průběhu 
neděle 10. 2. se dopravním policistům podařilo bez 
problémů zvládnout příjezd fanoušků na záchytná 
parkoviště a jejich přesun do areálu Vysočina Aré-
ny. Na vyhrazených parkovištích parkovalo v neděli 
odpoledne zhruba 2500 osobních vozidel a na dvě 
desítky autobusů. 
„Žádné zásadnější problémy jsme nezaznamenali 
ani v souvislosti s rozjezdem fanoušků. Jsem rád, že 
řidiči dbají pokynů a pečlivě sledují aktuální infor-
mace na proměnných tabulích,“ uvedl velitel opat-
ření v dopravě plk. Mgr. Jan Kostečka. Při večerním 
rozjezdu vozidel byla přijata dvě oznámení, že ně-
kteří řidiči nerespektují přechodné dopravní znače-
ní ve Veselíčku a snaží se vjíždět do protisměru tam, 

kde je dopravními značkami stanoven jednosměrný 
provoz. Na  místo proto vyjeli dopravní policisté, 
aby na dodržování dopravního značení dohlédli.
Krom toho policisté odpoledne v blízkosti parkovi-
ště u sjezdovky zajistili zatoulaného psa. Vzhledem 
k tomu, že se k němu žádný majitel nehlásil, pejsek 
byl předán strážníkům Městské policie v  Novém 
Městě Na Moravě, kteří se o něj postarali.  
Pořádková policie zajišťovala pěšími hlídkami do-
hled nad veřejným pořádkem v centru města, kde 
po  skončení nedělních závodů probíhal kultur-
ní program spojený s  vyhlášením výsledků. „Dvě 
hodiny po půlnoci jsme museli v centru města ře-
šit protiprávní jednání. V  nonstop baru dva míst-
ní mladíci v  podnapilém stavu poškodili automat 
na  cigarety. Případ jsme kvalifikovali jako přestu-
pek, který bude předán k řešení do správního říze-
ní příslušnému městskému úřadu,“ dodala tisková 
mluvčí policie Dana Čírtková.

Fanoušci míří na první závod 
v biatlonu. Foto: Iva Horká Iva Horká –PČR, ivh–
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Po odmlce se starosta opět sešel s občany

Text a foto: Martina Strnadová

Úřad upozorňuje 
na blížící se období 
daňového přiznání

Velkomeziříčští se po delší 
odmlce opět setkali se sta-
rostou Radovanem Necidem. 
Diskutovali s ním o problé-
mech, které je tíží, ve čtvrtek 
7. února 2013 na malé scéně 
Jupiter clubu. 
Delší pauzu v pravidelných 
termínech setkání, která jsou 
vždy první čtvrtek v měsíci, 
zavinila starostova nemoc.

Součástí setkání bylo tentokrát 
vyhlašování vítězů soutěže Vá-
noční město o nejhezčí výzdo-
bu a osvětlený dům. Poté došlo 
na dotazy lidí. Zajímali se o cy-
klostezky i cyklotrasy ve městě, 
zejména tu, která by měla spojit 
Balinské a Nesměřské údolí. Při 
té příležitosti došlo na  disku-

zi o  tom, co má větší význam 
pro oživení turistického ruchu 
ve  městě, zda plánovat nové 
aktivity, či se raději zaměřit 
na  nápravu některých stávají-
cích cílů, jako jsou synagoga či 
Vysoký most.
Další tazatelé znovuotevře-
li téma bioplynové stanice 
ve  městě, kterou někteří ne-
chtějí, bojují proti ní a  dokon-
ce založili v  této věci občanské 
sdružení. Starosta všem znovu 
vysvětlil roli města v  této akci 
soukromého investora, jejíž re-
alizace je již v souladu se záko-
nem povolena.
Diskutovalo se i  o  dopravě 
ve  městě. „Podařilo se nám 
na  Kraji Vysočina vyjednat 
první tři ‚vlaštovky‘,“ uvedl 

starosta Radovan Necid a  jme-
noval kroky, které kraj přislíbil 
realizovat. Jsou to oprava kraj-
ské silnice v  Mostištích, dále 
náměstek hejtmana Joukl ve-
dení města slíbil vrátit okružní 
křižovatku u odbočky na Dolní 
Radslavice do  připravovaného 
projektu opravy silnice II/602 
od  pošty po  Slovnaft. A  třetí 
příslib z kraje se týká vytvoření 
pilotního projektu vážení ka-
mionů na krajských silnicích.
Setkání občanů se starostou 
uzavřela debata o směně majet-
ku mezi městem a  odborovým 
svazem Kovo, jejímž cílem je 
získat do  vlastnictví města ob-
jekt Jupiter clubu, v  němž je 
kino.

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období 
od Tří králů do Popeleční středy, kdy začíná postní doba před nej-
většími církevními svátky – tedy Velikonocemi. Název karneval je 
podle neoficiálních informací Wikipedie synonymem masopustu 
(z italského carnevale - maso pryč). 

Dnes se jako masopust nebo karneval označuje zejména toto maso-
pustní veselí, jinak nářečně též masopust, šibřinky, fašank, ostatky 
a podobně.
V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky a na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, 
se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách 
zabijačka. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, 
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky a eventuelně i další pochutiny.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil 
na  roh a  rychtář všechny vyzval k  rozchodu. Na Popeleční středu – 
která je právě dnes – se naposledy mohly konzumovat mastné rohlíky 

s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd 
však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, 
chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Masopust v Česku 
V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, kte-
rý obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené sku-
piny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající 
dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, 
koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány 
v hospodě během večerní zábavy. V některých obchůzkách se dostává 
do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků. V mnoha 
dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je 
tak již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuelně i měst-
ské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu.

Zdroj: webové stránky Wikipedie a České tradice
Připr.: Iva Horká 

V masopustu se hoduje, od Popeleční středy postí

Název karneval pochází z Itálie, kde tradici udržují od 
11. století, zejména v Benátkách. Foto: Iva Horká

 Tradiční masopust na Moravě. V Rudě si připomněli 
scénky z Troškova filmu. Foto: archiv obce Ruda 

Velkomeziříčští mají návrhy opatření pro 
zlepšení kulturních služeb
Jak fungují ve Velkém Meziříčí veřejné kulturní služby a jak jsou 
s nimi obyvatelé města spokojeni, zkoumali odborníci z katedry 
kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S prv-
ními výsledky svého výzkumu seznámili Ondřej Hubáček a Lenka 
Opletalová velkomeziříčskou veřejnost letos v lednu. 
Nyní navrhli vedení města některá opatření, která z jejich poznat-
ků vycházejí.

Navržených opatření je devět. „Tím nejdůležitějším je minimálně za-
chování stávající výše financí, které dává město na kulturu,“ jmenoval 
ten zásadní návrh starosta Radovan Necid. Dalšími pak jsou digita-
lizace kina, zvýšení atraktivity tradičních akcí, rekonstrukce Jupiter 
clubu, rozšíření depozitáře muzea, vybudování nástavby knihovny, 
využití synagogy, podpora získání vnějších finančních prostředků 
na kulturní služby, čili dotací, a konečně pověřit kulturní komisi měs-
ta pravidelným monitoringem veřejných kulturních služeb. „S  On-
dřejem Hubáčkem jsme se shodli, že znovu přijedou v  dubnu nebo 
květnu a  rozeberou víc některé údaje, zejména týkající se mládeže,“ 

dodal Necid. Výzkum týkající se kultury v našem městě byl zahájen 
loni a bude probíhat až do roku 2015. Celý proces dotazníkového šet-

ření, následných návrhů opatření a posléze jejich vyhodnocení by měl 
městu posloužit coby vodítko a  nástroj pro rozhodování o  podpoře 
veřejných kulturních služeb.
„Já jsem si z toho odnesl zásadní informaci, totiž že všechno ve měs-
tě relativně normálně funguje, není to ani špatné, ani nejlepší,“ uvedl 
starosta poté, co se seznámil s  prvními výsledky výzkumu a  dodal, 
že zarážející je pro něj reakce mládeže. Ta totiž tazatelům uváděla, 
že s nabídkou a úrovní kulturních služeb pro svoji věkovou kategorii 
vesměs spokojena není. A to dokonce natolik, že by se někteří raději 
odstěhovali jinam. Nedostatek kulturního vyžití jako důvod odstě-
hovat se byl přitom pro mladé hned na druhém místě po nedostatku 
pracovních příležitostí.
„Něco se mladým pokusíme zprostředkovat, třeba v rámci kulturního 
léta,“ podotkl k tomu Radovan Necid.
Řešitelé projektu navštěvovali během května a června 2012 Velké Me-
ziříčí a hovořili s více než čtyřmi stovkami dospělých obyvatel. Ob-
dobný dotazníkový průzkum probíhal i mezi žáky. Výsledky obou se 
příliš nelišily.

Finanční úřad pro Kraj Vy-
sočina
Územní pracoviště ve Velkém 
Meziříčí

Vážení občané, 
dovolujeme si vás upozornit 
na  to, že se blíží období podá-
vání daňových přiznání k  dani 
z  příjmu fyzických osob. V  le-
tošním roce bude končit lhůta 
pro podání daňových přiznání 
v úterý dne 2. dubna 2013. 

Na Finančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí budou od  11. března 
rozšířeny úřední hodiny pro 
veřejnost na  všechny pracovní 
dny, a to:
11. 3.–15. 3, 18. 3.–22. 3. 2013
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informa-
cí: 
pondělí, středa 8.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–13.30
pokladna v obvyklých dnech
pondělí, středa 8.00–16.00

25. 3.–29. 3. 2013 
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informa-
cí: denně 8.00–18.00
pokladna: denně 8.00–16.00
pátek 8.00–13.00

2. 4. 2013
podatelna, přejímka daňových 
přiznání a  poskytování infor-
mací: 8.00–18.00
pokladna: 8.00–16.00

Služba bude 
poskytnuta také 
klientům v Bíteši

Stejně jako v  loňském roce bu-
dou v  rámci zlepšování služeb 
České daňové správy zaměst-
nanci finančního úřadu posky-
tovat ve dnech 20. března a 27. 
března 2013 službu pro občany 
Velké Bíteše a  okolních obcí 
v  zasedací místnosti Městské-
ho úřadu ve  Velké Bíteši, a  to 
v době od 12 do 17 hodin. 
V rámci této služby budou po-
skytovat základní informace 
k  vyplnění daňových přiznání, 
zajistí převzetí daňových při-
znání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně 
odpoví na dotazy. 
Tiskopisy daňových přiznání 
jsou k  dispozici na  podatelně 
Městského úřadu ve  Velké Bí-
teši.

Ing. Karel Štourač, ředitel, v. r.

Text a foto: Martina Strnadová
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Ocenění za nejhezčí denní výzdobu v soutěži Vánoční město. Vpravo referentka 
správního odboru radnice Marie Štěpánková. Foto: Martina Strnadová

V kategorii osvětlené domy první místo od odborné 
poroty obdržela Jana Žejšková z Velkého Meziříčí. 
Veřejnost dala nejvíce hlasů – 181 – Janě Chalupové 
z Olší nad Oslavou.
Nejhezčí denní výzdobu domu měla dle názoru po-
roty Jitka Prášková také z Velkého Meziříčí. Lidem 
se nejvíce líbila výzdoba Laděny Vítkové z Velkého 
Meziříčí, dostala od nich 204 hlasů. Ceny z rukou 
starosty dostali i ti, kteří se umístili na dalších dvou 
místech. Někteří nepřišli osobně, ale poslali za sebe 
zástupce. Odnášeli si tak domů například dřevěné 
krmítko, hnojivo, poukazy k nákupu zboží a další.
„Ceny pro vítěze poskytli sponzoři Zahradnictví 
Flouma Velké Meziříčí, Zahradnictví Molnár Budi-
šov, Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, Zdravý Kraj 
Vysočina a Město Velké Meziříčí, kterým děkuje-
me,“ uzavřel vyhlašování Radovan Necid a součas-
ně poděkoval i přítomným za účast a vyzval je hned 
k dalšímu ročníku soutěže Rozkvetlé město.

Martina Strnadová

Hodnocení odborné poroty
Osvětlené domy:
1. místo Jana Žejšková (snímek č. 6)
Denní výzdoba:
1. místo Jitka Prášková (snímek č. 13)

Hodnocení veřejnosti
Osvětlené domy:
1. místo Jana Chalupová, Olší nad Oslavou – 181 
hlasů (snímek č. 11)
2. místo Dagmar Kubíková, Velké Meziříčí – 173 
hlasů (snímek č. 3)
3. místo Ladislava Caklová, Mostiště – 77 hlasů 
(snímek č. 7)
Denní výzdoba:
1. místo Laděna Vítková, Velké Meziříčí – 204 hlasů 
(snímek č. 7)
2. místo Jana Kazdová, Velké Meziříčí – 177 hlasů 
(snímek č. 9)
3. místo Věra Kuklíková, Velké Meziříčí – 157 hlasů 
(snímek č. 8)

Pokračování ze strany 1

Soutěž Vánoční město má 
své vítěze

Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady 
města z 6. 2. 2013

1. Rada města vzala na 
vědomí:
– soupis dopravních problémů ve Velkém 
Meziříčí, jejichž řešení je zcela nebo z větší 
části v kompetenci města Velké Meziříčí
– informativní materiál o postupu při výběru 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
zpracovaný finančním odborem
– informaci o připravovaném projektu Pre-
vence kriminality města Velké Meziříčí na 
rok 2013 a jeho dílčích projektech Rozšíření 
městského kamerového a dohlížecího systé-
mu na ulici Poštovní, technologický upgrade 
pracovišť MP a OOP ČR a Domov skate-
boarďáků

2. Rada města doporučila:
– pojistit majetek města v bývalém areálu 
technických služeb na ul. Třebíčská s účin-
ností od 7. 2. 2013

3. Rada města schválila:
– návrh nájemní smlouvy na pronájem po-
zemků na ul. Karlov pro nájemce Technické 
služby VM, s. r. o. 
– návrh nové nájemní smlouvy mezi pronají-
matelem městem a nájemcem Agro – Měřín, 
a. s., na pronájem všech pozemků, které jsou 
nájemcem užívány dle jednotlivých platných 

nájemních smluv. Uzavřením této nové ná-
jemní smlouvy se současně ruší všechny do-
sud platné nájemní smlouvy
– vyhlášení zadávacího řízení Rekonstrukce 
víceúčelového sálu Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí formou užšího řízení
– zveřejnění záměru pronájmu místa na 
umístění reklamy v areálu technických služeb 
na adrese Třebíčská 665/20A, Velké Meziříčí
– ponechat nájemné v nebytových prostorách 
ve vlastnictví města VM na období od 1. 4. 
2013 do 31. 3. 2014 na stávající úrovni
– navýšit o inflaci nájemné u nájemních 
smluv na nebytové prostory ve vlastnictví 
města VM s pevnou inflační doložkou a ná-
jemné takto navyšovat každoročně
– vnitřní směrnici č. 2/2013 – Pravidla pro 
přidělování bytů ve vlastnictví města Velké 
Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 96 tis. Kč – § 
6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 96 tis. Kč 
– § 3392 realizace zadávacího řízení veřejné 
zakázky Rekonstrukce víceúčelového sálu Ju-
piter clubu ve Velkém Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 96 tis. Kč – § 
6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 96 tis. Kč 
– § 3392 realizace zadávacího řízení veřejné 
zakázky Úvěr na rekonstrukci víceúčelového 
sálu Jupiter clubu Velké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou, rozdě-
lení: 30 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství 
Olší nad Oslavou
– nájemní smlouvu mezi městem Velké Me-
ziříčí (IČ: 00295671) jako pronajímatelem 

a Technickými službami, VM, s. r. o., (IČ: 
25509659) jako nájemcem na pronájem bu-
dov, staveb, zařízení a technologie v areálu 
technických služeb se sídlem Karlov 1398/54, 
Velké Meziříčí s účinností od 7. 2. 2013
– zpracovaný program Prevence kriminality 
města Velkého Meziříčí na rok 2013
– Plán prevence kriminality města Velkého 
Meziříčí na roky 2013–2014
– výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice 
ve Velkém Meziříčí pro Mateřskou školu Vel-
ké Meziříčí, p. o., se sídlem Čechova 1523/10, 
Velké Meziříčí pro své odloučené pracoviště 
Mateřská škola Sokolovská 1568/29 dne 26. 
února 2013, v době od 9 do 12 hodin za úče-
lem pořádání dětského karnevalu

4. Rada města souhlasila:
– se zveřejněním záměru výpůjčky pozemků 
v k. ú. Otín u Měřína parc. č. 80 o výměře 
9 333 m² a parc. č. 91 o výměře 4 586 m², cel-
kem 13 919 m² za účelem pěstování a sečení 
trávy. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejně-
ní budou radě města předloženy podmínky 
smlouvy o výpůjčce

5. Rada města uložila:
– zpracovat žádost dílčích projektů Rozšíření 
městského kamerového a dohlížecího systé-
mu na ulici Poštovní, technologický upgrade 
pracovišť MP a OOP ČR a Domov skate-
boarďáků podle Zásad programu prevence 
kriminality ČR a předložit Ministerstvu vni-
tra České republiky do 15. února 2013.
Ing. Radovan Necid, starosta města Vel. Meziříčí

Kraj posílá peníze na 
obnovu značení
Celkem 300 tisíc korun uvolní 
letos Kraj Vysočina na  obnovu 
a  údržbu značení pěších turis-
tických tras a  cyklistických tras 
v  Kraji Vysočina. Pozornost 
značkařů se už na  jaře zaměří 
především na přeznačení lesních 
turistických tras. „Současná in-
tenzivnější těžba dřeva má vliv 
i na přehlednost značení. Stromy 
se pochopitelně kácí bez ohledu 
na umístění značky, a tak nás čeká 
rozsáhlejší kontrola návaznosti 
značení, tak aby turisté v  našich 
lesích nebloudili,“ uvedla Marie 
Vincencová, předsedkyně Klubu 
českých turistů na Vysočině. „Sto 
patnáct kvalifikovaných značka-
řů Klubu českých turistů v Kraji 
Vysočina kromě každoroční ob-
novy značení 1/3 všech pěších 
tras vymění přibližně dvě stovky 
kusů směrovek a  tabulek, desít-
ky turistických vývěsních map 
a zkontroluje jejich krycí desky,“ 
uvádí konkrétní příklady radní 
Kraje Vysočina pro oblast ces-
tovního ruchu Marie Kružíková 
s tím, že nejnáročnější bývá právě 
samotná obnova značení.
Od  roku 2002 poskytl Kraj Vy-
sočina Klubu českých turistů 1,7 
milionu korun na obnovu a údrž-
bu značení pěších turistických 
tras a 1,1 milionu korun na údrž-

bu značení cyklistických tras 
v regionu. U údržby značení pě-
ších tras pokrývají krajské dotace 
cestovní náklady a náhrady znač-
kařů a dále náklady související se 
zprůchodněním tras a  údržbou 
jejich informačního systému.
Krajské peníze každoročně po-
máhají v regionu obnovit značení 
přibližně 1000 km pěších turistic-
kých tras a více než 2300 km cyk-
listických tras. V případě obnovy 
a  údržby značení cyklistických 
tras pokrývají krajské dotace ná-
klady související s výrobou a  in-
stalací chybějících prvků značení. 
V  Kraji Vysočina je evidováno 
3000 km pěších a lyžařských tras 
a více než 2300 km cyklistických 
tras. Jejich pravidelnou každo-
roční údržbu provádějí za  sym-
bolickou odměnu značkaři Klubu 
českých turistů. 
Mezi nejnovější turistické trasy 
zanesené do map patří například 
devítikilometrová Naučná stezka 
Bohuslava Rejnka vedoucí z Ha-
vlíčkova Brodu směrem Petrkov 
nebo Naučná stezka Jana Zrza-
vého, která má délku dvaadvacet  
kilometrů a  vede z  Okrouhlice 
přes Vadín, Lipnici, Babice zpět 
do Okrouhlice. 

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Výherci soutěže Vánoční město, kategorie osvětlené domy, na snímku se 
starostou  Radovanem Necidem. Foto: Martina Strnadová

Za vítěze, které vybrala odborná porota, přišli na vyhlašování jejich rodinní 
příslušníci. Foto: Martina Strnadová
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Fotogalerie -  MS v biatlonu v novéM MěStě na Moravě 7.-17. 2. 2013 (Více foto na našem webu)

Finiš před závodem...S jedněmi lyžemi se na závody 
nejezdí. Foto: Iva Horká

Novinářů se na biatlon sjelo nespočet. Kamery byly 
téměř všude. Foto: Iva Horká

Cílová rovinka. Ta je kousek vedle střeleckého 
prostoru, který se nachází nalevo. Foto: Iva Horká

Divácká kulisa byla na prvním závodě 7. 2. 2013 famózní. Naši získali bronzovou 
medaili, což publikum náležitě ocenilo. České vlajky pyšně vlály. Foto: Iva Horká

Závodníci nemohli minout speciálně vytvořené tunely, které se nacházely na 
vytyčené trati. Foto: Iva Horká

Závodníky mohou lidé sledovat jak z tribun, tak podél trati. Výhled je z obojího 
velmi dobrý. Foto: Iva Horká

Zástupy diváků proudily pěšky ze záchytného parkoviště, které bylo mimo jiné 
u nemocnice, do areálu u ski hotelu, kde se biatlon konal. Foto: Iva Horká

Dění na trati vč. detailů ― kupříkladu ze střelby ―
přenášejí velkoplošné obrazovky. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příSpěvky od čtenářů

Nikodémova noc 

Bohoslužby
Středa 13. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 8.00 mše sv – o. L. Sz., 16.30 
mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 14. 2.: 7.00 mše 
sv – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše – o. Prajka
Pátek 15. 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 svatá nebude. Sobota 16. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. Prajka, Lavičky 8.00 mše – o. Prajka. Neděle 17. 2.: 7.30 mše 
sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 
pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Bory mše sv.: 13. 
2. – Horní Bory 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 15. 2. – Dolní Bory 17.30 
adorace NSO, 18.00 mše sv. – o. Prajka, 17. 2. – Horní Bory 9.45 mše 
sv. – o. Prajka, 14.00 Křížová cesta – o. Prajka.
Farní oznámení: Ve středu odpoledne nebudou úřední hodiny 
na faře. Popeleční středa – liturgie postní doby nás vede k vnitřní du-
chovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, ka-
jícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit 
na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Popeleční středa je dnem 
přísného půstu. Mše sv. s  posypáním hlavy popelem budou v  7, 8, 
16.30 a 18 hodin. V postní době v každý pátek v 15.00 bude společná 
modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. Křížová cesta s kázáním 
o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v ne-
děli v 17 hodin. Čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. 
Pátek 14.00–16.30 adorace Nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, 15.00 bude modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství. Sobota 8.00 setkání ministrantů.
V pátek, sobotu a v neděli budeme prožívat krátkou postní duchov-
ní obnovu na téma Půst a přikázání lásky, kterou povede náš farník 
jáhen Pavel Kuchyňa. V pátek v 8.00 bude mše sv. s promluvou pro 
seniory a v 16.30 s promluvou pro mládež. V sobotu a v neděli na ka-
ždé mši sv. bude postní promluva pro všechny. V sobotu v 19.00 zve-
me na  katechezi pro rodiče dětí (zejména těch, kteří se připravují 
na  1. svaté přijímání). Sobota 8.00 setkání ministrantů. Ve  smyslu 
kán. 1051 § 2 CIC informujeme, že náš farník Michal Seknička, 
(* 1973) ve Velkém Meziříčí, hodlá v Brně dne 13. 7. 2013 přijmout 
jáhenské svěcení. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. V neděli 
bude sbírka na Svatopetrský haléř.
Odjezd autobusu na Cyrilometodějskou pouť 2013 do Prahy na Levý 
Hradec bude v sobotu 16. 2. 2013 v 6.00. Nástupní místa: hasička, Do-
mus, Zámecké schody, Billa, Lavičky, Stránecká Zhoř. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 17. 2. od  9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24)
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí

V posledním čísle Velkomeziříčska se objevila informace o Nikodé-
mově noci. V našich kostelích můžete zhlédnout plakátek o této pasto-
rační akci. Ale mnoho lidí se ptá, co to vůbec je? Pro koho to je?
Své vysvětlení bych začal slovy Janova evangelia: Mezi farizeji byl člověk 
jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: 
„Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit 
ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, 
amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království 
Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Ne-
může přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit…“
A ptal se dál, neboť chtěl poznat pravdu, ptal se dál, neboť byl zvědavý 
a mnoho věcí ho zajímalo. A Ježíš mu dlouho a dlouho odpovídal. Ur-
čitým závěrem jsou Ježíšova slova: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale 
aby skrze něj byl svět spasen.“
V dnešní době je mnoho lidí hledajících. Těch, kteří chtějí něco poznat, 
chtějí uslyšet dobré slovo. Často přemýšlí, zda se neobrátit na kněze. Přijít 
za ním a ptát se. Ale někdy nemají odvahu, někdy během celého dne na to 
nemají čas, nebo prostě kněz není dostupný. Jak napsal biskup Vojtěch 
Cikrle: Přemýšlení o základních a hlubších věcech svého života i života 
blízkých odkládáme na později a později, až do neurčité budoucnosti. 
Ale jak říká Písmo svaté: Čas je krátký a možná teď je tato příležitost. 
A právě pro takové osoby otcové Pallotini z Jam a Slavkovic přišli s ini-
ciativou Nikodémovy noci. Podle autorů projektu je podstatou setkání 
s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti. Je to tichá adora-
ce, která probíhá ve tmě za přítomnosti jednoho nebo více kněží, se 
kterými je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu 
rozhovoru. Už několik měsíců v různých částech Moravy je taková pří-
ležitost (Brno, Žďár, Slavkovice atd.). Od února Nikodémova noc bude 
i v našem děkanství, v kostele ve Velkém Meziříčí. První už v pátek 22. 
února od 20 do 23 hodin. P. Lukasz Szendzielorz

Milí bratři a sestry,
v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku 
RU–486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těho-
tenství. Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci pří-
pravku RU–486 petici, kterou podle svých možností můžete podpořit.
Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a ne-
mohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letoš-
ní postní doby (15. 2. 2013) vás vybízím k soukromým či společným 
modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně 
k almužně na nějaký dobrý účel. Tento den budu takto prožívat s kaž-
dým z vás, kdo se připojí. S požehnáním váš biskup Vojtěch

I my na Rudě jsme prožili maso-
pustní průvod a máme ho zdárně 
za sebou. Letošní vostatky se nesly 
v duchu slavných komedií Slunce, 

seno... A tak se z Rudy staly na je-
den den slavné Hoštice. Domácí 
mohli vidět rodinu Škopkových, 
doktora, Káju, Kelišovou s  šipka-

mi v zádech, tlustýho Josefa a další 
známé postavy. Díky nacvičeným 
replikám jsme se mohli všichni 
pořádně zasmát a užít si tak maso-

pust. Akorát nám letos nepřijely ty 
plážové hostesky, tak snad příště...

Ing. Karel Dvořák, 
foto: archiv obce

Slunce, seno, vostatky aneb Masopust v Rudě

Také v  novém roce 2013 žáci 
a  učitelé Hotelové školy Světlá 
a Obchodní akademie nezaháleli.
Vedle vlastní pedagogické a  vý-
chovné činnosti proběhla řada akcí, 
které znovu ukázaly, že absolventi 
Světlé se „na trhu práce“ neztratí.
V lednu se ve škole konaly dva tra-
diční odborné kurzy – cukrářský 
kurz se zaměřením na výrobu čo-
kolády a bonbónů a kurz vyřezává-
ní ovoce a zeleniny – carving. Pod 
vedením renomovaných odbor-
níků, Pavlíny Berzsiové a  Luďka 
Procházky, získali naši žáci nové 
dovednosti, které jistě zhodnotí 
ve svém dalším profesním životě.
Z činností, které probíhaly mimo 
budovu školy, je na místě zmínit 
tři odborně a organizačně nároč-
né akce, jichž se naši žáci, učitelé, 
zaměstnanci školy zhostili na vý-
bornou.
Dne 25. ledna se konal ve velkém 
sále Jupiter clubu 16. ples Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie. 
V  prostorách „starého“ Jupiter 
clubu se tento tradiční ples konal 
možná naposledy, a my se již těší-
me na další ročník v „novém“.
Další tradiční akce následovala 
hned v  sobotu a  neděli 26.–27. 
ledna. Ve  spolupráci s  pražskou 
cateringovou firmou Golem za-

jišťovalo více než 90 našich žáků 
pod odborným pedagogickým 
vedením v pavilonu P na brněn-
ském výstavišti reprezentativní 
ples pro 2500 hostů, který mo-
deroval Leoš Mareš a jako hlavní 
host vystoupil Karel Gott.
Naše škola opět obstála na  vý-
bornou. O tom, jak náročné bylo 
vše zvládnout, svědčí i slova Evy 
Grbavčicové a  Lucie Novákové, 
studentek třetího ročníku: „Pra-
covali jsme celou noc. Hosté se 
dobře bavili a byli příjemní. Ples 
skončil asi ve 3 hodiny ráno, my 
jsme měli před sebou ještě hodně 
práce. Všechno použité nádobí, 
ubrusy, dekoraci jsme sklízeli tak, 
aby mohly být okamžitě naloženy 
do  kamionů. Když jsme pavilon 
opouštěli, byl zase úplně prázdný. 
Převlékli jsme se a  z  posledních 
sil nasedli do autobusu.
V průběhu večera jsme měli stále 
co dělat – na únavu prostě nebyl 
čas. Předem jsme věděli, že to 
bude velmi náročná akce (k Váno-
cům jsem dostala krokoměr, a tak 
jsem si ho na tuto akci vzala, uká-
zal mi 29,8 nachozených kilomet-
rů). Také samozřejmě nastaly ne-
předvídané situace a i s těmi jsme 
si museli poradit. Ale už se těšíme 
na další takovou příležitost.“

A za třetí? 22. regiontour, meziná-
rodní veletrh, který propaguje tu-
ristické možnosti v krajích České 
republiky. Naše škola zajišťovala 
občerstvení a  obsluhu u  stánku 
Kraje Vysočina (viz foto nahoře).
O  tom, jak se naši žáci osvědčili, 
nejlépe vypovídají slova senáto-
ra RNDr.  Miloše Vystrčila, který 
ve svém dopise uvádí: „Vážená paní 
ředitelko, dovolte mi, abych po-
chválil profesionální vystupování 
studentů Vaší školy na stánku Kra-
je Vysočina na  Regiontouru 2013 
v Brně. Nejen za  sebe, ale i  za  své 
kolegy senátory si Vás dovoluji 
poprosit, abyste vyřídila na  stánku 

působícím studentům naše osob-
ní poděkování a uznání. Rád bych 
Vaším prostřednictvím poděkoval 
i vyučujícím, kteří je připravují a ve-
dou. Samozřejmě, nikdo není bez 
chyb a  každý z  nás může neustále 
na sobě pracovat s cílem se zlepšit 
a získat další dovednosti. Přesto se 
na  závěr znovu dovoluji s  velkým 
uznáním vyslovit o účinkování Va-
šich studentů na veletrhu. Dle mého 
názoru svoji školu i  celý Kraj Vy-
sočina reprezentovali velmi dobře 
a úspěšně. Děkuji a blahopřeji.“
Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce 

ředitelky Hotelové školy Světlá 
a OA, foto: archiv redakce

‚Světlá‘ reprezentovala kraj na brněnském výstavišti

Ve  čtvrtek 31. 1. 2013 proběhl 
v MŠ Dolní Heřmanice projekto-
vý Kočičí den. 
Do školky přišli nejrůznější ko-
courci, kočičky, koťátka, tygříci 
a lvíčci, kteří byli pozváni na ko-
čičí rej. Černé čumáčky a fousky 
zdobily tvářičky a  nosíky dětí 
i  paní učitelek. Nechyběly ani 
kočičí ocásky, ouška, plyšáci, 
hračky a obrázkové knížky, které 
si děti s sebou do školky přines-
ly. Kočičí den byl plný výtvar-
ných, pohybových, hudebních 
a  dramatických aktivit. Děti si 
vyrobily krásné masky kocourů 
a kočiček, v nichž vítaly rodiče, 
kteří si pro ně do  školky přišli. 
Nechyběl ani jídelníček mls-
ných kočičích jazýčků, sestavený 
speciálně pro tento den. Byla to 

taková dobrota, že se všech-
ny kočky olizovaly až za  uši-
ma. Mňoukání, legrace, dětské 
úsměvy, ale i dobrodružství nás 
provázelo každou minutou. Děti 

byly projektovým dnem tak nad-
šené, že už přemýšlejí nad tím, 
jaký zvířátkový den bude příště. 
Myslíte, že těch nápadů bude 
spousta? O tom není ani pochyb. 

Všichni moc dobře víme, že dět-
ská fantazie a představivost jsou 
opravdu neskutečné. 

MŠ Dolní Heřmanice, 
foto: archiv školy

Děti v Dolních Heřmanicích měly kočičí den
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nejen zahradní nábytek
JIŽ 20 LET NA TRHU – ZALOŽENO 1993

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

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

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

V RÁMCI SLEVOVÉ AKCE NABÍZÍME: 

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

▶ 18. 2.: 7.15–14.00 hodin, ul. Bezděkov od č. 200, Bezděkov 1754, Če-
chova 1795, Gen. Jaroše od č. 1562 nahoru, K. Pánka, Hřbitovní, Mo-
ráňská, Poříčí 1256, 637, Vrchovecká 912, Dům zdraví, ulice Karlov po 
křižovatkou s ul. K Buči, Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křiž-
ní, Slepá.  ▶ 27. 2.: 7.30–15.30 hodin, ul. Příkopy od č. p. 1220 po Mo-
torpal, 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 Lesem, Záviškova, K Novému světu, J. Zahradníčka, 
Luční.                                                                                                   -E.ON-

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 najdete poradnu v budově MěÚ. Otevřena je 
každou sudou středu od 11.30 do  15 hodin, nachází se v zaseda-
cí místnosti ve 2. patře. Tel.: 721 137 458. Více informací naleznete 
na www.opzdar.cz                                                 -red- (zdroj: www.opzdar.cz)

Pro radu zajděte do občanské poradny
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)

Agility Velké Meziříčí, o. s., 
zve na psí cvičiště 

ve Velkém Meziříčí 
každou neděli v 11 hodin.

www.agilityvm.cz

Již devátý ročník se bude konat 30. března 2013, tak jako loni 
v sále hasičky ve Velkém Meziříčí (Nad Gymnáziem 464/17). Za-
hájení bude v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let. Ka-
ždoročně stoupá zájem o tuto výstavu. Informační články přines-
ly různé deníky a mediálním partnerem byl každoročně týdeník 
Velkomeziricsko. O akci se rovněž dočtete na dalších interneto-
vých denících z našeho regionu, na portálu Kraje Vysočina www.
region-vysocina.cz. Krátký televizní šot je uveden na www.televi-
zevm.cz. O výstavě již od roku 2007 probíhá každoročně vysílá-
ní v rádiu Český rozhlas – Region. Podrobné informace o všech 
dřívějších ročnících je možné najít na webových stránkách www.
kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou popularitu a je zde vynikající zá-
bava, kterou dotváří i výborná hudební skupina Akordeon Band 
Vysočina. Letos program opět zpestří tanečnice orientu a zum-
by Lada Janáčková. Dále jednáme i s taneční skupinou Kosatky 
z  Velkého Meziříčí, která v  roce 2012 vystupovala s  ukázkami 
moderních country tanců. Ochutnávka se zatím všem líbila, ni-
koho ani neskolila, a tak neváhejte a přijďte letos i vy jako vysta-
vovatelé nebo jako hosté.
Přijďte ochutnat nejlepší pálenky ze širokého kraje!

Bližší informace: 
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let. 
2. Vzorky pálenek o  obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do  23. 

března 2013 do 12 hodin, a to na tyto adresy:
– u Jaromíra Plodka (Kozlov, Nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429), 
možno i poštou na adresu: Kozlov 32, 594 51 Křižanov
– v  pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u  Karla Eliáše (tel.: 
604 758 947), poštou na adresu: Kozlov 29, 594 51 Křižanov
– v pěstitelské pálenici Osová Bítýška u Jiřího Horkého (tel.: 
776 320 856), poštou na  adresu: Osová Bítýška 213, 594  53 
Osová Bítýška
– v  pěstitelské pálenici Lavičky u  Jiřího Skryji (tel.: 
608  038  550), poštou na  adresu: Lavičky 111, 594  01 Velké 
Meziříčí.
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem al-
koholu, popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se 
dle kategorií ovoce (slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňko-
vice, rynglovice atd.)
3. Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maximálně 
do 55 %.
4. Vyhodnocení provedou stanovené komise – vyhlášení vý-
sledků bude zveřejněno na  veřejné výstavě pálenek dne 30. 
března ve Velkém Meziříčí.

5. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry.
POZOR: Neposílejte likéry! Tuto kategorii nehodnotíme.                 -jp-

Tradiční košt pálenek

STAROSTA OBCE OSLAVICE
vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb.,o 

náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
konkurzní řízení 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, 

příspěvková organizace
Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a od-
borná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-
-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis 
z  Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o  jeho vyžádání, 
doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky, doklad 
o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci 
rozvoje a řízení školy, čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 
3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 
uchazeči narození po 1. 12. 1971), písemný souhlas se zpracováním 
osobníchúdajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete 
v termínu do 6. března 2013 na adresu: 

Obec Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí
Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let podle ustano-
vení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Obálku označit Konkurz ZŠ Oslavice – NEOTVÍRAT!     

Ing. Pavel Janoušek  - starosta obce Oslavice

Letošní vaření s Milošem Štěpničkou proběhne ve dnech 27. 2., 
28. 2. a 1. 3. 2013 a bude jiné než v předchozích letech.
Novinkou tohoto tradičního vaření je, že akce bude probíhat po tři 
dny, bude se odehrávat pouze v hotelové restauraci a nebude vybíráno 
žádné vstupné. V tyto tři dny vždy od 15 hodin budete moci v naší 
restauraci ochutnat z rybích předkrmů a pochoutek, rybích polévek, 
tradičních rybích pokrmů a specialit i z dezertů. Všechna jídla pro 
vás připraví Miloš Štěpnička a team kuchařů pod vedením šéfkuchaře 
Milana Hotárka. Miloš Štěpnička bude po celou dobu přítomen v re-
stauraci a bude připraven zodpovědět vaše otázky. Zájemci si budou 
moci zakoupit rybí kuchařky z pera Miloše Štěpničky. Zájemcům do-
poručujeme provést rezervaci, tel.: 566 502 200 po 11. hodině.
Budeme se těšit na vaši návštěvu...                                        

Bohdan Vítek 
(článek je součástí placené inzerce)

V Jelínkově vile bude vařit známý kuchař 
Miloš Štěpnička

Více na www.jelinkovavila.cz, tel.:  566 502 200 (po 11. hodině)

ploŠná inZerCe: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč

SoukroMá řádková inZerCe: Jedno vydání soukro-
mého řádkového inzerátu do rubriky Prodám – koupím – vy-
měním – 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

Nepůjde elektrický proud

POČTVRTÉ A TROCHU JINAK...
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■ Brambory. Ruční sběr, odrů-
dy: Karin, Adéla, Rosara, Jelly. 5 
Kč/kg. Po dohodě doprava mož-
ná. Tel.: 775 333 021.
■ Dětský kočárek X Lander, 
trojkombinaci, lehce rozebiratel-
ný a výhodný pro převoz v autě. 
Cena  1.500 Kč. Tel.: 776 815 588.
■ Truhlíkový mrazák 260 l, ne-
využitý. Cena 1.400 Kč. Tel.: 
736 245 368.
■ Náhradní díly na Citroën Jum-
py 1,9 TD. Dále prodám palivové 
dřevo – sušené, 1.000 Kč/m³. Tel.: 
776 611 016, e-mail: kamnapari-
zek@seznam.cz.
■ Plné pálené cihly ze stavby, 
1,50 Kč/ks. Tel.: 733 530 356.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ 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. 

■ Koupím za  rozumnou cenu 
knihy: Příběh umění (Gombrich) 
a  Česká literatura od  počátku 
k dnešku (Lehár, Stich, Janáčková, 
Holý) a dále jakékoliv Dějiny vý-
tvarného umění či Dějiny hudby 
(světové i  české) – knihy mohou 
být i mírně poškozené a v jakéko-
liv vazbě. Tel.: 732 203 787.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatovné kabáty, vyznamenání, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, sta-
ré fotografie vojáků, staré pivní 
láhve s nápisem atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám pozemek pro výstav-
bu RD na  kraji obce Oslavice 
o výměře 1 369 m², na pozemku 
je kopaná studna, oplocení, sítě 
cca 50 m od  pozemku, podrob-
nosti při osobním jednání – RK 
nevolat! Tel.: 774 919 844
■ Vyměním byt 2+kk v  osob-
ním vlastnictví, po rekonstrukci 
v klidné lokalitě na ulici Krškova 

za  větší byt nebo rodinný dům 
ve Velkém Meziříčí a okolí. Popř. 
nemovitost koupíme či prodáme. 
Tel.: 604 136 690.
■ Koupím zahradu ve  Velkém 
Meziříčí. Elektrika, voda a menší 
chatka výhodou. Tel.: 603 279 793.
■ Prodám rodinný dům v Oslavi-
ci. Zastavěná plocha 109 m², před 
rekonstrukcí, pozemek 300 m². 
Cena dohodou. Tel.: 603 278 588.
■ Prodám cihlový byt 3+1 
na ulici Družstevní v klidné loka-
litě 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 uli-
ci Družstevní VM – ihned volný. 
Tel.: 737 209 513.
■ Prodám garáž ve  Vel.Meziříčí, 
ulice Čermákova. Tel.: 728 457 225.

■ Pronajmu garáž na  spojovací 
ulici na Poříčí a Bezděkov ve VM. 
Tel.: 608 365 682.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 

Meziříčí na ulici Gen. Jaroše.  Jde 
o  byt ve  druhém poschodí cih-
lového domu s  balkonem na  jih. 
Nová plastová  okna se žaluziemi, 
plynové topení společné pro dům,  
levné vytápění a  ohřev vody. 
V obytných pokojích parkety, sa-
mostatné WC a koupelna. Mateř-
ská školka 100 m, u domu je velké 
dětské hřiště a  pískoviště.  Sou-
částí pronajímaného bytu je sklep 
a společná „kočárkárna“ k užívá-
ní.  Cena za pronájem 5.500 Kč + 
energie podle skutečné spotřeby.
Tel.: 566 670 777,  775 195 947.
■ Pronajmu nový byt 1+kk s bal-
konem na ulici Školní ve Vel. Me-
ziříčí. Zařízená předsíň, koupelna 
a  v  pokoji kuchyňská linka s  ve-
stavnými spotřebiči. Nízké nákla-
dy na  energie. Tel.: 606  408  287.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova.  Kon-
takt v redakci. 
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží 
v Křižanově. Tel.: 605 814 491.

■ Hledám spolucestující nebo se 

jím stanu na  cestách z  Velkého 
Meziříčí do  Velké Bíteše a  zpět, 
pracovní doba 6–14.30 hodin. 
Tel.: 775 975 022.

prodáM - koupíM - vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

Zubní pohotovost 
So 16.  2. MUDr. M. Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332. Ne 17. 2. 
MUDr. O. Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 125. 
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

‹

Potřebujete peníze? 
Půjčky od 50.000 Kč 
Volejte 724 339 891

PŘÍPRAVÁŘE/KU–KONSTRUKTÉRA/KU
truhlářské a tesařské výroby

Požadované znalosti: 
 ● konstrukčních prvků a technologie ● přípravných prací do výroby 
 ● designu ● práce na PC (CAD programy)
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení. Životopis zasílejte na e-mail: 

rddrevo@rddrevo.eu 
Kontakt: prac. dny 7–15 hodin, tel.: +420 566 523 663, www.rddrevo.eu

Velké Meziříčí, Zámecká 2097 přijme West bar Karlov

akce
KAŽDOU STŘEDU VYHRÁVEJTE 

ZAJÍMAVÉ CENY.
Otevírací doba od 18.00

v úterý zavřeno
Těšíme se na vás.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

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

www.biomac.cz
e-mail: prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com 

Cena briket 
od 47 Kč/10 kg SLEVA 37 Kč/8 kg▶

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
přijme 

uklízečku na stálý úklid 
ve Stránecké Zhoři. Práce pou-
ze o víkendech 4 h/den. Nástup 

ihned. Tel.: 777 608 980.

VEPŘOVÉ HODY 
V RESTAURACI JUPITER 

Chcete si pochutnat i doma?  
K prodeji nabízíme: jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky…

Udělejte si čas a přijďte se výborně najíst.
Těšíme se na vás.

Tradiční Trdelná zabijačková polévka
Ovarová bílá polévka

Tlačenka s cibulí a octem, chléb
Ovar s křenem a hořčicí, chléb

Zabijačkový guláš, pečivo
Pečená domácí jitrnice, dušené kysané zelí, brambory

Zabijačkový talíř, dušené kysané zelí, brambory
Vepřové výpečky se zelím a bramborovým knedlíkem

Ve dnech 14. 2.–16. 2. 
vás zveme do naší restaurace 

na domácí 
zabijačkové dobroty.

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

objednávky: 777 671 667

nabízí
15. 2.

OBJEDNÁVÁM 17týdenní 
nosnice. Prodej 6. 4. 
od 13.00 v Hrbově 42
Celoroční prodej levné směsi 
kg/9,80 Kč. Tel.: 737 477 773
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Poděkování

Blahopřání

SpolečenSká rubrika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu – únor, březen – přednášky
předsálí kina Jupiter clubu od 15.30 hodin
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.

❧ Naše srdce želí ztrátu Tvou, 
již nikdy nepodáš nám ruku 
pomocnou.
To, že čas hojí rány, 
je jen pouhé zdání, 
v srdci zůstane bolest 
a vzpomínání. ❧

Dne 14. 2. 2013 uplyne 15 roků 
od chvíle, kdy nás opustila paní 

Ludmila Lencová.

S láskou vzpomínají 
dcera s manželem, 

vnučka a vnuci s rodinami.

Dne 19. 2. 2013 uplyne 5 roků 
od úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky, paní 

Anděly Martinkové 
z Uhřínova.

Stále vzpomínají dcery 
Marie a Vlasta s rodinami.

Dne 14. února 2013 to bude 
60 let, co si manželé 

Josef a Ludmila 
Bradáčovi 

před Bohem slíbili lásku, 
úctu a věrnost.

Milý ženichu a nevěsto, 
tatínku a maminko, 
dědečku a babičko,
pradědečku a prababičko!

Dne 14. 2. 1953 jste vykročili na 
společnou cestu životem a zítra 
oslavíte 60 společných let, 
čas letí a nevrátí se zpět. 

Ke krásnému výročí, 
mamko a taťko, Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste 
společně dokázali.
Děkujeme a přejeme Vám zdraví moc, štěstí, lásku napřesrok.
Snad tohle naše přáníčko potěší Vaše srdíčko.

Přejí dcery Ludmila a Helena s rodinami 
a syn Jožka, kdyby tu byl s námi, by se jistě k přání připojil. 

Pravnoučata Michaela, Veronika, Radeček, Iveta, Jiřík, 
Tobiášek a Elenka posílají sladkou pusu.

Diamantová svatba

Pěší pouť z Konstantinopole na Velehrad – k 1150. výročí příchodu 
soluňských bratří na Moravu (863–2013)
Tuto pouť chceme vykonat na  poděkování za  vše, co nám sv. Cyril 
a Metoděj – spolupatroni Evropy – přinesli s prosbou za znovunale-
zení našich křesťanských kořenů a  za  ochotu k  dialogu a  nacházení 
jednoty všech křesťanů.
Cařihrad – Bělehrad – Velehrad. Pouť je dvouetapová, štafetová.
Termíny:
1. část: od pátku 26. 4. večer do neděle 12. 5. 2013 (celkem 16 dnů, 
z toho 8 pracovních – středy 1. a 8. 5. jsou u nás svátky).
2. část: od pátku 14. 6. 2013 večer po dojití na Velehrad, tj. nejpozději 
do 5. 7. (celkem 21 dnů, z toho 14 pracovních – pokud se dobře půjde, 
je možné, že dojdeme dříve)
Je možno se přihlásit třeba jen na jednu část.
Cestou do  Istanbulu dojde k vyzvednutí prsti v  Soluni, kterou pak 
poutníci ponesou na Velehrad a budou si ji předávat jako štafetu (sym-
bol předávání víry)
„Víra je jako štafeta, kterou jsme převzali od svých předků, a máme po-
vinnost ji předat přesně a neprodleně.“ (čínští biskupové k Roku víry).
Celková vzdálenost je cca 1 800 km se půjde štafetovým způsobem s ma-
ximálním využitím denního světla, tj. cca od 4 hodin ráno do 22 hodin 
večer – v  této době se vždy vystřídají dvě nebo tři skupiny poutníků. 
V případě dvou skupin půjde každá skupina denně cca 35 km (každý 
poutník tedy celkem cca 900 km), v případě tří skupin půjde každá sku-
pina denně cca 25 km (každý poutník tedy celkem cca 600 km). Každý 
den se bude konat mše sv. a modlitba breviáře (pouť půjde také kněz).
V Roce víry je možnost získání plnomocných odpustků.
Cesta do Istanbulu bude zajištěna v doprovodném vozidle Mercedes 
(velká sanitka – mikrobus pro 17 osob+řidič), které bude doprovázet 
poutníky po celou dobu poutě. Vozidlo bude upraveno pro 8 osob + 
řidič s větším úložným prostorem a místem na spaní (vlastní  spacák 
+ karimatka); celkem proto může jít 8 pěších poutníků, kteří vytvoří 
dvě nebo tři skupiny.
Náklady: na doprovodné vozidlo (benzin, dálniční poplatky) celkem 
bude najeto cca 6 000 km (včetně pojíždění) × 20 Kč/km, tj.:
1. část (cca 4 000 km) – při počtu 8 pěších poutníků + řidič cca 10.000 
Kč/os.
– při počtu 6 pěších poutníků + řidič cca 13.400 Kč/os.
– při počtu 4 pěších poutníků + řidič cca 20.000 Kč/os.
2. část (cca 2 000 km) – při počtu 8 pěších poutníků + řidič cca 5.000 
Kč/os.
– při počtu 6 pěších poutníků + řidič cca 6.700 Kč/os
– při počtu 4 pěších poutníků + řidič cca 10.000 Kč/os.
Jídlo: každý z vlastních zásob (auto je uveze), jednoduché vaření dle 
domluvy. 
S sebou: pas platný nejlépe ještě půl roku po termínu poutě nebo mi-
nimálně ještě 3 měsíce po vyjití ze Srbska, pojištění zdravotních výloh, 
kapesné (Turecko – turecká lira, Bulharsko – leva, Srbsko – srbský di-
nár, Maďarsko – forinty, SR – euro).
Předpokládaná trasa:
1. část: Istanbul – Edirne http://www.mapy.cz/s/5LKj 240 km
1. den Istanbul – Kumburgaz, 2. den Kumburgaz – Corlu, 3. den Corlu 
– Babaeski, 4. den Babaeski – Edirne
Edirne – Bělehrad (Bela Cerkva) http://www.mapy.cz/s/5IjO 752 km, 
itinerář bude vypracován v průběhu měsíce února
2. část: Bělehrad (Bela Cerkva) – Velehrad http://www.mapy.cz/s/5Ikp 
711 km, itinerář bude vypracován v průběhu měsíce února. 
Další informace a přihlášky: 
Jana Pálková, tel.: 608 470 415, e-mail: janapalkova@seznam.cz
o. Jan Peňáz, tel.: 736 529 221, e-mail: penaz.vm@seznam.cz                      -jp-

Z Konstantinopole pěšky až na Velehrad

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
7. února 2013 s naším drahým přítelem, tatínkem, synem a bratrem, 
panem 

Jiřím Toufarem.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. 

Zarmoucená rodina

Poděkování za poslední rozloučení

Narodil se v roce 1956 v rodině mlynáře Libora Dobrovolného ve Van-
či. Vyučil se opravářem zemědělských strojů a u tohoto řemesla zůstal 
jako servisní technik stavebních strojů. Byl ženatý s Miladou, rozenou 
Lysákovou, učitelkou z Brna. V manželství se jim narodily tři děti.
Byl majitelem znárodněného a později vráceného obilního mlýna, 
o který se pečlivě staral. Po roce 1990 ho přestavěl a provedl mnohá 
technická zlepšení, tak že dnes zde mohou návštěvníci najít pěknou 
vinárnu a útulný penzion.
Ve volném čase se pilně věnoval genealogii rodu Dobrovolných a his-
torii rodné Vanče. Zpracoval obšírný přehled rodů Dobrovolných na 
Vysočině. Podílel se též významně na zpracování a vydání objemné 
knihy Rod Dobrovolných z Ratibořic. Soustředil také velké množství 
historických materiálů o Vanči jako přípravu pro vydání knihy o staro-
bylé osadě. Za tím účelem si vybudoval obšírnou knihovnu s cennými 
výtisky. Byl v úzkém kontaktu s Vlastivědnou a genealogickou společ-
ností ve Velkém Meziříčí, se kterou spolupracoval.
Rodina jeho odchodem ztrácí pečlivého, pracovitého a starostlivého 
manžela a VGS aktivního spolupracovníka.

Budeme na něho vzpomínat.
Výbor VGS Velké Meziříčí

Odešel Libor Dobrovolný – činorodý člověk

Libor Dobrovolný ve svojí hospůdce při návštěvě 
badatelů z vlastivědné společnosti. Foto: archiv VGS

Autor více než 135 titulů se narodil 20. 8. 1878 v Tasově a je tam i po-
chován. Zemřel 10. 2. 1961 
v třebíčské nemocnici. Dožil se 
téměř 83 let. 
Čelil mnoha zákazům činnosti 
ze strany církve i státu a ve své 
době nebylo jeho dílo přijí-
máno vždy kladně, nicméně 
dnes jsou jeho díla považována 
za  předchůdce moderních lite-
rárních směrů, zejména surre-
alismu. Po druhé světové válce 
čelil básník s německým půvo-
dem obvinění z kolaborace, ale 
ta mu nebyla prokázána. 
Nicméně jeho tvorba bezespo-
ru patří k tomu nejlepšímu, co 
u  nás na  tomto poli vzniklo. 
V  letošním roce si tedy při-
pomínáme již 135. výročí De-
mlova narození. Nejen při této 
příležitosti je dobré si na básní-
kovo neobvyklé dílo vzpomenout, ale třeba se ho snažit i pochopit…

Text a ilustrační foto: Iva Horká

Vzpomínka na Jakuba Demla

10. 3. 2013 v 18.00 v Jupiter clubu, vstupné 80 Kč
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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. 

pleSova 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 ho-
din v předsálí velkého sálu Jupiter clubu. Vstupné 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí pod 
vedením Hanky Cejp-
kové pořádá  KURZ 
KERAMIKY.
Podmínky kurzu: kur-
zovné 2.250 Kč (ob-
sahuje 16 lekcí,  lekce 
– dvě vyučovací ho-
diny), zahájení kurzu 
středa 20. února, čtvrtek 21. února 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)

KPHU – 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 Belfiato 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. Probí-
há předprodej vstupenek 
za  super zaváděcí cenu 
200 Kč, platnou do  konce 
února. Vstupenky na všech-
ny koncerty jsou k  dostání 
předprodejních sítích Ticketportal a  Ticketpro a  na  webu www.ma-
stersofrock.cz!   

Citron je zpět a vyráží na turné

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 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-

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.
Soubor vystupuje v Čechách i v zahraničí. V loňském roce se předsta-
vil v koncertní sezoně České filharmonie a Českého spolku pro ko-
morní hudbu a také v komorním cyklu Symfonického orchestru hl.m. 
Prahy FOK a Pražské komorní filharmonie. Spolupracoval s Českou 
televizí i s Českým rozhlasem a společně vystoupil s Aflattus Quintet 
nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
Členové mladého ansámblu přišli s cenami z různých soutěží, mimo 
jiné z Pražského jara, Concertino Praga, Concorso internazionale 
Frederico II. di Svevia, Yamaha Foundation, ze soutěže v Lodži nebo 
ze soutěžního klání českých konzervatoří. Společně se pravidelně zú-
častňují prestižních mistrovských kurzů doma i v zahraničí – byli tak 
na Česko-francouzské letní hudební akademii v Telči, na kurzech ve 
Výmaru či na mezinárodní letní akademii ISA pragwienbudapest. Pů-
sobí v předních českých orchestrech (Česká filharmonie, Pražská ko-
morní filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonic-
ký orchestr hl. m. Prahy FOK) a v minulosti byli zváni ke spolupráci se 
studentskými tělesy např. Gustav Mahler Jugend Orchestra, European 
Union Youth Orchestra, Junges Klangforum Mitte Europa, CEI Youth 
Orchestra.                                                              (Zdroj: www.belfiato.cz)
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Halový Fotbalový turnaJ 

Okresní přebor v ledním hokeji
SK Mostiště – HC Veverská Bí-
týška 5:2 (2:2; 1:0; 2:0)
Branky: Novák st., Jiří Svoboda, 
Radek Novák st., Toman, Sla-
vík, asistence Slavík 2, Syrový 
2, Pokorný, Radek Novák st. – 
Hauzner, Přemysl Živný, asisten-
ce Žofka, vyloučení 6:7, využití 
2:1, oslabení 0:1, rozhodčí Peká-
rek, Maloušek, Sysel, 30 diváků, 
hráno na ZS ve Velkém Meziříčí. 
Po  vyrovnaném úvodu hosté 

v  osmé minutě dvěma slepený-
mi góly vedli. Za  domácí zave-
lel k  obratu Radek Novák, když 
s pukem na hokejce projel celým 
kluzištěm a snížil. Branka hostů se 
ještě několikrát ocitla v  ohrožení 
a  do  přestávky bylo vyrovnáno. 
Druhou třetinu zahájil mohutný 
nápor Veverské Bítýšky. Domácí 
však už věděli, jak mu čelit, a v po-
lovině utkání se po výborně sehra-
ném protiútoku dostali do vedení. 
Ve  třetí části už hosté soupeře 

pod tlak nedostali. Dobře orga-
nizovaná hra Mostišťských slavila 
úspěch, v šestačtyřicáté minutě už 
domácí vedli o  tři góly a  utkání 
dovedli do vítězného konce.
Další výsledky:
TJ Šerkovice – SK Minerva Bos-
kovice B 6:4 (3:1; 1:1, 2:2)
RH Centrum Brno – HC Za-
stávka 10:0 (4:0; 3:0; 3:0)
HLC Bulldogs Brno – HC Tat-
ran Hrušky 8:7 (3:3; 2:3; 3:1)
HC Nedvědice – HC Spartak 

Velká Bíteš B 2:3 (1:3; 0:0; 1:0)
TJ Náměšť nad Oslavou – HC 
Sokol Křižanov 6:3 (0:1; 2:1; 4:1)
Tabulka po 16. kole
1. Náměšť n. Osl. 16 15 1 0 0 115:45 47
2. RH Centrum Brno 14 12 0 1 1 115:44 37
3. Veverská BÍtýška 16 11 0 2 3 91:42 35
4. Zastávka 16 8 1 0 7 75:73 26
5. Velká Bíteš B 15 8 0 2 5 62:61 26
6. Bulldogs Brno 16 8 0 1 7 87:91 25
7. Mostiště 16 6 2 0 8 62:74 22
8. Šerkovice 15 6 1 1 7 78:75 21
9. Boskovice B 16 5 0 0 11 47:82 15
10. Nedvědice 15 4 1 1 9 37:66 15
11. Hrušky 15 1 1 1 12 44:87 6
12. Křižanov 16 0 2 0 14 37:110 4

-tom-

Mostiště na domácím ledě rozstřílely favorita okresu
Hokejbal již není v  našem městě 

neznámým sportem a  našel si 
mnoho přátel, jak mezi hráči, 
tak i mezi fanoušky. 
Po  loňském úspěšném prv-
ním ročníku hokejbalové ligy 
připravují organizátoři druhý. 
Pojďte si zpestřit sportovní jaro 

a  přihlaste svůj tým. Ke  stávají-
cím šesti mužstvům rádi přibere-

me další. Informace na  telefonním 
čísle 603 947 096. 

druHý ročník HokeJbalové ligy

-rossi-

Dne 1.–3. 2. se uskutečnily tři zá-
vody UKZ – Memoriál Jarka Drá-
pely v  Karlově pod Pradědem. 
Dva z těchto závodů byly vypsá-
ny jako přebor Kraje Vysočina 
mladších a starších žáků. Výprava 
šesti závodníků Ski klubu Velké 
Meziříčí vyrazila pro zisk medai-
lí, který se dle očekávání vydařil. 
První závod přeboru byl v sobo-
tu obří slalom, kde Petr Molák 
získal 1. místo a  Daniel Krčál 2. 
místo ve starších žácích, Tamara 
Dušovská 2. a  Denisa Vošmero-
vá 3. místo ve starších žákyních, 
Marek Peštál 1. místo v mladších 
žácích a  Tamara Bočková taktéž 
1. místo v  mladších žákyních. 
Druhý závod se jel v  neděli sla-
lom, kde naši závodníci uhájili 
stejné pozice kromě Dana, který 
v jedné z náročných bran vypadl 
a závod nedokončil. Závodníci si 
díky těmto výkonům vyjeli dobré 
body do  celkového republikové-
ho pořadí a posunuli se o několik 
příček výše. 

Ivo Doležal, 
foto: archiv Ski klubu VM

Sjezdaři přivezli body z přeboru kraje

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

veřeJné 
bruSlení

Harmonogram Malé kopané Velké Meziříčí pro jaro:
Dne 26. 2. zasedla správní rada MKVM a rozhodla o termínové listině 
pro jarní část MKVM roku 2013.
Pondělí 11. 3. 2013 – Ligové shromáždění před jarní částí, místo bude 
upřesněno.
Prosíme zástupce jednotlivých týmů, aby si udělali čas na jednání o ča-
sech zápasů, přinesli aktualizované soupisky na jarní část a proběhne 
školení k organizaci na umělé trávě k hladšímu chodu ligy.
Pondělí 18. 3. 2013 – Školení rozhodčích v kompetenci komise roz-
hodčích. Bude upřesněno na webových stránkách MKVM.
Neděle 31. 3. 2013 – Velikonoční turnaj MKVM, UT Velké Meziříčí.
Ligový pohár formou turnaje na umělé trávě, pozváni budou všichni 
účastníci MKVM plus oslovíme i veřejnost, např. potenciální týmy pro 
novou sezonu. Forma turnaje bude upřesněna na webu MKVM.
8. 4. 2013 – 1. jarní kolo MKVM.
3. 6. 2013 – 9. jarní kolo MKVM.
Bude upřesněno na ligovém shromáždění 11. 3. 2013.
7. 6. 2013 – Ukončení sezony MKVM, vyhlášení mistra ligy, nejlepší-
ho střelce atd. Místo a forma akce bude upřesněna na webových strán-
kách MKVM.
Aktuální info o MKVM najdete na www.mkvm.cz. Jakékoli otázky a zlep-
šovací návrhy neváhejte poslat na bilek@mkvm.cz, děkujeme. -bíl-

Hokej starších žáků
HC Skuteč – HHK VM 6:2 (2:1, 
2:1, 2:0)
Branky a  asistence HHK: 3. 
Dundálek (Pavelka), 33. Nevěč-
ný (Hedbávný). Sestava HHK: 
Svoboda – Karásek, Pacalová, 
Přinesdomů, Báňa M. – Dun-
dálek, Kapusta O., Pavelka 
– Hedbávný, Nevěčný, Pacal. 
Rozhodčí: Hájek, Rulíček. Vy-
loučení: 5:3, navíc: Vařejčko 
(SKU) 10 min. OT. Využití: 1:0. 
Střely na branku: 23:21. Diváci: 
80.

Hokej mladších žáků
HC Skuteč – HHK VM 1:11 (0:2, 
1:5, 0:4)
Branka a  asistence HHK: 14. 
Poledna (Barák), 16. Juda M. 
(Barák), 21. Barák (Juda M.), 
26. Barák (Juda M.), 33. Poledna 
(Juda M.), 37. Juda M., 48. Juda 
M. (Procházka), 51. Bíbr (Poled-
na), 58. Bíbr (Poledna), 59. Juda 
M. (Barák). Sestava HHK: Pes-
tr – Procházka, Bíbr, Ambrož, 
Broža – Barák, Havliš, Poledna – 
Kapusta L., Krčma, Juda M. Roz-
hodčí: Hájek, Rulíček. Vyloučení: 

10:7, využití: 0:2. Střely na bran-
ku: 13:28. Diváci: 50.
Program:
Sobota 16. 2. 2013 v 9.30 HHK 
mladší žáci – HC Lanškroun; 
v  11.30 HHK starší žáci – HC 
Lanškroun (zimní stadion Velké 
Meziříčí) 
Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ 
1. Chrudim 26 18 2 6 192:98 38
2. Velké Meziříčí 24 14 5 5 138:94 32
3. Dukla Jihlava 24 15 2 7 161:104 30
4. Ledeč nad Sázavou 24 13 3 8 135:94 28
5. Lanškroun 26 12 2 12 117:102 26
6. Skuteč 26 12 1 13 157:179 25
7. Moravská Třebová 26 9 2 15 118:161 20
8. Č. Třebová/Litomyšl 24 5 3 16 111:175 13
9. Pelhřimov 24 4 0 20 78:189 8

Mladší žáci podali přesvědčivý výkon

-hhk-

V sobotu 10. 2. jsme uspořádali další z řady fotbalových halových tur-
najů, tentokrát pro mladší žáky U13. Mužstva se utkala v jedné skupině, 
každý s každým. O vyrovnanosti turnaje svědčí fakt, že o celkovém umís-
tění na 2.–4. příčce musela při rovnosti bodu rozhodnout minitabulka. 
Naši chlapci odehráli vcelku dobrý turnaj s výjimkou utkání se Sencem, 
kdy zaspali začátek a nedokázali proměnit ani pět vyložených branko-
vých situací. Výsledky našeho družstva: VM – Okříšky 3:0, – Havl. Brod 
1:0, – St. Lískovec 1:0, – Senec 1:3, – Třebíč 0:3. Celkové pořadí turna-
je: FŠ Třebíč, Senec, Havl. Brod, Velké Meziříčí, St. Lískovec, Okříšky. 
Za tým Velké Meziříčí hráli: Požár Tomáš, Chalupa Patrik 2, Pártl Pavel 
2, Loup Patrik 2, Koudela Miloš, Voneš Jan, Sysel Matěj, Jágrik Adam, 
Malata Marek. Sponzorem turnaje bylo Horácké autodružstvo Velké Me-
ziříčí. Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko. -chal-

Krajský přebor I. třídy
ST VM A – SK Jihlava B 10:8
Body: Klíma Petr 4/0, Říkovský 
Aleš 3/1, Pokorný Jan 3/1, Kam-
pas Jan 0/4
ST VM A – TJ CHS Chotěboř B 
10:4
Body: Klíma Petr 3/0, Pokorný 
Jan 3/0, Říkovský Aleš 3/0, Skryja 
Marek 0/3
Čtyřhra: Kampas, Pokorný
Okresní přebor I. třídy
Orel Bystřice – ST VM B 5:13
Body: Skryja Marek 4/0, Šoukal 
Sl. 3/1, Brabec Jaroslav 3/1, Klíma 
Tomáš 2/2
Čtyřhra: Brabec, Šoukal
Okresní přebor II. třídy
SK Lhotky B – ST VM C 13:5
Body: Bednář Ivan 2/2, Dvořák 
František 1/3, Kořínek Stanislav 
1/3, Buk Radek 0/4

Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Okresní přebor IV. třídy
ST VM D – SK Lhotky C 12:6
Body: Vodák Petr 3/1, Zelený To-
máš 3/1, Zelený David 3/1, Juda 
Zdenek 3/1
Okresní soutěž
ST VM E – Vídeň 2:16
Body: Juda Zdenek 1/3, Minařík 
Jakub 1/3, Caha Martin 0/4, Kališ 
Petr 0/4
Odvetné souboje proti Jihlavě 
a Chotěboři nás čekaly v  sobotu 
doma v  tělocvičně střední školy 
řemesel a služeb. U obou soupe-
řů jsme v  první půlce podlehli 
a  bylo co k  oplácení. Zejména 
duel proti Jihlavě stál za  to, do-
padl po čtyřech hodinách šťastně 
a nejtěsnější výhrou 10:8. Krásné 
dlouhé výměny plné nervy drá-
sajících míčků se musely našim 

divákům líbit. Psychika všech 
hráčů hrála důležitou roli v  jed-
notlivých výměnách. Koncovky 
setů a pověstné štěstíčko stálo při 
nás, tím jsme Jihlavu zlomili a se-
brali důležité body v tabulce.
Úvod zápasu byl v  režii hostů, 
dvě prohrané čtyřhry a  úvodní 
dvojhry nezvládáme a  náhle je 
stav 1:5. V  tento moment nikdo 
nevěří, že výsledek postupně 
otočíme. Série vyhraných dvoj-
her a  dříve zmiňovaná psychika 
hostů rozhoduje utkání. Přichází 
senzační převrat v náš prospěch, 
vyhráváme 10:8.
Druhý duel s  Chotěboří skon-
čil celkem jasnou výhrou 10:4. 
Hosté nestačili tempu našich 
hráčů povzbuzené ranním 
zápasem a  doslova propadli 
ve  všem. V  utkáních se nejvíce 

dařilo Klímovi, neztratil žádný 
bod a měl bilanci ve dvojhrách 
7 výher a žádnou prohru. Do ta-
bulky po tomto dvojkole si při-
pisujeme 6 bodů, tím se přibli-
žujeme k postupovým pozicím, 
je jasné, že boj o divizi bude, až 
do posledního kola. Béčko opět 
zvítězilo v  Bystřici a  potvrdilo 
druhé místo v OP 1. Neomylný 
výkon odehrál Skryja. Céčko 
nestačilo Lhotkám B a  naopak 
déčko vyhrálo se Lhotkami C. 
Naši nejmladší nestačili na prv-
ní Vídeň. 
Stolní tenis Oslavice OP 3
TK Autocolor Oslavice B – Bo-
rovnice A 15:3
Silný soupeř z Borovnice nestačil 
na  dobře hrající hráče z  Oslavi-
ce, udrželi si první příčku a hrají 
o postup do OP 2. -šou-

Stolní tenisté obrali o body Jihlavu i Chotěboř

-pk-

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

IBU World Championships Biathlon 2013
Nové Město na Moravě – Areál Vysočina. 
Soutěžní program: Středa 13. 2. v 17.15 – vytrvalostní závod ženy. 
Čtvrtek 14. 2. v 17.15 – vytrvalostní závod muži. Pátek 15. 2. v 17.15 – 
štafety ženy. Sobota 16. 2. v 15.15 – štafety muži. Neděle 17. 2. ve 12.00 
– hromadný start ženy a v 15.00 – hromadný start muži.
Více na www.biathlonNMNM.cz -red-
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MKVM přijala pozvánku 
na  kvalitně obsazený turnaj 
v  Milovicích. Vytvořením vý-
běru hráčů z  desetičlenné ligy 
mužů byli pověřeni Petr Ko-
láčný a  Jan Bílek. Výběr byl 
poznamenán omluvenkami 
zraněných hráčů a  především 
omluvenkami z  důvodu klubo-
vých povinností ve velkém fot-
bale. Právě 2. února byla sobota, 
která byla obsazena přípravný-
mi zápasy týmů FCVM, Třebíče 
a Náměště nad Oslavou. Nako-
nec se podařilo sestavit vyváže-
né mužstvo, které se bylo ochot-
no porvat o  výsledek v  Milten 
aréně v Milovicích ve středních 
Čechách.
Do  turnaje jsme vstoupili aktiv-
ně hned v  prvním zápase proti 
výběru malé kopané z  Jihlavy. 
Zkušený výběr jsme zatlačili 
do vápna hlavně v první polovině 
patnáctiminutového zápasu. Gó-
lově jsme se prosadit nedokázali, 
a  tak přišel trest po  individuální 
ztrátě brankou Jihlavy do  naší 
sítě v samém závěru.

Do  druhého utkání proti aktu-
álně třetímu týmu malé kopané 
v  republice, Audi United Praha, 
jsme změnili sestavu na  aktiv-
nější 2–1–2. Scénář se vpodsta-
tě opakoval, v  první části jsme 
hráli aktivně a  byli jsme lepším 
týmem, což překvapilo i  lavičku 
soupeře, a  mobilizovali síly fa-
vorita do útoku směrem k bráně 
Honzy Řeháčka. Ve  druhé půli 
nás tým Audi ‚zamknul‘ u  naší 
branky a po sérií rohů se prosa-
dil. Opět jsme museli snést smol-
nou porážku 0:1.
Třetí zápas proti hvězdnému vý-
běru Luďka Zelenky byl konfron-
tací našeho mladého mančaftu 
a  zkušenými, ligou ošlehanými 
borci v týmu favorita utkání. Sna-
žili jsme se udržet takticky balón 
co nejdále od naší branky a zkusit 
využít protiútok, jelikož rychlost 
byla na naší straně. Bohužel, prá-
vě vířivý pohyb hráčů soupeře 
nám dělal velké problémy a mu-
seli jsme se poroučet rozdílem 
třídy.
Nejdůležitější zápas ve  skupině 
přišel na závěr, a to s týmem juni-
orky reprezentace domácí milo-
vické malé kopané. K důležitému 

zápasu jsme vkročili se vztyčený-
mi hlavami a naši hráči prokázali 
kvalitu. Historicky první branku 
reprezentace MKVM vsítil Da-
vid Polák, druhou Jaroslav Kubec 
a  vedli jsme v  půli utkání 2:0. 
Soupeř se snažil ještě vzchopit, 
ale na více než korigování výsled-
ku na 2:1 se naštěstí nezmohl.
Díky postupové matematice jsme 
tedy ze čtvrtého místa postoupi-
li do čtvrtfinále proti domácímu 
výběru MLMF.
Domácí nás přehráli a díky jedi-
nému střelci Matějkovi vsítili 4 
branky a postoupili mezi první 4 
mužstva turnaje. 
Sestava reprezentace MKVM 
na turnaji: Jan Řeháček – Tomáš 
Málek, Josef Láznička, Adam 
Pospíšil, Sláva Maloušek, Michal 
Votoupal – Jaroslav Kubec, Da-
vid Polák – Lukáš Liška, Martin 
Kubiš, Vojta Bradáč, David Ka-
meník.
Výsledky našeho výběru sk. B
Reprezentace MKVM – Repre-
zentace Jihlavy 0:1
Audi United Praha – Reprezenta-
ce MKVM 1:0
Výběr L. Zelenky – Reprezentace 
MKVM 5:0

Juniorská reprezentace MLMF – 
Reprezentace MKVM 1:2
Konečné pořadí skupiny B
1. Výběr L. Zelenky 12:0 12
2. Reprezentace Jihlavy 4:2 7
3. Audi United Praha 4:5 6
4. Reprezentace V. Meziříčí 2:8 3
5. Juniorská reprezentace MLMF 4:10 1

Play off

1. čtvrtfinále
Reprezentace MLMF – Repre-
zentace MKVM 4:0
Aktuální info o  MKVM najdete 
na www.mkvm.cz
Do  naší družiny by se hodil na-
dšenec, či nadšenci, kteří by sepi-
sovali reporty z utkání a pomohli 

nám s  administrací webových 
stránek tak, aby byly zveřejněny 
vždy aktuální informace. Nadše-
né jedince rádi zapojíme do  or-
ganizační stránky sdružení, v na-
šich plánech na  jaro je několik 
zajímavých akcí. Nebojte se ozvat 
na bilek@mkvm.cz.

Výběr malé kopané skončil ve čtvrtfinále turnaje

-bíl-

Letošní příznivé podmínky na sjezdovce umožňují výuku lyžování dětí. 
O naší lyžařské škole jsme již psali. Od nového roku se na Fajťáku střída-
jí školy nejen místní – Oslavická a Školní, ale i z Brna, Velké Bíteše, Ta-
sova, Dolních Vilémovic, Třebíče, Budišova a další. Občanské sdružení 
Lemur z Brna přiváží pravidelně dopoledne ty nejmenší lyžaře.
Na snímku ZŠ Tasov, kde pomáhala předjezdkyně Kateřinka Kůpová 
z místního ski klubu. Text a 2× foto: Petr Zezula

HCM Warrior Brno – HHK VM 
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a  asistence HHK: 10. 
Šilpoch D. (Tichý), 31. Burian 
L., 34. Tlapák (Kampas M.), 48. 
Tlapák (Kampas M.). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Juda J. – 
Crha, Báňa M., Smažil, Kampas 
F. – Tichý, Burian L., Tlapák – 
Bernat, Kampas M., Nevěčný 
– Šilpoch D., Marešová. Roz-
hodčí: Kala – Linhart, Ganger. 
Vyloučení: 8:6, navíc: Kuntoš 
(WB) 10 min. OT, Kuntoš (WB) 
10 + 20. Využití: 0:0, v  oslabe-
ní: 0:1. Střely na branku: 34:14. 
Diváci: 35.
Dorost odjel předehrát utkání 
24. kola do  Brna, kde se utkal 
s  místním Warriorem. Domácí 
družstvo posílilo hned pět hráčů 
a brankář z týmu, který hraje ex-
traligu mladšího dorostu v míst-
ním klubu.
Trenér Štěpánek povolal ze star-
ších žáků Michala Báňu a Ondře-
je Nevěčného, kteří zacelili volná 
místa po  absentovaných hráčích 

dorostu, kteří se čtvrtečního 
utkání nemohli zúčastnit. 
Přestože měli domácí posílený 
tým, dokázali jsme hrát velmi 
vyrovnanou partii. V  10. minu-
tě první třetiny dostal do  jízdy 
přesnou přihrávku od  Marka 
Tichého Dominik Šilpoch, který 
nekompromisně prostřelil do-
mácího brankáře. V první třeti-
ně již branka nepadla, a  tak se 
do  kabin šlo s  jednobrankovým 
vedením. 
Ve druhé třetině nejprve domá-
cí srovnali skóre. Ve  31. minu-
tě po  samostatné akci zakončil 
Luboš Burian a  strhl opět ve-
dení na  naši stranu. O  tři mi-
nuty později šli naši dorostenci 
do  dvoubrankového vedení. 
Po  přihrávce Martina Kampase 
překonal domácího gólmana To-
máš Tlapák.
V  poslední třetině padla 
na  obou stranách pouze jedna 
branka. Tu naši zajistila opět 
dvojice Martin Kampas a  To-
máš Tlapák. Druhý jmenovaný 

si připsal v  utkání již druhou 
branku. Přes závěrečný tlak do-
mácích se již skóre nezměnilo, 
a  tak si naši dorostenci odvezli 
oba body a  upevnili si průběž-
nou druhou příčku krajské ligy.
O víkendu naše dorostence čeká 
domácí utkání proti Bobrům 
z Valašského Meziříčí.
Ostatní výsledky dvacátého tře-
tího kola: 
Boskovice – Valašské Meziříčí 4:2
Brumov-Bylnice – Hodonín 3:5
Warrior Brno – Uherský Brod 2:2
Technika Brno – Velké Meziříčí 
odloženo.
Program
Neděle 17. 2. 2013 v 11.45 HHK 
dorost – HC Bobři Valašské Me-
ziříčí (zimní stadion VM).
Krajská liga dorostu JM, V, Z
1. Hodonín B 23 22 1 0 146:50 45

2. Velké Meziříčí 23 16 0 7 128:75 32

3. Brumov-Bylnice 23 13 1 9 105:105 27

4. Uherský Brod 22 12 1 9 104:80 25

5. Minerva Boskovice 23 11 2 10 93:84 24

6. Bobři Val. Meziříčí 22 7 1 14 74:127 15

7. Warrior Brno 25 4 4 17 78:125 12

8. Technika Brno 23 2 0 21 47:133 4

Hokejový dorost vyhrál nad posíleným 
týmem Warrioru BrnoV sobotu 2. února se naši házen-

káři zúčastnili v rámci zimní pří-
pravy turnaje v Kuřimi nazvané-
ho Zimní kuřimský pohár 2013. 
Hrací čas byl určen 2×25 minut. 
Kromě přípravného utkání s  pr-
voligovým družstvem Nového 
Veselí, které bylo bráno spíše 
jako zpestření zimní přípravy, to 
byla první herní prověrka před 
jarní částí soutěže. Na turnaj od-
cestovalo 16 hráčů a  cílem bylo, 
aby v  jednotlivých utkáních ka-
ždý hráč dostal dostatek prosto-
ru na  hřišti. Ze základní sestavy 
chyběl zraněný Libor Kotík a čer-
stvý otec Roman Matušík.
V  prvním utkání nastoupilo 
naše družstvo proti TJ Nový Ji-
čín. Jelikož tento tým hraje nižší 
soutěž, dostali především pro-
stor hráči z  lavičky. Bylo znát, 
že je to první utkání, ale i  přes 
značný počet ztracených míčů 
a herní nepřesnosti si naše druž-
stvo se soupeřem poradilo v po-
měru 21:18.
V  druhém utkání proti domá-
cí Kuřimi nastoupila základ-
ní sestava a  od  začátku naše 

družstvo na  hřišti dominovalo. 
Dařila se jak obrana, tak herní 
kombinace v  útoku. Povedený 
výkon přinesl přesvědčivé ví-
tězství 30:21.
V  posledním utkání, které bylo 
zároveň i soubojem o první mís-
to v  turnaji, jsme se střetli s  tý-
mem SHC Maloměřice. V tomto 
utkání dostali příležitost všichni 
hráči. Hrála se vcelku pohledná 
a  rychlá házená. První poločas 
byl vyrovnaný, v  druhé půli se 
podařilo Maloměřicím v přesilo-
vé hře odskočit na 4 branky, a tak 
závěrečné utkání skončilo v  náš 
neprospěch 23:28.
Naše družstvo tak obsadilo cel-
kově druhé 2. místo v  turnaji. 
Celkově musíme turnaj zhod-
notit pozitivně. Všichni hráči 
odehráli potřebné minuty. Vy-
zkoušeli si nacvičené herní kom-
binace a  ukázaly se nedostatky, 
na  kterých ještě máme možnost 
do soutěže zapracovat.
Dne 16. února nás ještě čeká 
přípravný turnaj ve  Zruči nad 
Sázavou a v sobotu 23. února již 
první mistrovské utkání jarní 

části soutěže na půdě SHC Ma-
loměřice.
Výsledky:
SHC Maloměřice – SK Kuřim 
22:22
TJ Nový Jičín – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 18:21
TJ Sokol Velké Meziříčí – SK Ku-
řim 30:21
TJ Nový Jičín – SHC Maloměřice 
18:35
SHC Maloměřice – TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí 28:23
TJ Nový Jičín – SK Kuřim 22:32
Pořadí
1. SHC Maloměřice 5 b.
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 4 b.
3. SK Kuřim 3 b.
4. TJ Nový Jičín 0 b.
Sestava a branky: David Stokla-
sa, Ondřej Poul – Jakub Bezděk 
(16), Radim Fischer (9), Kří-
bala Petr (9), Pavel Strašák (9), 
Miloš Necid (7), Hron Vojtěch 
(5), Trojan Vítězslav (4), Veče-
řa Vítězslav (4), Kaštan Jiří (3), 
Josef Brabec (3), Pospíšil Jan 
(2), Živčic Pavel (2), Kubiš Da-
vid (1), Konečný Ladislav.

-šid-

Muži na turnaji v Kuřimi skončili druzí

Žáci škol mají na sjezdovce výuku lyžování

-hhk-

Krajská soutěž Kraje Vysočina
SK Telč junioři – HHK VM B 
5:3 (0:1, 1:2, 2:2)
Diváků: 30. Rozhodčí: Dostál – 
Karásek, Horký. Branky: 19. Šin-
dler (Smejkal), 27. Pavlíček (Smej-
kal), 37. Šalanda T. (Smejkal), 
47. Havlík T. (Sokolík), 53. Cech 
(Šindler) – 32. Peterka (Vrána), 43. 
Chlubna (Frühauf), 54. Frühauf 
(Musil F., Barák). Vyloučení: 6:6. 
Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 38:38. HHK B: Štourač 
(Kočí) – Peterka, Pokorný – Trnka, 
Bradáč – Musil F. – Barák, Frühauf, 
Chlubna – Kavina, Vrána, Navrátil 
– Křípal, Špaček, Musil Š.
Historicky první porážka na  telč-
ském zimáku za tři sezony Krajské 
soutěže Vysočiny. Je o to bolestněj-
ší, že hokejová mládež z Telče byla 
lepší ve všech herních činnostech. 

Ke svému tradičnímu důrazu a na-
sazení přidala navíc kombinaci 
bez větších výkyvů a hlavně chyb. 
U hostujícího týmu se naopak chy-
by projevily na celkovém výsledku 
a  až na  výjimečné chvíle domá-
cí hokejisty neměl čím přehrát. 
Béčko HHK neomlouvá ani to, že 
přijelo ve značně oslabené sestavě, 
protože s ambicemi na první místo 
v soutěži by si s posledním týmem 
mělo umět poradit.
Další výsledky: Žirovnice – Telč 
2:3. Ledeč n. S. – Pelhřimov B – 
odloženo na 2. 3. 3013.
Příští utkání sehrajeme v sobo-
tu 16. 2. ve  14.15 v  Jindřichově 
Hradci proti Žirovnici.
1. Žirovnice 15 11 0 0 4 72:45  33
2. V. Meziříčí B 15 9 1 0 5 73:55 29
3. Pelhřimov B 14 8 1 1 4 64:55 27
4. Telč 16 7 1 2 6 75:75 25
5. Ledeč n. S. 14 4 0 0 10 56:79 12
6. Telč-junioři 16 3 0 0 13 54:85   9

Béčko nestačilo na Telč

-ht-
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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 
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na hokej na zimní stadion DNES, 
13. 2. v 18.00 HHK muži A – SK 
Minerva Boskovice; v sobotu 16. 2. 
v 9.30 HHK mladší žáci a v 11.30 
HHK starší žáci – HC Lanškroun; 
v neděli 17. 2. v 11.45 HHK dorost 
– HC Bobři Val. Meziříčí 
na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 16. 2. v 16.00 1. liga ml. 
dorostenky – Havlíčkův Brod; 
v neděli 17. 2. 9–15.00 VI. ročník 
Memoriálu Eduarda Klapala – st. 
žákyně, účastníci: VM, Ivančice, 
Veselí n. M., Senec
na volejbal do tělocvičny u kos-
tela v sobotu 16. 2. ve 14.00 juni-
oři – Plzeň

kdy a kaM

Městská hokejová liga
7. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Netín – Agromotor VM 4:7
Plhák T., Uttendorfský, Podsedek 
– Bíbr 2, Sýkora, Švejda, Kadela, 
Netík, Sobotka
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Omega VB 4:11
Pyrochta 2, Klouda, Strnad – 
Dvořák 2, Mikulík 3, Svoboda 3, 
Pelán, Veselý, Loup
Sanborn VM – HC Lukáš 10:8
Puffer 3, Bukáček 2, Hanus 2, 
Pondělíček, Sláma, Bednář – Stu-
dený 2, Beránek, Vaněk, Gis, Vo-
šmera 2, Matoušek 

Technické služby VM – HC 
Bory 5:3
Chudoba 4, Šlapal O. – Kuchař 2, 
Stoček
1. Technické služby VM 7 5 1 1 40:27 11
2. Sanborn VM 7 5 1 1 44:32 11
3. HC Bory 7 4 0 3 32:23 8
4. SK Omega VB 7 4 0 3 27:27 8
5. HC Lukáš 7 3 1 3 40:32 7
6. Agromotor VM 7 2 1 4 26:33 5
7. SK Afcon Kunšovec VM 7 2 0 5 28:47 4
8. SK Netín 7 1 0 6 22:38 2

O postup do extraligy
SPL Radostín n. Osl. – River 
VM 2:1
Vítek, Šíma – Rous
SK Lavičky – SK Vídeň 3:4
Nevěčný 3 – Pospíšil, Navrátil, 
Janák, Neubauer

Auto Dobrovolný VM – Horní 
Heřmanice 5:4
Šefčík, Dohnal, Říha, Láznička, 
Krejčí – Horký, Kutílek, Mejzlík 
Z., Mejzlík J.
Farma Měřín – HC Benetice 5:2
Blažek 2, Kocanda, Kožený, Mo-
tyčka – Krejčí, Mikuláš
1. SK Vídeň 7 5 1 1 39:27 11
2. Auto Dobrovolný VM 7 5 0 2 31:19 10
3. SPL Radostín n. Osl. 7 4 2 1 22:17 10
4. SK Lavičky 7 3 2 2 28:29 8
5. HC Benetice 7 3 0 4 33:25 6
6. Horní Heřmanice 7 2 1 4 31:29 5
7. Farma Měřín 7 1 2 4 21:32 4
8. River VM 7 1 0 6 21:48 2

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)
HC Pikárec – NHÚ Balinka 

Velké Meziříčí 4:7
Chrást 3, Hudec – Vacula 4, Mu-
cha J. 2, Komínek
HC Bory B – HC Tasov 4:8
Pokorný 2, Kaštan, Váša – Páral 
2, Švec 2, Komínek, Hamáček, 
Havliš, Robotka
HCF Dráhy VM – SK Stránecká 
Zhoř 5:1
Tuček 2, Širhal, Slavík, Pavlas – 
Bartušek
6. NHÚ Balinka VM 6 4 1 1 35:27 9
7. HCF Dráhy VM 6 3 3 0 25:17 9
8. HC Pikárec 6 4 0 2 28:21 8
9. Ořechov 6 3 1 2 29:17 7
10. SK Tasov 6 2 1 3 23:24 5
11. Stránecká Zhoř 6 2 0 4 25:32 4
12. HC Bory B 6 0 0 6 15:42 0

-vid-

Technické služby se stále drží v čele hokejové ligy

TJ Sokol Karviná – TJ Sokol 
VM 23:29 (11:14)
Souboj týmů z  opačných pólů 
prvoligové tabulky házené byl 
ve  znamení střetu hráčsky po-
měrně úzkých kádrů. Mladé 
karvinské hráčky, které již měly 
za sebou tři předehrávané zápasy 
jara (!!!), dokud jim síly stačily, 
obětavě bránily a  nedaly našemu 
týmu pranic zdarma. Od prvních 
minut jsme nastoupili s ofenzivní 
obrannou taktikou, která zejmé-
na první čtvrthodinu nesla svoje 
ovoce v  podobě třígólového ve-
dení. V další fázi jsme se pokusi-
li o  změnu a  hrou na  dva pivoty 
se snažili domácí celek přinutit 
k  častějším chybám. Severomo-
ravanky však poměrně snadný-
mi individuálními průniky až 

do  bezprostřední blízkosti naší 
branky postupně srovnaly skóre. 
V této fázi byla v našich útočných 
snahách zřetelná nervozita a stře-
lecká nejistota, domácí vycítili 
šanci. Následné změny v  sestavě, 
výrazně zlepšená defenziva a bles-
kurychlé protiútoky znamenaly 
před poločasovým signálem opět 
zklidnění v podobě tříbrankového 
náskoku. Po změně stran jsme bě-
hem prvních pěti minut zazname-
nali po  ukázkových brejcích pět 
po sobě jdoucích přesných zásahů 
a domácí trenér si vzal oddechový 
čas. Ani poté jsme v  nasazeném 
tempu hry nepolevili. Dobře or-
ganizovanou obrannou souhrou 
a  zejména rychlým přechodem 
do útoku postupně „odskočili“ až 
na zklidňující sedmigólový rozdíl 

(41. minuta 15:22). Tato fáze sou-
boje byla rozhodující, neboť mla-
dičký domácí celek již dále neměl 
sil výrazněji vzdorovat. V  závěru 
souboje stojí za zmínku dvě chy-
cené sedmičky naší gólmankou 
a dalekonosný přesný zásah v po-
slední sekundě z  rukou nejlepší 
ligové střelkyně. 7m hody 6/4:3/2, 
vyloučení 1:2. Střely 41:52. 
Sled branek 0:1, 2:5, 3:6, 6:6, 7:9, 
9:12, 11:12, 13:16, 14:19, 15:22, 
18:24, 19:26, 20:28.
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Bačová Soňa 
(1), Doležalová Romana, Partlová 
Markéta (4), Koudelová Eliška (6), 
Kratochvílová Hana (11/2), Záviš-
ková Kateřina (4), Studená Kateři-
na (3), Zezulová Kristýna. Trenéři 
Záviška, Partlová.

Dorostenky si poradily s Karvinou

-záv-

Volejbaloví kadeti meziříčského 
Spartaku měli v  průběhu právě 
minulého víkendu na  programu 
důležitý první turnaj o  záchranu 
ve skupině o 7.–12. místo extraligy 
kadetů. První turnaj je vždy tak tro-
chu krokem do neznáma, noví sou-
peři a haly. Jediná jistota je po ně-
kolik roků stejná. Přímou záchranu 
získávají pouze dva nejúspěšnější 
celky z této šestice, po odehraných 
třech turnajích. První turnaj se 
hrál ve Zlíně, druhý bude 22.–24. 2. 
v  Meziříčí a  třetí v  Příbrami. Klu-
ci se však se svojí misí popasovali 
skvěle, podlehli pouze domácímu 
celku a naznačili, že se záchranou by 
neměli mít potíže. I když. Pamatuji 
v historii situace, kdy byl trenér rád, 
že měl v době epidemie k dispozici 
alespoň šest nějakých hráčů. Tím 

chci říci, že vyhráno pochopitelně 
ještě zdaleka není.
Sp. VM – VSC Zlín 1:3 (–26, 
–17, 19, –19)
Jak jsem už uvedl, naše nadě-
je pořádajícímu celku podlehly 
po statečném boji, škoda prvního 
setu. Ale na  to se pochopitelně 
nehraje. Takže nutno říci, že Zlín 
zaslouženě zvítězil, kluci však 
mají možnost mu to za  čtrnáct 
dní v domácím prostředí vrátit.
Sp. VM – Ústí n. Labem 3:0 (13, 
20, 11)
Ve druhém utkání již nebylo o ví-
tězi ani na chvilku pochyb a kluci 
zahájili svoji spanilou jízdu. Zá-
pasy jsem neviděl, takže pochopi-
telně nemohu poskytnout žádné 
zápletky, a tak pouze uvádím chro-
nologii výsledků utkání i  s  bodo-

vými úspěchy, lze říci soupeřů.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:0 
(12, 18, 12)
Sp. VM – Příbram 3:0 (19, 19, 
11)
Sp. VM – Ervěnice 3:0 (19, 13, 
10)
Sestava: Slavík, Bláha, Košábek, 
Pospíchal, Hromádko, Římal, 
Kacafírek, Šulc. 
Neúplná tabulka EX–KTI sk. II
1. VSC Zlín 5 5 0 0 15:2 15
2. TJ Sp. V. Meziříčí 5 4 1 0 13:3 12
3. SKV Ústí n. Labem 5 2 3 0 7:10 6
4. VO Příbram 5 2 3 0 7:12 5
5. Slávia Hradec Králové 4 1 3 0 5:10 3
6. Ervěnice – Jirkov 4 0 4 0 2:12 1

Již v  sobotu 16. 2. odehrají ju-
nioři, po  dohodě se soupeřem, 
ve  14.00 první zápas 1. kola 
PO o postup do bojů o 5.–8. mís-
to. Odveta se bude hrát následu-
jící den v Plzni.

Kadetům se na prvním turnaji dařilo

-kon-

Boccia Velké Meziříčí 2013
Konání národního turnaje 
v  boccie – OZP Cupu 1. ligy 
1. kola – ve Velkém Meziříčí se 
pomalu stává tradicí. Letos se 
šestačtyřicet vozíčkářů z  celé 
České republiky o víkendu 9.–
10. února 2013 sjelo do  3. ZŠ 
utkat o první body do celoroč-
ní soutěže. 
Turnaj proběhl bez problémů, 
v  báječné atmosféře, především 
díky tomu, že pořádající spor-
tovní club TJ DS Březejc se těší 
ze skvělé spolupráce se 3. ZŠ 
a  Dětským střediskem Březejc 
a z pomoci svazu České federace 
Spastic Handicap, o. s. Nejlepší 

hráči turnaje si z  Velkého Me-
ziříčí každoročně odvážejí mís-
to pohárů či medailí medvědy, 
neb březejcký sportovní klub 
má medvěda ve  svém logu. Ne-
zvyklé, ale originální, boccisté se 
na tuto cenu do Velkého Meziří-
čí vždy těší. 
Letos se díky velkomeziříčské fir-
mě Kabelové bubny a bedny po-
dařilo obstarat medvědy o  něco 
větší a  hezčí. Boccia se hraje 
ve čtyřech kategoriích – dle stup-
ně postižení, v  každé kategorii 
může být nejvíce 12 hráčů. 
Březejckým boccistům se na tom-
to turnaji bohužel nedařilo splnit 
svoje očekávání. Nejlépe si vedl 

Rostislav Štursa (kat. BC1), s asi-
stentem Martinem Klementem 
se umístil na  5. místě. Hráčka 
Pavlína Třísková (kat. BC 2) ob-
sadila 6.–7.místo, její herní kole-
ga BC2 Martin Fajkus (na snímku 
vpravo) nepostoupil ze skupiny 
a propadl se na místo deváté. Až 
9. příčka zbyla také na Marii Fol-
varskou (kat. BC1) s  asistentkou 
Bárou Šlitrovou. 
Nevadí, vždyť je to jenom hra 
a my se nevzdáváme a v pondělí 
(po  prázdninách) začínáme zase 
trénovat. 
Mediálním partnerem turnaje byl 
týdeník Velkomeziříčsko.

-dos-, foto: archiv TJ DS Březejc

Boccisté se sjeli na turnaj do Meziříčí

Sobota 9. února na Fajtově kopci byla ve znamení 
snowboard a freeski závodů. Foto: Petr Zezula

Hokejové áčko prohrálo v Uherském Hradišti
HC Uherské Hradiště - HHK 
VM 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Branky a  asistence: 1. Brada 
(Loupal, Pochylý), 13. Matu-
šenko (Pochylý), 30. Fridrich 
(Červenka, Foltýn), 48. Loupal 
(Pochylý), 59. Fridrich (Lažek, 
Matušenko), 59. Brada – 17. Ne-
kvasil (Hlouch, Válek), 22. Cihlář 
(Novák), 27. Novák (Nekvasil, 
Hlouch). Sestava HHK: Černý 
(Hladík) - Šerý, Dusík, Ambrož, 
Válek – Novák, Nekvasil, Hlouch 
– Krča, Kudláček J., Cihlář – Bu-
rian V., Krejčí. Rozhodčí: Blaha – 
Zapletal, Boček. Vyloučení: 6:10. 
Využití: 4:2, v oslabení: 0:1. Stře-

ly na  branku: 30:29. Diváci: 50.
K  dalšímu utkání na  ledě soupe-
ře zajíždělo první mužstvo HHK 
do  Uherského Hradiště. To se 
v posledních kolech zvedlo a v do-
hrávce 20. kola dokázalo doma 
porazit favorizovaný Warrior Brno. 
Trenéři museli před utkáním ře-
šit absenci několika hráčů. Vzá-
jemná výpomoc s  B mužstvem 
taky nepřipadala v úvahu, neboť 
obě mužstva nastupovala k zápa-
sům ve stejný den.
Utkání začalo s  půlhodinovým 
zpožděním, jelikož se nedosta-
vili delegovaní rozhodčí. Vstup 
do utkání se našim hráčům nevyda-

řil. V první minutě se domácí ujali 
vedení. Ve 13. už vedli o dvě branky. 
Výrazně jim k tomu pomohla dvoj-
násobná přesilovka, kterou dokázali 
využít. V 17. minutě naši hráči vyu-
žili přesilovku. Po přihrávkách Pet-
ra Válka a Romana Hloucha zavěsil 
Karel Nekvasil. Vstup do  druhé 
třetiny se nám vydařil. Ve vlastním 
oslabení poslal přihrávku Michal 
Novák Jirkovi Cihlářovi, a  ten vy-
rovnal průběžný stav. Po  necelých 
pěti minutách jsme hráli přesilov-
ku. O její využití se postarala první 
útočná lajna. Po přihrávce Romana 
Hloucha vybídl Michala Nováka 
ke  skórování Karel Nekvasil. Ten 

z první nedal gólmanovi domácích 
šanci. Ve  29. minutě domácí opět 
proměnili přesilovku a srovnali stav.
Ve  třetí třetině se dlouho hrá-
lo bez branek. V  47. minutě šel 
za  katr další náš hráč. Nabídnu-
tou přesilovku domácí opět vyu-
žili a šli opět do vedení. Další část 
utkání byla ve  znamení velkého 
tlaku našeho mužstva na  vyrov-
nání. Bohužel z  jednoho závaru 
před brankou domácích jsme 
opět faulovali, domácí se dostali 
do  brejku a  z  toho přišel druhý 
faul. Při dvouminutovém oslabe-
ní se domácí opět prosadili a zvý-
šili náskok na  5:3. Při závěrečné 

power play domácí zpečetili vý-
hru gólem do prázdné branky.
Venkovní šňůra utkání se naše-
mu mužstvu vůbec nepovedla. 
Ze tří utkání získalo první muž-
stvo pouze jeden bod a  značně 
si zkomplikovalo postup do play 
off. Ve středečním veledůležitém 
utkání se střetne náš tým s  Mi-
nervou Boskovice, které patří de-
vátá příčka a náš tým na ni ztrácí 
jeden bod. 
Ostatní výsledky dvacátého tře-
tího kola: Velká Bíteš – Plumlov 
5:2, Kroměříž – Uherský Brod 
4:7, Blansko – Brumov-Bylnice 
5:2, Šternberk – Warrior Brno 

6:4, Uherský Ostroh – Břeclav 
odloženo, Boskovice – volno.
Program: Středa 13. 2. v  18.00 
HHK VM – SK Minerva Bos-
kovice (ZS VM). Neděle 17. 2. 
v 17.00 HC TJ Šternberk – HHK 
VM (ZS Šternberk).
Krajská liga j. Moravy a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 21 13 3 0 5 109:89 45
2. Uherský Brod 21 13 1 1 5 102:86 43
3. Velká Bíteš 21 11 3 2 5 94:67 41
4. Šternberk 22 11 1 4 6 105:86 39
5. Kroměříž 22 11 1 1 9 126:95 36
6. Warrior Brno 21 11 0 1 9 86:77 34
7. Dynam. Blansko 22 10 1 2 9 79:83 34
8. Uherský Ostroh 20 8 3 3 6 65:58 33
9. Minerva Boskovice 21 7 5 1 8 83:75 32
10. Vel. Meziříčí 21 8 1 5 7 96:93 31
11. Grewis Plumlov 21 5 2 0 14 85:96 19
12. Uherské Hradiště 21 3 3 3 12 68:126 18
13. Lvi Břeclav B 20 1 1 1 17 72:139 6

-hhk-


