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Akce nA tento víkend
▶ Košt pálenek - 30. 3. 2013 od 15 hodin,  Hasičská zbrojnice, Velké Meziříčí
▶ Filmový festival Expediční kamera - 30. 3. 2013 od 16 hodin, Sportovní centrum   
„Na Charitě“, Velké Meziříčí 
▶ Finále  3. mezinárodního turnaje amatérských hokejových týmů - 30. 3. 2013 
v dopoledních i odpoledních hodinách, zimní stadion, Velké Meziříčí. Více uvnitř listu.

Krásné Velikonoce a boha-
tou pomlázku, 
vám milí čtenáři přeje 
                   Velkomeziříčsko.
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Nejlepší jsou lyžařka, atlet, házenkářky a stolní tenisté
Nejúspěšnějšími sportovci měs-
ta Velké Meziříčí za rok 2012 
jsou lyžařka Veronika Čamková 
a družstvo mladších dorostenek 
házené v kategorii do 19 let. 
Atlet Petr Holánek spolu se 
stolními tenisty týmu A zvítězi-
li v kategorii nad 19 let.

Jména sportovců byla vyhlášena 
v pátek 22. března 2013 v kinosá-
le Jupiter clubu během slavnost-
ního večera, jímž provázel Jiří 
Doležal. Ocenění převzali diplo-
my, skleněné plakety a další drob-
nosti z  rukou zástupců města či 
sportovní komise. Sportovce no-
minovaly jejich mateřské oddíly 
a  ty nejlepší pak vybírala spor-
tovní komise města po porovnání 
jejich loňských úspěchů. Vítězové 
jsou známi v  kategoriích do  19 
a nad 19 let, a to nejen v jednot-
livcích, ale i mezi družstvy. Spor-
tovci z kategorie mladších do 12 
a 15 let byli již tradičně vyhlášeni 

všichni bez pořadí, stejně jako 
nejlepší trenéři, odchovanci či 
bývalí sportovci a  další sportov-
ní nadšenci v  kategorii zvláštní 
ocenění. „Sport je důležitá sou-
část našich životů i našeho měs-
ta. Velké Meziříčí vždycky pod-
porovalo sport a  toho si vážím,“ 
uvedl starosta Radovan Necid při 
zahájení večera a dodal, že měs-
to podporuje zejména mládež 
a  je to tak správně. „Bez peněz 
to určitě nejde. Ale já bych chtěl 
ještě ocenit i spoustu lidí. Na prv-
ním místě všechny, kteří se o náš 
sport starají – zvlášť předsedy 
a  členy výboru, neboť mají dnes 
nejtěžší práci, protože nejsou 
peníze, ubývá sponzorů,“ připo-
mněl starosta, jenž dál poděkoval 
i  za  práci trenérům, asistentům, 
vedoucím oddílů a  v  neposlední 
řadě i rodičům. Mladým sportov-
cům pak připomněl, že nestačí 
jen skvělé sportovní výsledky, ale 
důležité jsou i  ty studijní, nesmí 

ale chybět ani štěstí a hlavně pev-
né zdraví.

Kategorii nad 19 let 
vyhrál atlet
Kategorie nad 19 let má svého ví-
těze v Petru Holánkovi – atletovi, 
kterého trénuje Z. Villertová. Jeho 
loňským úspěchem je například 
2. místo na MČR v běhu na 3000 
metrů překážek a je také členem 
mládežnické reprezentace. Stří-
brný post obsadil házenkář Libor 
Kotík, jenž je brankářem a  nej-
lepším hráčem velkomeziříčské 
druhé ligy mužů. Trenérem je 
Ladislav Šidlo. Bronz má stolní 
tenista Aleš Řikovský. Ten byl 
nejlepším hráčem minulé sezo-
ny a  mimo jiné obsadil 3. místo 
v  krajském přeboru první třídy 
s  týmem A  velkomeziříčských 
stolních tenistů, který zvítězil 
v kategorii družstev. 

 Pokračování na straně 11
Atlet Petr Holánek zvítězil v kategorii jednotlivci nad 19 let. Cenu přebírá od 
předsedy sportovní komise S. Tvarůžka, též oceněného. Foto: Martina Strnadová

Působivou expozici, která ukazuje velikonoční světničku našich babiček
a prababiček, připravila Střední škola řemesel a služeb VM. Foto: Iva Horká

Výstava Jaro srdcem a rukama
Velikonoce si připomíná každý po svém. Pro jedny 
jsou kupříkladu nejdůležitějšími svátky liturgického 
roku, pro druhé jen obyčejným volnem. Každopád-
ně není zřejmě domácnost, kde by se nějakým způ-
sobem svátky jara neprojevily. Třeba výzdobou. Ta 
může být skromná, ale také honosná. Pokud si ještě 
dnes, ve středu 27. 3. do 17 hodin, zajdete do Jupiter 
clubu na velikonoční výstavu, můžete se přesvědčit, 
jaké kreace, ale naproti tomu i obyčejné věci, si mů-
žete sami na sváteční stůl vyrobit. Na zmíněné výsta-
vě s názvem Jaro srdcem a rukama, kterou tradičně 
pořádá Český svaz žen a Jupiter club Velké Meziříčí, 
můžete najít svátečně prostřené tabule, vidět pletení 
košíků a pomlázek, zdobení vajec horkým voskem 
a dalšími technikami, tkaní koberečků a prostírání 

na  stůl, paličkování velikonočních ozdob, ukázky 
dřevořezbářské práce a mnoho dalšího. Vedle sebe 
tak stojí například moderně naaranžované expozi-
ce a ta, která ukazuje velikonoční světničku se vším 
všudy na našich vesnicích, zejména v dřívějších do-
bách. Některé kousky už patří téměř do muzea, ale 
kdo je má ještě doma, připomenou mu jistě prostý, 
ale přitom hodnotný svět našich babiček. Takovou 
působivou expozici připravila místní Střední škola 
řemesel a služeb (viz foto dole).
Některé vystavené výrobky si dokonce můžete i za-
koupit. Vstupné na výstavu je dobrovolné.
(Více fotek najdete v  naší fotogalerii v  příštím čísle 
a na našem webu www.velkomeziricsko.cz.)

Slavnostní závěrečný koncert 
mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae 
(CM) letos proběhne ve Velkém 
Meziříčí.

Při této příležitosti bude k vidě-
ní i ohňostroj. Radní na zajištění 
celé akce vyčlenili 70.000 z neú-
čelové rezervy rozpočtu města. 
„Dohodli jsme se, že ohňostroj 
bude za padesát tisíc korun, zby-
tek je na odměny hudebníkům,“ 
informoval starosta R. Necid.
Posluchači klasické hudby se 
letos mohou těšit v  rámci mezi-
národního festivalu Concentus 
Moraviae rovnou na dva koncer-
ty v našem městě. První bude 16. 
června v zámecké jídelně, kde se 
představí sopranistka Roberta 

Invernizzi, kterou doprovodí 
Craig Marchitelli na  velkou ba-
sovou loutnu theorbu. Slavnost-
ní závěrečný koncert pořadatelé 
naplánovali na 29. června do bu-
dovy luteránského gymnázia. 
Vystoupí Collegium 1704 s umě-
leckým vedoucím Václavem Lu-
ksem a  sopranistkou Martinou 
Jankovou. „Po skončení koncertu 
v luteránském gymnáziu připra-
vujeme mimo program festivalu 
ještě další koncert na  náměstí, 
kde by měli vystoupit členové 
divadla Ikaros se svými muziká-
lovými hity,“ doplnil ředitel Ju-
piter clubu Milan Dufek. A poté 
už by měl následovat avizovaný 
ohňostroj. Concentus Moraviae 
je festival klasické hudby, kte-
rý se koná každý rok v  období 

před začátkem letních prázdnin 
v  bezmála dvaceti městech Ji-
homoravského kraje a Vysočiny, 
z  nichž jedním je i  Velké Mezi-
říčí. Jak uvádějí oficiální webové 
stránky festivalu, na červen 2013 
je připravena třicítka koncertů 
v podání špičkových hudebníků, 
z nichž mnozí dorazí na Moravu 
z  jihu Evropy. Všichni pozvaní 
sdílejí nadšení pro starou hudbu, 
kterou přednášejí s patřičně váš-
nivým temperamentem. Poslu-
chači se tak mohou těšit na díla 
italských či Itálií významně 
ovlivněných skladatelů 17. a  18. 
století. Letošní, již osmnáctý roč-
ník festivalu proto nese podtitul 
Italské slunce a jeho dramaturgii 
připravil Václav Luks.

Concentus Moraviae bude slavnostně 
zakončen ve Velkém Meziříčí

Martina Strnadová

Město se zaměří na pořádek 
na zdejším autobusovém nádraží
Budova autobusového nádraží se stala terčem 
nájezdů mladistvých vandalů, kteří nejen ničí 
majetek, ale znepříjemňují i život cestujícím. 
Zaznělo to na minulém jednání městské bezpeč-
nostní skupiny, která se skládá z vedení města 
a představitelů integrovaného záchranného 
systému.

„Dohodli jsme tři hlavní opatření, která mají situa-
ci zlepšit,“ říká starosta Radovan Necid. Prvním je 
intenzivní komunikace mezi provozovatelem (spo-
lečností ZDAR, a. s.), městskou a státní policií, ze-

jména v oblasti kamerového dohledu. „Jde o to, že 
by přímo budovu nádraží ve výsledku hlídaly další 
dvě kamery, a tedy naši strážníci a policisté,“ vysvět-
lil starosta. 
Druhým opatřením je možný nástřik budovy, kte-
rý umožní snadno odstranit sprejerské čmáranice. 
„Počítáme přitom s tím, že je to věc provozovatele,“ 
řekl starosta.
Třetím opatřením je pak zvýšený přímý dohled hlí-
dek městské policie a Policie ČR. „Předpokládáme, 
že bychom tak problém velmi zmírnili, nebo do-
konce odstranili,“ uzavřel Necid.  -ran-

Iva Horká
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Podání daňového 
přiznání končí 2. dubna
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště ve Vel-
kém Meziříčí upozorňuje, že podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob v letošním roce končí v úterý 2. dubna 
2013. 
Na  Finančním úřadu ve  Velkém Meziříčí jsou rozšířeny úřední 
hodiny pro veřejnost:
25. 3.–29. 3. 2013 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: 
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 informací: 
8.00–18.00
pokladna: 8.00–16.00
Služba bude poskytnuta také klientům 
ve Velké Bíteši
Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb 
České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat 
27. března 2013 službu pro občany Velké Bíteše a okolních 
obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši, a to 
v době od 12 do 17 hodin. V rámci této služby budou poskytovat 
základní informace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí 
daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti 
a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou 
k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši. -red-

V dubnu proběhne deratizace městaHledá se Vesnice roku Kraje Vysočina
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s part-
nery vyhlásilo už 19. ročník soutěže Vesnice 
roku. 

Až do konce dubna se mohou obce splňující pod-
mínky účasti hlásit a usilovat o titul spojený nejen 
s finanční odměnou od vyhlašovatelů, ale i od Kra-
je Vysočina. Obce musí podat řádně vyplněnou 
elektronickou přihlášku včetně povinných příloh 
a  uhradit povinný registrační poplatek ve  výši 2 
koruny za  každého občana přihlašované obce. Ví-
tězem krajského kola v loňském roce se stala obec 
Křižánky, která následně bodovala i  v  celostátním 
kole. Vytištěnou elektronickou přihlášku do soutě-
že včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě 
registračního poplatku zašlou obce do  30. 4. 2012 
letos nově na  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110  15 Praha 1, 
k rukám tajemnice soutěže ing. Miroslavy Tiché. 

Podmínky účasti v  soutěži i  přihláška jsou k  dis-
pozici na webových stránkách této soutěže: http://
www.vesniceroku.cz/podminky-souteze.
V  loňském roce se Vesnicí roku Kraje Vysočina 
stala obec Křižánky. Krajského kola této soutěže se 
zúčastnilo celkem 33 obcí. Celostátní vítěz vybraný 
z krajských vítězů může od ministerstva pro místní 
rozvoj čerpat dotaci z  Programu obnovy venkova 
do  výše jednoho milionu korun. V  pořadí druhá 
oceněná obec smí požádat až o 950 tis. Kč, třetí obec 
o  900 tis. Kč a  další krajští vítězové o  500 tis. Kč. 
Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou 
stuhou, mohou čerpat maximálně 300 tisíc korun. 
Vítěz krajského kola na  Vysočině navíc získává 
od  Kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny, který 
s sebou nese i finanční benefit v podobě stotisíco-
vého daru. I na ostatní oceněné obce kraj pamatuje 
s finanční odměnou, stejně jako v minulých letech.

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina

V souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví se ve Vel-
kém Meziříčí uskuteční v prů-
běhu měsíce dubna pravidelná 
ochranná deratizace. 

Jde o opatření směřující k ochra-
ně zdraví osob a  k  ochraně ži-
votních a  pracovních podmínek 
před původci a přenašeči infekč-
ních onemocnění. Město zajistí 
provedení deratizace v objektech 

předškolních a  školních zařízení 
v  majetku města a  na  veřejných 
prostranstvích. V  souvislosti 
s  potřebou aktualizace informa-
cí o  rozšíření potkana žádáme 
občany, aby se s  případnými 
poznatky o  jeho výskytu na  ve-
řejných prostranstvích obraceli 
telefonicky, osobně, případně 
i  písemně na  odbor životního 
prostředí MěÚ Velké Meziříčí 
– kontaktní osoba Mgr.  Jan Pa-

las, tel.: 566  781  087, popřípadě 
ing. Jiří Zachar, tel.: 566 781 080. 
Prosíme o  podání těchto ozná-
mení v  co nejbližším možném 
termínu, abychom mohli předat 
seznam lokalit s výskytem potka-
nů specializované firmě, která zá-
sah uskuteční. Zásah provedený 
na  více místech současně je pak 
mnohem více efektivní. Předem 
děkujeme.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Počasí konečně dovolilo opravit vozovku u pošty, kde v prosinci loňského roku 
došlo k havárii kanalizační šachty. Text a foto: Martina Strnadová

Aktuální informace Centra zdravotně 
postižených kraje Vysočina
Označení 
do motorových 
vozidel pro dr-
žitele průkazů 
ZTP a ZTP/P.

Upozorňujeme držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P, že platnost označení 
do motorových vozidel pro parko-
vání skončila 31. 12. 2012.
Obrátila se na  nás Policie ČR 
ve  věci označení O7 – parkova-
cí průkaz. Od  1. ledna 2013 již 
nejsou platná označení O1 (to je 
symbol vozíčkáře). Toto označení 
bylo nahrazeno tzv. Evropským 
parkovacím průkazem, označení 
O7. Policie nám sdělila, že dopo-
sud tolerovala, pokud osoby se 
zdravotním postižením používa-
ly neplatné označení O1. V  sou-
časné době to tolerovat nebude. 
Upozorňujeme, abyste si urychle-
ně vyměnili označení O1 za par-

kovací průkaz. Parkovací průkaz 
obdržíte na  odborech sociální 
péče obcí s rozšířenou působností. 
Stačí předložit platný průkaz ZTP 
nebo ZTP/P a  jednu průkazovou 
fotografii. Na  počkání vám bude 
parkovací průkaz vydán. Učiňte 
tak neprodleně, jinak můžete ob-
držet pokutu. Parkovací průkaz 
je důležitý nejen pro stání a vjezd 
do  míst, kde je povolen vjezd 
pouze dopravní obsluze, ale také 
z toho důvodu, že nemusíte v ČR 
platit dálniční poplatky. Byli jsme 
upozorněni, že městská policie 
bude provádět kontroly označení 
a  jejich platnosti ve všech větších 
městech.
Toto označení si můžete vyměnit 
na  MěÚ Velké Meziříčí, Rad-
nická 29/1, sociální odbor, Jana 
Brücknerová, tel.: 566  781  014, 
kancelář č. 328. Dočasný prů-
kaz OZP by se již neměl vydávat 

jako náhrada za ztracený, či zne-
hodnocený průkaz mimořádných 
výhod. Budeme dodržovat výklad 
přechodných ustanovení záko-
na č. 329/2011 Sb., o  poskytová-
ní dávek osobám se zdravotním 
postižením, ve  znění pozdějších 
předpisů, tedy § 38 odst. 7, kte-
rý říká, že po 1. 1. 2012 zůstávají 
v platnosti průkazy mimořádných 
výhod osvědčující stupeň mi-
mořádných výhod, a  to do  doby 
platnosti, která je na nich vyzna-
čená, nejdéle do konce roku 2015, 
a ztráta či znehodnocení průkazu 
mimořádných výhod znamená 
okamžité pozbytí jeho platnos-
ti. Nárok na  průkaz OZP vzniká 
buď přiznáním II. st. příspěvku 
na péči nebo příspěvku na mobili-
tu, případně je o něm rozhodnuto 
v  samostatném správním řízení 
zahájeném na  základě žádosti 
o průkaz OZP.                          -czp-

Řidič kamionu neodhadl 
boční odstup
Ve středu 20. 3. jel před 10. hodinou dopoledne čtyřicetiletý řidič ná-
kladní soupravy složené z tahače a návěsu od Velkého Meziříčí směrem 
k Jabloňovu. Při předjíždění vozidla Peugeot neodhadl boční odstup 
a pravou přední boční částí tahače zachytil o automobil. Ke zranění 
osob při dopravní nehodě nedošlo. Policisté provedli u řidičů dechové 
zkoušky, při kterých u obou požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozi-
dlech vyčíslili na patnáct tisíc korun. Za spáchaný dopravní přestupek 
uložili policisté řidiči nákladní soupravy blokovou pokutu.

Poškodil palivové nádrže 
vozidel a odčerpal 
pohonné hmoty
Po neznámém pachateli, který z proražených nádrží osobních auto-
mobilů kradl pohonné hmoty, pátrají policisté ve Velké Bíteši. Pachatel 
zřejmě přes noc z 18. na 19. 3. vnikl na neoplocený pozemek u rodin-
ného domu v ulici Zmola a pod přístřeškem prorazil nádrže u dvou 
zaparkovaných osobních automobilů. Z nich pak odčerpal pohonné 
hmoty. U jednoho pak ještě nezjištěným způsobem otevřel zamčené 
dveře a odcizil nářadí a akumulátor. Poté pachatel přelezl plot u další-
ho domu v ulici Za Loukama a u osobního automobilu zaparkovaného 
na pozemku opět prorazil nádrž a odčerpal benzín. 
Vzniklou škodu vyčíslili majitelé na nejméně 16 tisíc korun.

Tři zloděje mědi zadrželi 
policisté v bývalém 
lihovaru
Policistům se podařilo zadržet přímo v areálu bývalého lihovaru 
v  Černé tři osoby, které tam přišly krást měď. V pátek 15. 3. kolem 
druhé hodiny v noci zjistili kriminalisté, že v objektu bývalého lihova-
ru se nacházejí nepovolané osoby, které tam zřejmě přišly loupit. Proto 
ve spolupráci s policisty obvodního oddělení a policejním psovodem 
začali objekt prohledávat. Během krátké doby našli v jedné z hal dva 
muže a ženu, kteří se skrývali v konstrukcích kovových nádob. Policis-
té muže ve věku 34 a 40 let a čtyřiadvacetiletou ženu na místě zadrželi 
a eskortovali do policejní cely. 
Poté policisté provedli ohledání místa činu a kriminalistický technik 
zajistil stopy. Zjistili, že se pachatelé dostali na částečně oplocený poze-
mek lihovaru a nezajištěnými dveřmi vnikli do prostoru bývalé pračky 
brambor. Potom přes dveře zajištěné prknem vnikli do hlavní části li-
hovaru, a tam se pokusili odcizit měděné součásti zapařovací nádoby, 
takzvaného šneku, tím, že z něho odřezali měděné části trubek a ty si 
připravili k odnesení. Přitom však byli zadrženi policisty. 
Poškozením celého zařízení způsobili škodu za 200 tisíc korun. Troji-
ci zadržených policisté sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 
a ve věci konají zkrácené přípravné řízení. 
Po provedených procesních úkonech byli podezřelí propuštěni na svo-
bodu. 
Za spáchaný trestný čin jim hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. 

-PČR-

Optimalizace středního školství u nás
Již v letech 2003–2005 docházelo na základě 
dopadu demografického vývoje k částečné op-
timalizaci středního školství v Kraji Vysočina. 

Na  základě studie byl v  roce 2011 zpracován 
a předložen k diskuzi návrh na opatření pro pří-
ští období. Výsledkem diskuze byl zájem škol, 
měst a  podniků v  regionu zachovat stávající 
oborovou nabídku na školách. V současné době 
dochází k  jednání mezi zřizovatelem středních 
škol, městy, školami a podniky o upřesnění jed-
notlivých navržených variant – tzv. optimalizaci 

v jednotlivých městech. Výsledky z těchto jedná-
ní budou předloženy samosprávě Kraje Vysočina 
ke schválení.
I v našem městě jsou navrženy varianty k usku-
tečnění tzv. slučování středních škol.
Ve variantách, které byly navrženy zřizovatelem, 
se počítá s tím, že nabídka oborů vzdělání, které 
jsou nabízeny žákům ke  studiu ve Střední škole 
řemesel a  služeb Velké Meziříčí, bude i  nadále 
v budoucnu zachována.

Petr Heneš, zástupce ředitele, 
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Hlasujte o Zlatou jeřabinu 
Datum 11. března 2013 si 
vyznačili v kalendáři nejen 
všichni organizátoři, ale jistě 
už i mnozí příznivci kulturních 
akcí a obdivovatelé zdařilých 
rekonstrukcí regionálních 
památek, které byly vybrány 
na soutěžní seznam 9. ročníku 
ankety Zlatá jeřabina – Cena 
Kraje Vysočina za kulturní 
počin roku 2012.

Hlasování veřejnosti o  nejvýraz-
nější kulturní počiny uplynulé-
ho roku v  kategoriích Kulturní 
aktivita a  Péče o  kulturní dědic-

tví začalo 11. března a končí 19. 
dubna 2013. Pro první tři vítězné 
projekty v každé z kategorií jsou 
připraveny ceny od Kraje Vysoči-
na a dále finanční dary v celkové 
hodnotě 120 tisíc korun.
Seznam šedesáti kulturních akcí 
a  aktivit, které byly zařazeny 
do  letošního hlasování, včetně 
hlasovacího formuláře, je k  dis-
pozici na  webových stránkách 
Kraje Vysočina. Společně s origi-
nálním hlasovacím lístkem bude 
seznam uveřejněn také v  novi-
nách Kraje Vysočina.
Víte-li už, komu nebo které kul-

turní akci nebo obnově památky 
dáte svůj hlas, můžete hlasovat 
přímo. Pokud ještě váháte, nechte 
se inspirovat na  webové stránce 
Zlaté jeřabiny. 

Ing. Eva Neuwirthová, 
KrÚ Kraje Vysočina

(Pozn. redakce: V  anketě je no-
minován také Evropský festival 
filozofie ve Velkém Meziříčí.)
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Dnes přinášíme pátý díl 
seriálu Zhodnocení roku 
2012 a nastínění plánů na rok 
2013. Připravila je vedou-
cí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví velkomezi-
říčského městského úřadu 
Marta Muchová.

Uvedené hodnocení odborů 
radnice či institucí se zaměřu-
je především na  změny či no-
vinky, které proběhly nebo se 

chystají na  letošní rok. Ve  vý-
zvě, kterou naše redakce pří-
slušným pracovníkům zasla-
la, byl kladen důraz zejména 
na  záležitosti, které by mohly 
zajímat obyvatele — například 
změny v  legislativě, změny 
výše poplatků, nájmů a  dal-
ších, a  jejich dopady na  život 
lidí ve městě apod. 
Příspěvkové organizace města 
byly osloveny též.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos - V. díl

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ VM
Rekapitulace roku 2012

Na základě legislativních změn došlo 
od 1. 1. 2012 k rozdělení agend, které 
byly vykonávány odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
Velké Meziříčí. 

Veškeré agendy týkající se sociálních 
dávek byly přesunuty do  věcné pří-
slušnosti úřadu práce. U  nás ve  Vel-
kém Meziříčí bylo delimitováno pět 
pracovnic, které nadále vykonávají 
agendy dávek pomoci v hmotné nou-
zi, příspěvku na péči a dávek pro těž-

ce zdravotně postižené občany na  kontaktním pracovišti Úřadu 
práce ve Velkém Meziříčí.
Odbor sociálních věcí a  zdravotnictví nadále vykonává agendu 
sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, je zde vyko-
návána činnost kurátora pro mládež i pro dospělé a další agendy. 
Nově byla od ledna 2012 definována a  je vykonávána agenda so-
ciální práce.
Ve druhé polovině roku 2012 probíhala velká diskuze k novele zá-
kona o sociálně-právní ochraně dětí, která byla nakonec schvále-
na a  je účinná od 1. 1. 2013. Novela tak podporuje výchovu dětí 
v přirozeném prostředí, případně náhradním rodinném prostředí 
a  omezí jejich umísťování do  ústavů. Stanovuje rovněž závazné 
postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jde pře-
devším o využívání metod sociální práce či vyhodnocování situa-
ce dítěte a rodiny se zaměřením na rozpoznání ohroženého dítěte. 
Součástí je rovněž i vypracování individuálního plánu ochrany dí-
těte či pořádání případových konferencí. Více se také bude podpo-
rovat pěstounská péče. Nakonec jde i o vytvoření standardů kvali-
ty práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny, kdo 
v systému sociálně-právní ochrany působí.

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městský úřad ve Velkém Meziříčí

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 13. 3. 2013

1. Rada města vzala na vědomí: 
informace k  případné novele OZV města Velké Meziříčí č. 7/2010 
o  místním poplatku za  povolení k  vjezdu s  motorovým vozidlem 
do vybraných míst a částí města

2. Rada města schválila:
– doplnění usnesení čís. 1216/53/RM/2013 ze dne 16. 1. 2013 tak, že 
se v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
ve  prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. přidává navíc pozemek 
města parc. č. 2255/2 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, lokalita U Tržiš-
tě – vynucená překládka nadzemního komunikačního vedení v rámci 
výstavby protipovodňových opatření města. Věcné břemeno bude zří-
zeno na dobu trvání stavby
– uzavření smlouvy o  umístění reklamního zařízení se společností 
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Žďár nad Sázavou na  štítové stěně 
budovy na ul. Třebíčská 665/20A, Velké Meziříčí
– vyhlášení grantového systému města v těchto oblastech:
a) Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny 
bez úrazů apod., výchova a  vzdělávání v  oblasti zdravého životního 
stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých
b) Ekologická/environmentální výchova a  vzdělávání – projekty za-
měřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora 
rozvoje organizací a  institucí působících v  uvedené oblasti (místní 
Agenda 21)
c) Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních akti-
vit dětí a mládeže do 18 let

d) Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-
pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělá-
vací akce upozorňující na problémy znevýhodněných soc. skupin
e) Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb soci-
ální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplex-
ní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální 
nouze občanů města Velké Meziříčí
f) Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volno-
časové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů

Rada města stanovila tyto podmínky 
k vyhlášení grantového systému města:
■ maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč 
■ požadovaná spoluúčast min. 40 %
■ o přidělení finančního prostředku bude rozhodovat Rada města
■ v rámci tohoto kola může organizace podat jeden projekt
■ nemohou žádat sportovní oddíly, které dostanou dotaci z rozpočtu 
města

– předložený materiál Závěry z provedené inventarizace za rok 2012 
v plném znění 
– harmonogram blokového čištění na jaře 2013
– vyhlášení záměru podnájmu části Areálu zdraví na ulici Sportovní 
ve Velkém Meziříčí dle přiloženého návrhu
– následující rozpočtová opatření:
• rozpočtové opatření: zdroj: 70 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 70 tis. Kč – § 3319 náklady závěrečného koncertu festivalu 

Concentus Moraviae (více o této akci čtěte v článku na straně 1-pozn. r.)
• rozpočtové opatření: zdroj: 138 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva 
72 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov, rozdělení: 54 tis. Kč – § 3322 
oprava kaple sv. Anny; 34 tis. Kč – § 3322 oprava kaple Sedmibolestné 
P. Marie na ul. Vrchovecká; 72 tis. Kč – § 3322 oprava tzv. Štěpánkovy 
kapličky v Hrbově; 50 tis. Kč – § 3322 oprava fasády bývalého výměn-
ku na ul. Vrchovecká; rozpočtové opatření: zdroj: 84 tis. Kč – § 6409 
neúčelová rezerva; rozdělení: 84 tis. Kč – § 3399 životní jubilea občanů
• rozpočtové opatření: zdroj: 4,5 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a dary; rozdělení: 4,5 tis. Kč – § 6171 vydražení keramické vázy na 13. 
charitativním plese Centra Kociánky Brno, Dětské středisko Březejc 
dne 22. 2. 2013
• rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409. rezerva na  dotace 
a  dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 3792 dotace pro Chaloupky, o. p.  s., 
Kněžice, 675 21 Okříšky, účel: vydání knihy „Už jste o tom slyšeli?“

3. Rada města souhlasila:
– s umístěním VF zařízení, antény a kabeláže na budovu Základní ško-
ly Mostiště za podmínky bezplatného připojení k internetu pro budo-
vu školy na adrese Mostiště 50 a pro budovu mateřské školy na adrese 
Mostiště 127
– ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů s přijetím účelově určených darů Muzeu Velké Meziříčí 
uvedených v žádosti ze dne 12. 2. 2013
– se zvláštním užíváním místní komunikace č. 43c Náměstí a č. 129d 
Náměstí v rozsahu dle předloženého návrhu pro akci: Otevírání silnic 
2013 – setkání motorkářů na Náměstí ve Velkém Meziříčí v  sobotu 
dne 6. 4. 2013 od 12.00 do 14.00.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Mládkův výrok ze sjezdu ČSSD, kde označil 
živnostníky za parazity, mne rozčílil 
Včera, dnes a zítra
V poslední době jsem velmi 
pečlivě sledoval politické udá-
losti u nás. Bodejť by ne. Václav 
Klaus a jeho amnestie, výměna 
prezidentů přímou volbou, 
sjezd ČSSD v polovině března 
a pozor, to jsme ani nečekali, 
výrok Jana Mládka (stínového 
ministra financí), že živnostní-
ci jsou „paraziti“.

Nic horšího jsme nemohli čekat 
a  tento výrok na  sjezdu sociální 
demokracie mě velmi rozčílil. 
Nemůže stačit Mládkova omlu-
va!
Mám tedy dostatek důvodů veřej-
ně se opřít do sociální demokra-
cie a  co se v  politice u  nás děje. 
Nebát se vystoupit s  otevřenou 
kritikou může každý, a neupírám 
nic ani mojí osobě. 
Mám za sebou 50 let poctivé prá-
ce. Nejdříve 30 roků jako vedoucí 
Horáckého autodružstva a  také 
20 let jako předseda Svazarmu. 
Stihl jsem se aktivně podílet 
na rozvoji motoristické, sportov-
ní a hospodářské činnosti klubu.
Od  roku 1991 jsem soukromý 
podnikatel v  autoopravárenství–
prodej nových a ojetých automo-
bilů.
Jako podnikatel neskrývám 
pravicovou orientaci. V  před-
chozích letech jsem nikdy nebyl 
členem KSČ. Tento „nedostatek“ 
jsem nahrazoval oddanou prací 
ve  Svazarmu a  AMK ve  Velkém 

Meziříčí. Pohled na  motel Jes-
třábec mi moje aktivní léta při-
pomíná. Jsem velmi znepokojen 
politickým děním u  nás v  ČR. 
Chci vás seznámit se svými ná-
zory na dění kolem nás, zejména 
pak posledních událostí od  pre-
zidentské volby, sjezdu ČSSD 
a dalších.
Po  dobu více jak 20 let žijeme 
všichni v  demokratickém státě. 
O tom, jak se nám to „sametově“ 
podařilo, a  kdo na  tom má nej-
větší zásluhy, se pomalu zapomí-
ná. Jsem tedy přeci jen povinen 
připomenout některé události let 
minulých.
Kdo byli ti, kteří stáli neoblomně 
na  straně našeho nového česko-
slovenského demokratického stá-
tu. Byli to pravičáci, či levičáci? 
Všechna čest pravicovému křídlu 
politické orientace, která se kon-
stituovala pod názvem Občanské 
fórum, bylo to politické seskupe-
ní, které bylo předvojem ODS.
Jak složitá byla tato doba, kdy 
zásluhou Václava Havla, nové 
vlády, se vyřešily restituce, rozdě-
lilo se Československo na Čechy 
a Slováky, a další složité proměny 
probíhaly pod taktovkou převáž-
ně pravicových politiků. Na  tyto 
nesporné zásluhy jsme dávno za-
pomněli. 
Současná vláda premiéra Petra 
Nečase (ODS) je trvale pod pal-
bou kritiky sociální demokracie. 
Nikdy jsem neslyšel sebemenší 
pochvalu či poděkování Nečaso-

vě vládě, a  to za  vysokou odpo-
vědnost řešení hospodářských 
a politických problémů. 
K  posledním událostem u  nás: 
přímou volbu prezidenta jsme 
zažili poprvé, a  aniž bychom si 
to uvědomovali, „popojeli“ jsme 
v demokracii. Zvítězil Miloš Ze-
man, vzdělaný člověk s bohatými 
zkušenostmi v politice.
Mrzí mě však, že se více přiklá-
ní jako bývalý sociální demokrat 
k opoziční straně ČSSD. Několi-
krát prohlašoval, že chce být nad-
stranický. Toto porušil zejména 
v projevu ke krajským šéfům, kde 
kritizoval ODS, P.  Nečase a  pak 
Miroslava Kalouska a další členy 
vlády.
Dále není docela správně, že dal 
přednost jednání a setkání s hejt-
many, před jednáním a vystoupe-
ním ve vládě ČR.
Václav Klaus a jeho odchod z po-
litiky: 
10 roků za  jeho prezidentování 
úspěšně zvládal problémy s  do-
mácí a  zahraniční politikou. 
Po  celou dobu získával nejvyšší 
hodnocení mezi tehdejšími po-
litiky. Rozvážnost a  moudrost 
jsou a budou jeho nejcennějšími 
hodnotami.
Prezidentská amnestie a  její více 
než kritické hodnocení z  něho 
udělaly nejhůře hodnocenou 
osobnost v ČR. Žaloba pro vele-
zradu je jen důkazem toho, kam 
až může dojít lidská blbost, špí-
na a drzost (snad zvítězí rozum, 

a doufám, že vše dopadne dobře).
Na  poslední význačnou událost 
jsme nemuseli dlouho čekat. Stí-
nový ministr financí za  ČSSD J. 
Mládek velmi „odborně“ zhod-
notil české živnostníky a  podni-
katele. Pro tuto nejširší skupinu 
spoluobčanů našel název „pa-
raziti“. Poté se omluvit myslím 
nestačí!
Já bych chtěl pro většinu podni-
katelů, soukromníků a  živnost-
níků najít ten nejlepší název jako 
například dříči, poctivci, praco-
vití lidé atd., kteří
- pracují možná více jak 10 ho-
din denně
- platí daně, odvody, DPH atd.
- nemohou si dovolit žádné vel-
ké marodění, jejich podnikatel-
ské zapojení to nedovoluje
- musí se starat o shánění práce, 
když nesežene, nevydělá
- někdy je trochu unavený, ale 
de facto šťastný, že je užitečný
- dává práci lidem a zaměstnan-
ců si váží.
Příští rok budou volby a my by-
chom si měli uvědomit, že každý 
hlas je cenný a  pro naši společ-
nost hodně znamená.
A  na  závěr zamyšlení – trocha 
poezie:
„Však na  pány v  krytém voze 
taky někdy trhne, jednou se jim 
kolo zláme, jindy vůz se zvrhne, 
a krom toho – až své pouti přeje-
dem a přejdem, v jedné hospodě 
na nocleh, pán nepán se sejdem.“ 

Emil Dobrovolný

Marta Muchová. 
Foto: archiv

Dopravní nehody, zapadlá vozidla a popadané stromy
Vysočinu od 18. 3. 2013 do-
poledne zasypal sníh a hasiči 
v celém kraji měli plné ruce 
práce s likvidací následků 
dopravních nehod. 

V pondělí 18. 3. 2013 zasaho-
valy jednotky požární ochrany 
v Kraji Vysočina u 27 doprav-
ních nehod, zranění při nich 
utrpělo devatenáct lidí.
Zaměstnáni byli hasiči také vy-

prošťováním vozidel, která za-
padla a bránila tak plynulému 
provozu na komunikacích. Vy-
prošťovat vozidla museli hasiči 
například u Petrávče na Žďársku.
Pod tíhou sněhu padaly také 
stromy na koleje a komunikace. 
Nepříznivé počasí panovalo nad 
Českou republikou i v začátku 
tohoto týdne.         Petra Musilová, 

HZS Kraje Vysočina, 
Foto: archiv HZS
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Fotogalerie z vyhlášení nejlepších sportovců velkého meziříčí za rok 2012 Pokračování ze strany 1

Sportovec města 
Velké Meziříčí

Slavnostní 
předá-
vání cen 
nejlepším 
sportov-
cům naše-
ho města 
za rok 2012 proběhlo 
minulý pátek v Jupiter 
clubu.
Více o tom, kdo stanul 
na stupních vítězů, čtě-
te v článku na straně 1 
a 11.
Další fotografie najdete 
na našich webových 
stránkách 
www.velkomeziricsko.
cz v sekci fotogalerie.

Ocenění mladí sportovci v kategorii jednotlivci do 12 let (bez pořadí). 
Foto: Martina Strnadová Ocenění v kategorii družstva do 12 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová

Kategorie jednotlivci do 15 let (bez pořadí). Foto: Martina 
Strnadová Kategorie družstva do 15 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová

Kategorie družstva nad 19 let. Foto: Martina Strnadová
Slavnostní vyhlášení sportovců si nenechali ujít rodinní příslušníci oceněných, ale i jejich kamarádi 
a další, jež zaplnili kinosál Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová

Kategorie jednotlivci do 19 let. Foto: Martina 
Strnadová

Kategorie zvláštní ocenění (bez pořadí). Foto: 
Martina Strnadová

Kategorie družstva do 19 let. Foto: Martina 
Strnadová
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 27. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz.
Zelený čtvrtek 28. 3.: 19.00 mše na památku večeře Páně – o. L. Sz.
Velký pátek 29. 3.: 15.00 Křížová cesta – o. L. Sz., 19.00 liturgie památ-
ky umučení Páně – o. L. Sz.
Bílá sobota 30. 3.: 19.30 velikonoční vigilie – o. L. Sz. 
Neděle 31. 3.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. – o. L.Sz., 17.30 velikonoční pobožnost – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. L. Sz.
Velikonoční pondělí 1. 4.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – host, 
18.00 mše sv. – o. Prajka
Bory mše sv.: 28. 3. – 18.00 – o. Prajka; 29. 3. –18.00 – o. Prajka, 30. 
3. – 19.30 – o. Prajka, 31. 3. – 9.45 – o. Prajka, 1. 4. – Dolní Bory 8.45 
mše sv. – o. L.Sz., Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení
Středa 9.00 návštěva nemocných. V tomto týdnu nebudou přípra-
vy na 1. sv. přijímání. Čtvrtek 17.30 setkání všech, kteří budou 
ministrovat od Zeleného čtvrtku do Velikonoční neděle. Na Zele-
ný čtvrtek začínáme Velikonoční triduum. Čtvrtek 19.00 mše, pak 
adorace do 22.00. Pátek adorace 7.00, 15.00 Křížová cesta, 19.00 
liturgie památky Umučení Páně. Adorace u Božího hrobu 22.00. 
Sbírka bude na Boží hrob v Jeruzalémě. Pátek hrkání 6.00, 12.00, 
15.00, 18.00, v sobotu hrkání 6.00, 12.00, 18.00. Sobota adorace 
u Božího hrobu 7.00, velikonoční vigilie v 19.30 (přineseme si 
svíčky). Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Po-
drobný plán předvelikonočních zpovědí najdete ve vývěsce a na 
stránkách děkanství. 
Českobratrská církev evangelická
28. 3. Zelený čtvrtek – čtení pašijí (18.00), 29. 3. Velký pátek – bo-
hoslužby s vysluhováním večeře Páně (18.00), 31. 3. Velikonoční ne-
děle – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (9.00) v Husově domě 
(U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od  9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Don't Cry for Me 
Argentina

Film o Etiopii je v prodeji 
Film Libora Smejkala Paprsky naděje nad Etiopií na DVD o huma-
nitární pomoci české Diakonie ženám v  Etiopii si zájemci mohou 
zakoupit v  Husově domě ve  Velkém Meziříčí. Jeho koupí podpoří 
rodiny v Etiopii. 
Tel.: 561 205 604, e-mail: velke-mezirici@evangnet.cz -red-

Bohoslužby 

V  neděli 17. března 2013 se 
uskutečnily v  kulturním domě 
v  Otíně další ze série dětských 
šibřinek s bohatým programem 
a cenami pro děti. 
Touto cestou děkujeme spon-
zorům (AGRO Měřín, NPK 
Uhřínov, POEX Velké Meziří-
čí, ENPEKA Žďár nad Sázavou 
a  dalším) a  rovněž všem dob-
rovolným pořadatelům, bez 
kterých by tyto akce nebylo 
možné uskutečnit.

Obec Otín

V Otíně proběhly 
dětské šibřinky

Krajskou soutěž Řemeslo Vyso-
činy 2013 v letošním roce uspo-
řádala Střední škola technická 
ve Žďáře nad Sázavou. Soutěž je 
organizována v  kategorii stroj-
ního obrábění v  oblasti sou-
stružení a v programování CNC 
obráběcích strojů. Přijelo na ni 
celkem sedm škol ze dvou krajů 
ČR. Tohoto dvoudenního klání 
v kategorii strojního obrábění se 
zúčastnili žáci 3. ročníku oboru 
vzdělání obráběč kovů ve slože-
ní Ladislav Bárta a Oldřich Vala 
a v kategorii programování CNC 
obráběcích strojů žáci 4. ročníku 
maturitního oboru mechanik 
seřizovač Lukáš Lunda a  Lukáš 
Hotárek ze SOŠ J. Tiraye Velká 
Bíteš.
Obráběči kovů měli v  praktické 
části vyrobit na soustruhu ve sta-
noveném čase obrobek dle výkre-
sové dokumentace. V  teoretické 
části měli tento obrobek změřit 
a  hodnoty zapsat do  protokolu. 
Posledním úkolem bylo prokázat 
teoretické znalosti ze svého oboru.
Mechanici měli za úkol zpracovat 

program na  součást dle výkre-
sové dokumentace, který by byl 
použitelný ve výrobě. Toto zadá-
ní prověřilo nejen znalost pro-
gramovacího jazyka, ale i znalost 
materiálů a  technologie obrábě-
ní. Dalším úkolem byl výpočet 
řezných podmínek a měření ob-
robku.
Ve velmi silné konkurenci se ob-
ráběči kovů v jednotlivcích umís-
tili velmi dobře, Ladislav Bárta 
celkově na 2. místě a Oldřich Vala 
na 4. místě. V kategorii družstev 
celkově tito žáci obsadili 1. místo 
a tím získali zlatou medaili. Pro-
tože Ladislav Bárta patřil ke dvě-
ma nejlepším účastníkům v Kraji 
Vysočina, postupuje do celostát-
ní odborné soutěže Kovo junior, 
kterou pořádá Cech Kovo, a bude 
tak soutěžit o cenu České ručičky 
ve dnech 9. a 10. 4. 2013 v Cho-
mutově.
Nelze opomenout ani úspěch 
mechaniků, kteří obsadili v  ka-
tegorii družstev 3. místo. V  ka-
tegorii jednotlivců skončil Lu-
káš Lunda taktéž na  krásném 3. 

místě, a  tím obhájil bronzovou 
medaili.
Za příkladnou reprezentaci nejen 
SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš a Stře-
diska praktického vyučování, ale 
i  První brněnské strojírny Velká 
Bíteš, a. s., poděkoval oběma ob-
ráběčům a předal finanční i věc-
né odměny osobně generální 

ředitel a předseda představenstva 
PBS, a. s., ing. Macholán.
Poděkování patří nejen žákům, 
kteří se soutěže zúčastnili, ale 
i všem učitelům, kteří se na pří-
pravě soutěže podíleli.

Bc. Aleš Janíček – SPV PBS, Jiří 
Ulman – SOŠ J. Tiraye, 

foto: archiv školy

Mladí obráběči a mechanici opět přivezli medaile

V době od 11. do 15. března 2013 
se konal v  Hamburgu seminář 
pro učitele cizích jazyků (pře-
devším pro němčináře) na  téma 
Používání a předávání moderních 
učebních strategií. Po  vypraco-
vání projektu jsem získala grant 
z programu Comenius a v neděli 
10. 3. vyrazila na  cestu. Celý se-
minář byl perfektně připraven, byl 
rozdělen podle základních oblastí 
vzdělávání – slovní zásoba, poro-
zumění čtenému textu, komuni-
kace a psaný projev. Do programu 
byla zahrnuta i  prohlídka cen-
tra Hamburgu, především jeho 
přístavu. Vše probíhalo formou 

workshopů, tzn. že nešlo o nějaké 
„suché“ přednášky, ale především 
o  výměnu zkušeností s  výukou 
jazyků v  jednotlivých evropských 
zemích. Celkem se nás sešlo 7 
učitelů z  Polska, Česka, Lotyšska 
a Řecka. Zajímavý byl různý pří-
stup ke  vzdělávání a  především 
k  výuce cizích jazyků v  jednotli-
vých zemích. Překvapující bylo 
např. zjištění, že v Lotyšsku nejsou 
k dispozici moderní učebnice ně-
meckého jazyka a  v  Polsku jsou 
materiály vydané v Německu pro 
žáky finančně téměř nedostupné.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
především vedení Hotelové školy 

Světlá a  OA ve  Velkém Meziříčí, 
které mi tuto cestu umožnilo. Ma-
teriály získané ve  workshopech 
budou uveřejněny na  stránkách 
naší školy, takže budou k  dispo-
zici i  ostatním kolegům na  jiných 
školách. Závěrem bych chtěla jen 
dodat, že získání grantu je sice 
trošku složité, ale výsledný efekt 
za tu námahu stojí. Měla jsem totiž 
možnost osvěžit si jazykové znalosti 
a poznat nové město i způsob života 
na severu Německa, neboť jsme byli 
ubytováni v rodinách. Každému ta-
kovou zkušenost jen doporučuji.

Mgr. Petra Tomanová, 
foto: archiv HŠ Světlá a OA VM

Učitelé hotelovky byli s Programem Comenius v Hamburgu

Od  ledna letošního roku přiby-
la majitelům nemovitostí nová 
povinnost. Právní předpis zavá-
dí povinnost zhotovení průkazu 
energetické náročnosti budovy při 
prodeji a  pronájmu většiny stáva-
jících nemovitostí. Tento průkaz 
slouží k  vyhodnocení energetické 
náročnosti budovy – kvantifikuje 
veškeré energie spotřebované při 
provozu hodnocené budovy (tj. 
energie na vytápění, přípravu teplé 
vody…). Podobně jako energetic-
ký štítek spotřebiče, řadí budovu 
do příslušné třídy energetické ná-
ročnosti. Dle našich zkušeností 
považujeme tuto novou povinnost 
za administrativní a finanční zátěž. 
Stejný názor mají i  lidé, kteří byt 
či dům kupují. Kupující prozatím 
nevyžadují pořízení tohoto průka-
zu za  danou nemovitost. Někteří 
to považují za zbytečnost a vystačí 
si s  vyúčtováním plynu a  elektři-
ny z  předchozích let, jiní na  nich 
při koupi netrvají pouze proto, že 
mají strach, aby se poplatek za prů-
kaz nepromítl do  konečné ceny 
za nemovitost. Také jsme se ovšem 
setkali s  názorem, že v  případě 
dobrého hodnocení nemovitosti, 
mohou tyto průkazy pomoci zvýšit 
cenu kvalitní nemovitosti a násled-
ně ji odlišit od ostatních nabídek. 
Pokud budete průkaz potřebovat, 
obraťte se na odborníky.

Ivana Dočkalová

Nezapomeňte na 
průkaz energetické 
náročnosti budovy

Je jaro, vzduch je voňavější,  více 
světla přináší i  lepší náladu. Rád 
bych připomněl i  jinou stránku 
tohoto období. V zimě sníh čás-
tečně schová i mnohé nepořádky. 
Na  jaře pak obnažené okolí na-
šich obydlí i příkopy silnic hyzdí 
odpadky nejrůznějšího druhu. 
Každoročně svěží jarní vzduch na-
štěstí vytáhne mnohé z našich ob-
čanů na náves, před domy i do ulic, 
aby si uklidili okolí míst, kde žijí. 
I náš úřad chce pomáhat podně-
tem a konkrétní pomocí ke zve-
lebení měst a  obcí, a  proto už 
čtvrtým rokem pořádá akci jar-
ního úklidu pod názvem Čistá 
Vysočina. Hlavní pozornost je 

určena okolí silnic a  veřejným 
prostranstvím. Zapojují se do  ní 
obce, neziskové organizace, ško-
ly, ale i jednotlivci. 
Letos se bude konat ve  třetím 
dubnovém týdnu. Registrovaní 
účastníci opět obdrží zdarma pyt-
le na  odpadky a  Krajská správa 
a údržba silnic Kraje Vysočina za-
jistí svoz sebraného odpadu u sil-
nic II. a III. třídy mimo obec. V ob-
cích a městech budou poskytnuty 
pytle a  účastníci využijí k  odvozu 
odpadků firem, které v  místech 
provádějí svoz běžného odpadu.
Divokých skládek za  poslední 
roky ubylo, ale pořád nemůžeme 
být spokojeni. Vyvézt odpadky 

za  město nebo vesnici a  vyhodit 
je v  igelitovém pytli do  lesa nebo 
do příkopu je pro některé lidi stá-
le ještě klasickým způsobem jejich 
likvidace. Celoroční situaci nelze 
zachránit nárazovými akcemi. Sice 
pomohou, ale důležitá je průběžná 
péče o  naše okolí. Podstatný vý-
znam má i třídění odpadů. Našim 
předkům se jejich odpady v příro-
dě časem rozložily. Dnes produku-
jeme daleko více takových, které se 
nerozloží samy ani za tisíc let. 
Jen pokud se k  celé problematice 
zbytků civilizace postavíme zodpo-
vědně, budeme moci žít na krásné 
a převážně i čisté Vysočině.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Slovo hejtmana na duben

„Neplač pro mě, Argentino, pravda je, že jsem tě nikdy neopustila,“ 
zpívala Eva Perón v muzikálu Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice-
ho. Dnes bychom mohli říct, že tato slova zní z úst Jorge Maria Bergo-
glia, který dne 13. března byl zvolen papežem. Hned po jeho zvolení 
lidé, včetně mnoha duchovních začali hledat po internetu – kdo je to? 
Odkud je? V různých komentářích se řeklo, že v Argentině, zemi, ze 
které pochází nový biskup Říma, je církev velmi živá a  aktivní, tak 
jsem začal hledat nějaké statistické údaje o tamějších katolících.
Rozloha Argentiny je 2  780  400 km², počet obyvatel je 40  091  000. 
Z toho údajně 92 procent bylo pokřtěno v katolické církvi. Ale podle 
vlastního vyjádření jenom 78 procent se ke  katolické církvi přizná-
vá. Komentátoři tvrdí, že jenom 20 procent se pravidelně zúčastňuje 
bohoslužeb. V Argentině je 47 diecézí rozdělených do 14 církevních 
provincií. Všech biskupů, včetně emeritních, je 104. Všech kněží je 
5 650, což je docela málo pro tolik pokřtěných. Církev provozuje sedm 
univerzit, více než sto knihoven, školy, zdravotnická zařízení, sdělo-
vací prostředky. Mohli bychom říct, že je toho poměrně hodně. Ale 
někteří teologové tvrdí, že tato země potřebuje novou evangelizaci – 
prohloubení a oživění víry, duchovního a náboženského života. Nadě-
je vkládají i do osoby papeže Františka, jejich rodáka.

P. Lukasz Szendzielorz 
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Setkání rodáků 4. 5. 2013
Město Velké Meziříčí zve všechny rodáky na tradiční setkání ju-
bilantů narozených v období září 1962 – prosinec 1963, které se 
uskuteční v sobotu 4. 5. 2013.
Srdečně jsou zváni i  jubilanti žijící mimo naše město, kteří na-
vštěvovali školy ve Velkém Meziříčí a rádi by se setkali se svými 
známými a spolužáky. Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres 
jubilantů, kteří žijí mimo město Velké Meziříčí a chtěli by zaslat 
pozvánku na toto setkání. Adresy sdělte laskavě na matriku (budo-
va spořitelny), mail: bednarikova@mestovm.cz, tel.: 566 781 177.

Děkujeme za spolupráci.                              
 -mb-

Domov pro seniory Velké Meziříčí nabízí k pronájmu moderně vyba-
vené školící prostory Univerzity třetího věku. Přednášková místnost 
má kapacitu 24 míst a je vybavena prezentační technikou (notebook, 
interaktivní tabule, dataprojektor, flipchart a mikrofon). K dispozici 
je i počítačová učebna se čtyřmi počítači. Součástí školicích prostor je 
kuchyňka a WC. V domově lze také objednat obědy či drobné občer-
stvení pro účastníky.
Bližší informace o ceně se dozvíte na internetových stránkách domova: 
www.domovvelkemezirici.cz nebo se obraťte na paní Gruberovou, tel.: 
734 875 428, tel.: 561 201 570, email: gruberova@domovvelkemezirici.cz.

(placená inzerce)

Nabídka pronájmu školicích prostor
FLORA OLOMOUC 

27. 4. 2013 pořádá ČSZ
odjezd v 7 hodin od Domusu, přihlášky: 

pí. Švejdová, tel.: 775 647 604, 
Radnická 13, VM, do 20. 4. 2013

Velikonoční svátky si mohou zájemci zpestřit návštěvou 
výstavy historických hraček, která je ve výstavním sále 
velkomeziříčského muzea otevřena až do 28. dubna.
Na příchozí čekají historické exponáty z dob našich ba-
biček a prababiček, a tak se malí i velcí mohou těšit na 
panenky, autíčka či dřevěné stavebnice. 
Otevřeno bude od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, a to i na 
Velikonoční pondělí 1. dubna.
Běžný provoz muzea začne ve středu 1. května, kdy si prv-
ní letošní návštěvníci budou moci prohlédnout šlechtické 
salony a muzejní expozice.                                               -muz- 

Výstavu hraček můžete navštívit také o Velikonocích

6. 3.–28. 4. 2013
výstavní sál muzea

 otevírací doba: 
denně mimo pondělí 

9–12, 13–16 hodin
Velikonoční pondělí 

OTEVŘENO

MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 VÝSTAVA HRAČEK

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10 
Prázdninový provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2013 bude  
probíhat takto: 
1. 7. – 31. 7. 2013 v provozu MŠ Mírová
1. 8. – 23. 8. 2013 v provozu MŠ Sportovní 
26. 8. – 30. 8. 2013 bude provoz mateřské školy přerušen z důvodu 
přípravného týdne pro školní rok 2013/14
Provoz školek je celodenní od 6.15. do 16.00 hodin. 
Rodiče přihlásí děti k prázdninovému provozu školy u vedoucích uči-
telek na tiskopis – přihláška dítěte k prázdninovému provozu (www.
skolkavm.cz). V prázdninovém provozu platí školné všechny děti řád-
ně zapsané a přijaté do mateřské školy stejně jako v průběhu školního 
roku. Vzhledem ke  snížené kapacitě prázdninového provozu mateř-
ské školy je provoz připraven zejména k potřebě zaměstnaných rodi-
čů. Ostatní mateřské školy budou z důvody oprav, údržby, malování 
a úklidu uzavřeny. Přihlaste děti k prázdninovému provozu do 30. 5. 
2013 vedoucí učitelce školky, kam vaše děti chodí v průběhu školního 
roku.                                                             Božena Suchánková, ředitelka 

Prázdninový provoz mateřské školy 

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu 
přednášky na měsíc duben 2013
předsálí kina od 15.30 hodin
   2. 4.  Generál Jiří Jaroš  
 – PaedDr. Josef Láznička
   9. 4. Vzpomínky na zašlé časy – Vladimír Makovský
16. 4. Panovníci českých zemí IV. – ing. Karel Hromek
23. 4. Podnikání na křižanovském panství – ing. Karel Hromek
30. 4.  Hudba dávných časů II. – Bc. Svatava Drlíčková

Změna programu vyhrazena.

Sociální služby města Velké Meziříčí vás co nejsrdečněji zvou na 

SETKÁNÍ PŘI DECHOVCE
ve středu 17. 4. 2013 ve 14 hodin v sále Jupiter clubu.

Vstupné s místenkou 100 Kč. K tanci i poslechu zahraje

VESELÁ SEDMA pana Sedlaříka
Součástí zábavného odpoledne je občerstvení.

Předprodej místenek je zajištěn z provozních důvodů 
pouze osobně u pečovatelky, 

a to v DPS na ulici Komenského 6 
v tyto vymezené dny:

27., 28., 29. března a 2., 3., 4., 5., 8., 9. dubna 
od 7.30 do 9.30 hodin a od 12 do 14 hodin.

Děkujeme za pochopení! -ssm-

Komunitní škola Tasov zve všechny 
30. 3. 2013 od 14 do 17 hodin 

do Sokolovny v Tasově. 
Vstupné 10 Kč děti, dospělí 20 Kč 

+ poplatek za materiál. 
Ukázka a výroba velikonočních dekorací, zdobení perníků, 

pletení pomlázky. Občerstvení zajištěno.

VELIKONOČNÍ 
TVOŘIVÁ SOBOTA

Otevřeli nové bistro –  AKbistro pod radnicí
Nově otevřené bistro ve Velkém Meziříčí vyznačující se eliminací za-
mrazených polotovarů nabízí kvalitní rychlé občerstvení i  možnost 
posezení v příjemném prostředí. Káva, alko i nealko samozřejmostí. 
Najdete nás na náměstí ve slepé ulici u radnice (vpravo od cukrárny). 
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Více informa-
cí nalezneta na www.akbistro.cz.

(placená inzerce)

NOVĚ OTEVŘENÉ 
A Kbistro

NABÍZÍ VELMI CHUTNÉ 
OBČERSTVENÍ S SEBOU 

I NA MÍSTĚ. VÍCE NA 
WWW.AKBISTRO.CZ

VLADIMÍR A ONDŘEJ 
KOČÁROVI

výstava obrazů
25. 3.–7. 4. 2013

výstavní síň Klubu kultury Velká Bíteš
otevřeno denně:

 8–11.30; 12–15.30 hodin



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 27. března 2013 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 27. března 2013

■ Ložnici z 50. let: manženská 
postel, 2× skříň, toaletka, noč-
ní stolky. Ruční výroba. Tel.: 
602 834 181.
■ Fabii 1, nosníky na střechu se 
dvěma držáky kol. Cena doho-
dou. Tel.: 602 834 181.
■ Cihly z bouračky, staré, různá 
velikost, určitě levně. Cca 5 palet, 
nutné vidět.  Tel.: 732 643 672.
■ Mrazničku pultovou, star-
ší, (truhlicovou), značka Fo-
ron. Objem 250 l, š. 100 cm, h. 
65 cm, v. 89 cm. Cena 500 Kč. 
Plně funkční. Tel.: 739 405 733.
■ Lednici Zanussi. Rozměry:  
v. 85 cm, š. 55 cm, h. 61,2 cm. 
Lednice má ještě 1 rok záruč-
ní lhůtu. Nevhodný dar. Cena 
dohodou. Tel.: 732 621 370.
■ Crossový trenažér Mars Ellipti-
cal. Cena 800 Kč. Tel.: 737 304 297.
■ Plné cihly, nové 1  375 ks, po-
užité 270 ks, bílé 330 ks. Dále 
duťáky 110 ks. Tel.: 777 750 362.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ Garážová vrata, nová, celoko-
vová, zateplená, se zárubněmi. 
Rozměr š. 214 cm, v. 200 cm. 
Cena dohodou. Tel.:  737 448 775.
■ Kuchyňský robot univer-
zální Holden Trendy RK–40 
za 500 Kč. Dále Videokame-
ru JVC GR–FX 17E za 500 

Kč. Vše funkční, skoro vůbec 
nepoužité. Tel.: 731 274 618.
■ Traverzy: 1×8 m 24 cm; 
1×8 m 22 cm; 1×4,75 m 26 
cm; 1×2,75 m 26 cm; 1×3,30 
m 24 cm. Tel.: 723 553 834.
■ Parapetní desky vnitřní, nové, 
nepoužité. Šíře 35 cm, délka 3 
m a kratší, 4 ks, mramorový po-
vrch. Levně. Tel.: 776 087 454.
■ Macešky, 6 Kč/ks. Tel.: 
737 767 876.
■ Okna plastová, třídílná, 2 
ks. Krátce používaná. Roz-
měry 175×144 cm. Cena 
3.000 Kč/ks. Tel.: 732 964 663.
■ Domácí vajíčka. A. Novotný, 
Hrbov 42. Tel.: 737 477 773. 

■ Malotraktor a lištovou 
nebo bubnovou sekačku. Tel.: 
739 109 071.
■ Vojenskou vzduchovku s  ná-
sypkou na  broky i  nefunkční. 
Tel.: 732 504 158.
■ Motor na Jawu 350 kývačku či 
panelku, i  jednotlivé ND – vál-
ce, hlavy, víka, kryt karburace aj.  
Tel.: 732 504 158.
■ Motocykl Jawu – ČZ 125, 175, 
250,  350 – kývačku/panelku, 
Jawu Bizon, Jawu 90, skútr ČZ 
i horší stav, též mám zájem o ná-
hradní díly na  tyto stroje. Tel.: 
732 504 158.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 

kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.
■ Hoblovku s protahem, dla-
bačku, dláta a hoblíky. Tel.: 
733 502 674.
■ Koupím zadní světla na Š 100. 
Tel.: 605 962 232.

■ Prodám cihlový byt s balkó-
nem 4+1, první patro, klidná 
lokalita, Gen. Jaroše. Nejvyš-
ší nabídce. Tel.: 774 564 880.
■ Prodám zahradu na Fajťáku za  
tratí – blízko. Tel.: 737 885 281.
■ Prodám garáž na ulici Zá-
viškova, cena 125.000 Kč. Tel.: 
775 638 848.
■ Prodám garáž na ulici Bezdě-
kov ve VM. Tel.: 736 241 761.
■ Prodám stavební poze-

mek na trase VM–Třebíč. Tel.: 
777 617 675.
■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.
■ Prodám RD v  Oslavici, ZP 
190 m², pozemek 300 m², všech-
ny sítě na  hranici, před rekon-
strukcí, zpracován projekt, za-
jímavá cena a  příležitost. Tel.: 
603 278 588.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 2+1, 65 m² v historickém 
domě v centru Velkého Meziříčí 
na ul. Komenského. Nájem 5.500 
Kč + energie. Tel.: 776 717 113.
■ Pronajmu velký prostorný 
zrekonstruovaný byt ve Velkém 
Meziříčí. Zahrada, parkování, 
balkon. Tel.: 776 886 576.

■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Kol-
má  ve Velkém Meziříčí. Volný 

od 1. 5. 2013. Tel.: 602 572 603.
■ Pronajmu byt 3+1 v Říčanech 
u Brna, 73 m². Vlastní garáž u 
bytu, možnost užívání zahrádky, 
částečně vybaven, nová okna, 
balkon 10 m². Nájem 7.000 Kč + 
inkaso. Více informací a možnost 
prohlídky po domluvě na tel.:
 774 243 405.
■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.

■ Pronajmu garáž na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
777 666 210.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova ve  Vel. Meziříčí, 
3. patro, volný od  května 2013.
Volat večer, tel.: 724 771 763.    

■ Syn hledá otce. Ozve se Jan 
Szojma nebo jeho příbuzní? 
Tel.: 604 104 366.
■ Hledám brigádu. Tel.: 
728 685 443.

■ Válendu. Pěkná, daruji za od-
voz. Tel.: 721 984 220.
■ Bígla, štěně (pes). Daruji z ro-
dinných důvodů do dobrých rukou 
půlroční štěně. Tel.: 737 609 635.
■ Kámen. Daruji za odvoz 

v Tasově. Tel.: 602 315 900.

■ Hledám přítele. Zn. upřímnost. 
Chodím pro obědy do jídelny na 
Poštovní ul. okolo 12. hodiny, dr-
žím v ruce gramofonovou desku 
Sezona lásky od Žbirky.

prodám – koUpím – vyměním

Seznámení

Koupím
Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 
Okamžitě koupíme váš dům, 

chalupu či byt za hotové! 
Volejte zdarma 800 100 576. 

Vyplatíme i exekuce 
či hypotéku!

OBJEDNÁVÁM 17týdenní 
nosnice. Prodej 6. 4. 
od 13.00 v Hrbově 42

Celoroční prodej levné směsi 
9,80 Kč/kg. Tel.: 737 477 773

ÚČETNICTVÍ
FO, PO, MZDY, DPH...

Daňová přiznání 
již od 160 Kč.

Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶
Pronajmu garáž na  spojovací 
ulici Poříčí a Bezděkov ve VM. 
Tel.: 603 365 682.

aUtoservis 
vrchovecká 950 vm 

více na tel.: 566 524 785
605 290 861 www.autohmk.cz

zaBrzděte náklady 
za opravU 

vašeho vozU!

vÝměna Brzd 

za akční ceny!

SOUKROMÁ  VÝUKA 
NĚMČINY, PŘEKLADY 

Tel.:  739 600 039

Škola umění v Měříně nabízí nový obor:
INDIVIDUÁLNÍ 

LOGOPEDICKÁ PÉČE 
VÝSLOVNOSTI HLÁSKY, HLÁSEK

Každý čtvrtek 12.45–16.45 hodin, pro děti 
od 4 let, mládež, dospělí 

(doba individuální péče 15–20 min.)
Vyučující: Květoslava Koudelová 

(30 let praxe v oboru). Tel.: 608 264 526

Pronajmem byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ulice Záviškova, cena 
dohodou. Tel.: 608 484 440.

Zubní pohotovost 
So 30. 3. MDDr. P. Foltan, Herálec 81, tel.: 774 900 
858. Ne 31. 3. MUDr. E. Vorlíčková, Švermova 4, 
Žďár nad Sáz., tel.:  566 628 997.  Po 1. 4. MUDr. 
J. Kellerová, Žďárská 73, Nové M. na Mor., tel.: 566 
618 060. Ordinační doba 9–12 hodin. Telefonicky 
ověřte aktuální stav na příslušném stomatologickém 
pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo hodiny běž-
né v našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice 
Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, svát-
ky nepřetržitě, tel.: 545 538 421.(zdroj www.nnm.cz)

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

strojírenská společnost z koncernu MAN, 
výrobce turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrové řízení na následující volnou pozici:

Požadavky: 
– SŠ/VŠ technického směru 
– Aktivní znalost AJ, znalost NJ vítána 
– Flexibilita, zodpovědnost, vysoká schopnost komunikace 
– Předchozí zkušenosti z obdobné pozice vítány
– Nástup dle dohody

Zaměstnanecké benefity: 
– Výkonnostní odměny 2× ročně
– Příspěvek na penzijní/životní připojištění
– Příspěvek na závodní stravování
– 24 dnů dovolené

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo s.r.o., Ivona Lundová, Vlkovská 279, 595 01  Velká Bíteš
E-mail:  ivona.lundova@pbsturbo.eu

PBS Turbo s. r. o., 

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Velikonoční prodej v Krámku U Marušky
Zveme vás na velikonoční nákupy do Krámku U Marušky, 
Komenského 3 ve Velkém Meziříčí. Najdete zde:
▶  čerstvé, řezané i hrnkové květiny za příznivou cenu, 
 vázané kytice v  jiném stylu
▶  zdobené perníčky, věnečky, kraslice - vše pečlivě 
 a originálně tvořené
▶  ručně pletené pomlázky z letošní vrby – pro chlapce
▶  velikonoční výslužky s perníčky již zabalené – pro dívky
▶ ručně šité a háčkované hračky pro nejmenší
▶  kvalitní český porcelán
▶  spoustu jiných hezkých věcí a dárků pro potěchu duše i těla...

Vždyť naše motto zní:  
„Dárky dělané s láskou..."
Provozní velikonoční doba: Ška-
redá středa: 14.00–17.30; Zelený 
čtvrtek: 14.00–17.30; Velký pá-
tek: 14.00–17.30; Bílá sobota: 
8.00–12.00; Neděle – Boží hod 
velikonoční a Červené pondělí – 
zavřeno!            Proto nakupte včas! 

Těším se na vás, Marie Marková
(placená inzerce, 

foto: Marie Marková)

POZOR! Uzávěrka dalšího čísla, které vychází po Velikonocích 3. 4., je z 
důvodu Velikonočního pondělí posunuta o den dřív, tj. na čtvrtek 28. 3. 

OBEC VÍDEŇ PRODÁVÁ
zasíťované stavební 

pozemky v klidné části 
(situované k jihu) 

o výměře 
od 713 m² do 869 m².
Cena za m² je 550 Kč. 

V místě prodejna po-
travin, školka, možnost 

sportovního vyžití. 
Tel.: 566 535 333 

e-mail: obec@obecviden.cz

Příjem inzerce: e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko 

uploader na www.velkomeziricsko.cz
 tel.: 566 782 009, 739 100 979 
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společenská rUBrika

Vzpomínky

Řešení v z minulého čísla 11 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 3. 4. 2013

Odešel jsi nám, 
jak osud si přál, 
v našich srdcích však žiješ dál. 

Dne 31. března 2013 uplyne 
1 rok, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

František Jůda 
z Netína.

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

V  sobotu 16. 3. 2013 přivítal sta-
rosta města ing.  Radovan Necid 
nově narozené občánky Velkého 
Meziříčí a jeho místních částí. 
I  v  letošním roce dostávají děti 
od  města finanční dar ve  výši 
1.500 Kč, knížečku a maminky ob-
drží kytičku. 
Přivítány byly tyto děti: Martin 
Kadlec, Nikol Kadlecová, Adriana 
Bendová, Magdaléna Krejčí, Lu-
káš Barák, Stella Bílková, Dominik 
Broža, Šimon Cejpek, Antonín Do-
ležal, Veronika Dvořáková, Kateři-

na Havránková, Adriana Hajná, 
Eliáš Holemý, Liliana Kubišová, 
Jan Kučera, Karolína Masopustová, 
Silvia Matušíková, Benjamin Pe-
šek, Julie Pokorná, Vanesa Proko-
pová, Matyáš Průdek, Adéla Sed-
láčková, Tomáš Slováček, Matyáš 
Smejkal, Karin Sováková, Valerie 
Šlapalová, Alžběta Šlitrová, Šimon 
Šmíd, Nikolas Urbánek, Adam Ze-
man, Kateřina Zemanová, Miro-
slav Večeřa.      

-měú- 
foto: Jitka Bradáčová

Na radnici přivítali nově narozené děti

Dne 27. 3. 2013 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

František Kuřátko 
ze Stránecké Zhoři. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

❧ Jen svíčky zažehneme, 
vzpomínky k tomu, 
že už se nevrátíš k nám nikdy domů. 
V našich srdcích budeš žít dál, 
už jen kytičku na hrob 
Ti můžeme dát, chviličku postát 
a tiše vzpomínat.❧ 

Dne 20. března 2013 jsme vzpo-
mněli 1. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, pan 

Vladislav Sýkora
 z Netína. 

Dne 30. 3. 2013 uplyne 10 let od 
úmrtí našeho tatínka, pana 

Miloše Kryštofa 
z Březejce. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Stále vzpomínají syn, dcera a vnoučata.

V polovině března jsme se spolu 
s  rodinou rozloučili s  kolegou, 
přítelem, kamarádem a  souse-
dem Františkem, který nás ne-
čekaně opustil dne 7. 3. 2013 
ve věku 80 let. 
Skromný člověk, z něhož to člo-
věčenství vyzařovalo, který cho-
díval v  pravidelnou ranní dobu 
ze Zámecké ulice do  města ob-
starat nákup a setkat se s přáteli. 
Ti z  nás, kteří tak jako on tudy 
také chodili a potkávali se s ním, 
věděli, že vždy bude mít čas se 
s  nimi zastavit a  sdělit jim něco 

zajímavého ze zahrádkaření, myslivosti nebo krajiny a přírody, do kte-
ré s pejskem také pravidelně denně chodíval. 
Jako lesník byl bystrým pozorovatelem přírody, a tak jsme se od něj 
mohli dozvědět, že kolem našeho obydlí nebo přes naši zahradu má 
svoji trasu kuna a později si to podle stop ve sněhu také ověřit.
Jen několik nás vědělo, že František začal svou celoživotní profesi les-
níka také jako projektant a geodet a tomuto odvětví se věnoval několik 
roků po ukončení studia na VŠ. K tomuto řemeslu se také ihned vrátil 
při zahájení svého aktivního důchodcovského období života. Měl jsem 
také to štěstí, že se mnou na některých projektech spolupracoval při 
realizaci staveb v terénu. Protože měl také schopnost poznat, po čem 
při chůzi šlapeme, dokázal například pomocí jednoduché pomůcky 
najít trasu podzemního elektrického kabelu nebo vodovodního potru-
bí, bez potřebné dokumentace.
Prosím, aby si na  něj s  pokorou vzpomněli všichni, pro které něco 
mimo jiné i v oborech nemovitostí nebo stavebnictví „za úsměv“ udě-
lal, případně jim jen poradil. 
Bude chybět nejenom rodině, ale také nám, kterým každý den rozdá-
val své moudrosti, úsměv a kamarádství.

Antonín Pekárek

Vzpomínka na pana ing. Františka Fňukala ❧ Vzpomeňte někdy, přátelé milí, 
stisk ruky vám již nemohl jsem dát, 
mé srdce dotlouklo, odešly síly, 
býval jsem mezi vámi rád. ❧

Dne 26. března 2013 tomu bylo 
deset let od chvíle, kdy nás opus-
til pan 

Stanislav Krejčí 
z Březejce.

Vzpomínají manželka, děti 
a bratr s rodinami.

Sudoku pro tento týden
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kUltUrní a společenské akce

KPH – 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.
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
SÓLO PRO JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA  – Hráč na knoflíkový akordeon 
a laureát mnoha domácích a zahraničních soutěží ve Španělsku, Ang-
lii, Francii, Holandsku a Venezuele, bývalý stipendista a sólista Nadace 
Český hudební fond, spolupracuje s ČT a rozhlasem, lektor odborných 
seminářů a porotce soutěží. Vstupné: 150/120 Kč 
Předprodej vstupenek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Mezi-
říčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail: program@
jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Kašpárek zve děti do loutkového divadla
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 30. břez-
na 2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
KAŠPÁREK A HASTRMAN. 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. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                    -hs-

Jupiter club, s. r. o., uvede One woman show Haliny Pawlowské
STRAŠNÁ NÁDHERA
ANEB CO VŽDYCKY 
ZABERE NA MUŽE

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
PETR SPÁLENÝ 
A SKUPINA APOLLO BAND

Petr Spálený a Apollo Band

One woman show Haliny Pawlowské

Neděle 31. března 2013 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu. Upo-
zornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předprodeji, 
na místě 120 Kč. Rezervace, předprodej:  program. oddělení JC, tel.:
566 782 004–5.

Velikonoční Country bál se Stetsonem

předprodej 250 Kč, 
na místě 290 Kč

w w w. j u p i t e r c l u b. c z , 
m i k e s o v a @ p r a g o k o n c e r t . c o m , 

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c zPátek 19. dubna 2013 
v 19.30 hodin, kinosál JC. 
Vstupné: 200 Kč předprodej, 
250 Kč na  místě. Rezervace 
a prodej na program. oddělení JC 
tel.: 566 782 004, 001.  
Změna programu vyhrazena. -zh-

Pátek 12. dubna 2013 v 19.30 ho-
din. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě. Rezervace a prodej 
na programovém oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu 
vyhrazena!                                   -zh-

Jupiter club, s. r. o., si vás dovoluje pozvat na prodejní výstavu obrazů

DĚTSKÝ KARNEVAL
Neděle 14. dubna 2013 od 14 hodin v KD Lhotky.

Odpoledne s diskotékou, soutěže pro děti i dospělé.
Těšíme se na děti v maskách. 

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma.

Divadlo Ikaros vás srdečně zve na další přehlídku muzikálových hitů. 
V sobotu 27. dubna 2013 ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě. Rezervace vstupenek na programovém 
oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).
Hrají a zpívají: Mariana Ambrožová, Ondřej Břejška, Petr Jan, Marek 
Janoušek, Tereza Jaseňáková, Tomáš Kotačka, Kateřina Mátlová, Jitka 
Mirčevová, Jan Moravec, Tomáš Mrazík, Kristýna Nováková, Iveta Po-
lášková, Gabriela Smejkalová, Aneta Vrbková. Moderují: Radek Polá-
šek, Kateřina Karmazínová. 

Galerie světového muzikálu 3

Vernisáž výstavy 
v neděli 7. dubna 2013 
v 10 hodin, výstavní 
síň JC. Kulturní pro-
gram: Markéta Kadle-
cová, Hana Doležalová 
– klavírní doprovod. 
Výstava potrvá do 30. 
dubna 2013. Otevřeno: 
po–čt  8–16, pá 8–14, 
ne 14–16.

uvede Jupiter club, s.r.o. v sobotu 18. května v 18 hodin
velký sál JC, vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč

programové oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001) 

Neděle 19. května v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu. Vstupné 180 Kč 
v předprodeji, 230 Kč na místě. Rezervace a prodej na programovém 
oddělen JC. Tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!

Úterý 14. května v 19.30 hodin, velký sál Jupiter clubu, stolová úpra-
va. Vstupné 250 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede
MORAVANKU JANA SLABÁKA

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede
TRAVESTI SHOW SKUPINY SCREAMERS –  SCREAM SHOW

Moravanka Jana Slabáka

Travesti show skupiny Screamers

SNĚNÍ JARMILY DVOŘÁKOVÉ

Velikonoční výstava – Jaro srdcem a rukama

Vystavují: ZŠ Sokolovská, školní družina 
Velké Meziříčí, MŠ a ZŠ Dolní Heř-
manice, MŠ a ZŠ Mostiště, ZŠ Tasov, 
ZŠ Pavlínov a maminky, ZŠ a školní 
družina Oslavice, MŠ a ZŠ Bory, ZŠ a 
Praktická škola Velké Meziříčí, ZŠ a 
Střední škola Březejc, Gymnázium VM, 
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie 
VM, Střední škola řemesel a služeb VM, Dětské středisko Březejc, 
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, Chaloupky – školské vzdělávací 
zařízení Velké Meziříčí, Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zahrad-
nictví Rozmarínek Vídeň, Galanterie Marie Poláková Velké Meziříčí, 
Krámek u Marušky – Marie Marková Velké Meziříčí, NESA – denní 
stacionář Velké Meziříčí, Sociální služby města Velké Meziříčí, Mgr. 
Markéta Mičková Velká Bíteš, Ing. Miroslava Valová – floristka, Leon 
Mieržwinský Martinice, Ing. Lenka Švecová Velké Meziříčí, Anna Ba-
henská Ruda, Petra Svobodová Velké Meziříčí, Kateřina Kachlíková 
Moravec, Jitka Hodáňová Náměšť nad Oslavou, Jarmila Prášková Vel-
ké Meziříčí, Hana Hauserová Jaroměřice nad Rokytnou, Věra Jonáko-
vá Jersín, Gerda Odehnalová Velké Meziříčí, Marie Smejkalová Velké 
Meziříčí, Milan Kaštan Dolní Heřmanice, Šárka Mezlíková Velké Me-
ziříčí, Alena Řezaninová Velké Meziříčí, Jarka Dvořáková Velké Mezi-
říčí, Květa Trojanová Velké Meziříčí, Emilie  Henešová Velké Meziříčí, 
Jana Strašáková Velké Meziříčí, Irena Malcová Měřín, p. Pešková Vel-
ké Meziříčí, Jiří Marek Velké Meziříčí.                                           -prog-

Výstava pořádaná Českým svazem žen, o. s. VM a Jupiter clubem, s. r. 
o. Od 25. do 27. 3. 2013, 9–17 hodin. Rukodělné výrobky, velikonoční 
tabule. Některé výrobky jsou k prodeji. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin, velký sál Jupiter clubu
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ – Komedie plná fran-
couzského espritu a  šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve  vtipných, 
krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním zá-
věrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více postav a osudů. Všechny 
se odehrávají v malém pařížském hotelu a v záhadném pokoji, zvaném 
mandarinkový, který má svůj vlastní příběh. Hrají:  Maroš Kramár, Zu-
zana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana Ondrejková.
Jednotlivé vstupné 300 Kč, prodej vstupenek na program. oddělení JC. 

Foto: archiv Agentury Gedur

Divadelní sezona Jaro 2013 – 2. představení
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šachovÝ velikonoční tUrnaj

Karneval provázely různé soutěže. Foto: Petr Zezula

Malá kopaná Velké Meziříčí pořádá 

velikonoční turnaj
v  neděli 31. března 2013 od  9.00 na  umělé trávě III. generace 
za 3. základní školou ve Velkém Meziříčí. 
Celkem budou připravena 3 hřiště ke hraní zápasů. Hrát se bude 
podle pravidel malé kopané, tzv. oficiálních mezinárodních pravi-
del MKVM (5+1, míč vel. 5, házené auty, atd.). 
Startovné: 600 Kč za MKVM tým, 850 Kč za cizí tým. Věcné ceny 
pro nejlepšího střelce a první tři týmy. 
Rozhodčí budou delegování Komisí rozhodčích MKVM.  Hrací 
systém: zápasy ve  skupinách 2×12 minut, dva postupují do  play 
off. Zázemí turnaje: budeme se snažit zajistit dostatek míst na se-
zení. Zajistíme občerstvení v podobě „pivo a párek“. Doufáme, že 
se naše prvotina setká s úspěchem a bude dobrou přípravou pro 
všechny zúčastněné týmy pro jarní zápasy lig malé kopané v růz-
ných místech ČR. V případě zájmu vytvoříme turnaj pro veterán-
ské týmy, pokud se nahlásí v dostatečném počtu.
Přihlašujte svoje týmy e-mailem 
na: bilek@mkvm.cz
Uveďte: název týmu, 
místo odkud pochá-
zíte, e-mailový a  tele-
fonní kontakt na  mi-
nimálně dvě osoby. 
Bližší informace 
na www.mkvm.cz

Dne 20. 3. 2013 proběhlo na ZŠ 
Sokolovská Velké Meziříčí okr-
skové kolo soutěže ve  šplhu. 
Účastnily se jak školy místní, 
tak i  z  okolí Velkého Meziříčí. 
Rok od roku nás děti překvapují 
stále lepšími a  lepšími výkony. 
Jejich umístění můžete zhléd-
nout na  výsledkové listině. 
Všem zúčastněným gratuluje-
me a  příští rok se opět těšíme 
na shledanou.
Výsledková listina
okrskového kola soutěže ve šplhu 
na tyči pro 1.–5. ročník
20. března 2013
Výsledné umístění:
Kategorie: 1. ročník
chlapci: 1. Dvořák Martin ZŠ 
Školní 9,20; 2. Rosa Benjamin ZŠ 
Mostiště 10,23; 3. Halámek Ond-
řej ZŠ Křižanov 10,85
dívky: 1. Chadalíková Sára ZŠ 
Sokolovská 10,20; 2. Bláhová 
Barbora ZŠ VM, Křižanov 12,37; 
3. Stupková Denisa ZŠ VM, Škol-
ní 12,61

Kategorie: 2. ročník
chlapci: 1. Kocourek Jan ZŠ 
Mostiště 7,01; 2. Klíma Lukáš ZŠ 
Měřín 7,80; 3. Melichar Petr ZŠ 
VM, Školní 8,16
dívky: 1. Slámová Karolína ZŠ 
Sokolovská 6,45; 2. Drápelová 
Adéla ZŠ Mostiště 6,70; 3. Svobo-
dová Nikola ZŠ Křižanov 7,62
Kategorie: 3. ročník
chlapci: 1. Veselský Matěj ZŠ 
Křižanov 5,24; 2. Peksa Jan ZŠ 
Mostiště 5,80; 3. Kotačka Adam 
ZŠ Bory 6,14
dívky: 1. Drápelová Kateřina ZŠ 
Mostiště 6,57; 2. Kuřátková Klára 
ZŠ Sokolovská 7,05; 3. Vlachová 
Pavlína ZŠ Měřín 9,36
Kategorie: 4. ročník
chlapci: 1. Hladík Vojtěch ZŠ So-
kolovská 4,34; 2. Kudláček Jan ZŠ 
Mostiště 4,64; 3. Sedlák Šimon 
ZŠ Křižanov 4,96
dívky: 1. Bajerová Adéla ZŠ So-
kolovská 5,10; 2. Krčálová Hana 
ZŠ Měřín 5,16; 3. Pospíšilová 
Markéta ZŠ Mostiště 5,32

Kategorie: 5. ročník
chlapci: 1. Malata Marek ZŠ 
Školní 4,20; 2. Hudeček Pavel ZŠ 
Sokolovská 5,51; 3. Švejda Jan ZŠ 
Křižanov 6,57
dívky: 1. Leščenková Anna ZŠ 
Sokolovská 4,88; 2. Vítová Adéla 

ZŠ Školní 6,29; 3. Novotná Anna 
ZŠ Bory 6,89
Fotky vítězů jednotlivých kate-
gorií si můžete stáhnout z webo-
vých stránek školy www.zssoko-
lovska.cz.

Žáci základních škol soutěžili ve šplhu o tyči

ZŠ Sokolovská, foto: archiv školy

V neděli 17. 3. 2013 pořádal FC 
Velké Meziříčí domácí fotbalo-
vý turnaj pro mladší příprav-
ku. Krom našich dvou týmů se 
turnaje zúčastnila mužstva FC 
Nesyt Hodonín, FK Pelhřimov, 
FŠ Třebíč a  SK Pernštejn Ned-
vědice. 
Všechna družstva předvedla 
bojovné výkony a  spousty fot-
balových dovedností, které se 
doposud naučila. Náš tým v bí-
lých dresech uspěl na výbornou, 
skončil na prvním místě a po zá-
sluze vybojoval zlaté medaile. Po-
stupně jsme vyhráli čtyři zápasy 
a  pouze poslední jsme po  řadě 
zmařených šancí a  jednoznačné 
převaze prohráli, a  to s  týmem 
FŠ Třebíč (0:1). Druhému týmu 
FC Velké Meziříčí se tolik ne-
dařilo a  i přes velkou bojovnost 
a  nasazení se umístil na  šestém 
místě. Nejlepšími hráči družstva 
byli vyhlášeni Filip Blažek a Ště-

pán Šimánek. Všichni si zaslouží 
poděkování za  předvedené vý-
kony a bojovnost.
Sestava FC Velké Meziříčí bílá: 
Josef Pacal, Lucie Bendová, Filip 
Blažek, Daniel Raus, Tadeáš Bíbr, 
Milan Todorov, Adam Havlík.

Sestava FC Velké Meziříčí čer-
vená: Alex Šváb, Patrik Juhoš, 
Štěpán Šimánek, Samuel Šváb, 
Vít Winterling, Martin Von-
dráček, Vratislav Valík, Lukáš 
Jaitner.
Konečné pořadí:

1. FC Velké Meziříčí – bílá
2. FŠ Třebíč
3. FC Nesyt Hodonín
4. SK Pernštejn Nedvědice
5. FK Pelhřimov
6. 1. FC Velké Meziříčí – červená

Mgr. Pavel Blažek

Fotbalová mladší přípravka je znovu zlatá
SK Minerva Boskovice B – SK 
Mostiště 6:7 (6:0, 0:0, 0:7)
Branky: Tlamka 2, Hruška, 
Hofman, Konečný, Hrbáček, 
asistence: Krejčíř 2, Hofman, 
Tlamka, Konečný – Solař 3, Za-
hradníček 2, Novák, Syrový, asi-
stence: Novák 2, Krejčí, Musil, 
Svoboda, Dostál, vyloučení 6:6, 
využití 0:0, rozhodčí Tanenber-
ger, Trmač, hráno na  zimním 
stadionu v Boskovicích.
Další výsledky:
HC Spartak Velká Bíteš B – TJ 
Šerkovice 9:4 (1:1; 5:2; 3:1)
TJ Šerkovice – HC Nedvědice 5:6 
– předehráno 17. 2. 2013
HLC Bulldogs Brno – HC Sokol 
Křižanov 9:6 (2:2; 2:1; 5:3)
HC Veverská Bítýška – HC Za-
stávka 7:4 (2:2; 2:1; 3:1)
HC RH Centrum Brno – TJ Ná-
měšť nad Oslavou 6:5 (1:0; 3:2; 
2:3)
HC Tatran Hrušky – HC Spartak 
Velká Bíteš B – po dohodě obou 
mužstev se utkání odehrálo v ne-
děli 24. března na zimním stadio-
nu ve Vyškově.
Tabulka po 22. kole

Tabulka slušnosti po 21. kole
	 2	min.	 5	min.	10	OT	20	OK	25	TH	 celk.
1.	Boskovice	B	 224	 –	 20	 –	 –	 244
2.	Velká	Bíteš	B	 204	 –	 20	 20	 –	 244
3.	Bulldogs	Brno	 216	 5	 10	 20	 –	 251
4.	Hrušky	 222	 –	 30	 –	 –	 252
5.	Nedvědice	 182	 5	 60	 20	 –	 267
6.	Náměšť	n.	Osl.	 238	 5	 30	 20	 –	 293
7.	Vev.	Bítýška	 206	 10	 50	 40	 –	 306
8.	Šerkovice	 222	 –	 50	 20	 25	 317
9.	Mostiště	 248	 5	 60	 60	 –	 373
10.	Centrum	Brno	286	 5	 70	 80	 –	 441
11.	Zastávka	 338	 10	 80	 80	 –	 508
12.	Křižanov	 312	 5	 120	 80	 25	 542

Kanadské bodování – po 21. kole
	 branky	asist.	celk.
1.	Kejda	Martin	 Náměšť	n.	O.		 25	 28	 53
2.	Grepl	Rudolf	 Centrum	Brno	 21	 21	 42
3.	Jirásek	Roman	 Bulldogs	Brno	 20	 21	 41
4.	Bauer	Zdeněk	 Náměšť	n.	O.		 14	 26	 40
5.	Schramek	Lukáš	 Šerkovice	 14	 25	 39
6.	Živný	Přemysl	 Veverská	Bítýška	 8	 31	 39
7.	Živný	Václav	 Veverská	Bítýška	 24	 13	 37
8.	Kerbler	Martin	 Centrum	Brno	 19	 18	 37
9.	Vítek	Jiří		 Centrum	Brno	 19	 16	 35
10.	Zavřel	Leoš	 Centrum	Brno	 5	 30	 35
11.	Moučka	Jakub	 Šerkovice	 20	 14	 34
12.	Kerbler	Leopold	Centrum	Brno	 19	 14	 33
13.	Němec	Richard	 Veverská	Bítýška	 19	 14	 33
14.	Šebor	Zbyněk	 Bulldogs	Brno	 16	 17	 33
15.	Doležal	Martin	 Náměšť	n.	O.		 16	 15	 31

Mostištím patří střed 
tabulky přeboru okresu

-tom-

1.	Centrum	Brno	 22	 19	 0	 2	 2	 171:67	 59
2.	Náměšť	n.	Osl.	 22	 18	 1	 0	 2	 165:64	 56
3.	Veverská	Bítýška	22	 15	 1	 2	 4	 121:57	 49
4. Vel. Bíteš B 21 12 1 2 6 87:77 40
5.	Bulldogs	Brno	 21	 12	 0	 1	 8	 123:113	 37
6.	Zastávka	 21	 11	 1	 0	 9	 107:94	 35
7. Mostiště 22 9 2 0 11 90:110 31
8.	Šerkovice	 22	 7	 1	 1	 13	 107:119	 24
9.	Nedvědice	 21	 5	 1	 1	 14	 56:110	 18
10.	Boskovice	B	 21	 5	 0	 0	 16	 60:119	 15
11.	Hrušky	 21	 3	 1	 1	 16	 61:126	 12
12. Křižanov 22 2 2 1 17 62:154 11

Krajský přebor
9. (poslední) kolo
TJ Žďár nad Sáz. B – Spartak 
VM A 2,5:5,5
Za  hosty Bárta, Kopr, Mra-
zík a  Janák Josef po  1 bodu – 
Mgr. Mejzlík 1 bod kontumačně 
– ing.  Nedoma (C) 0,5 b. – Jan 
a Čtveráček 0 b.
V  klubovně sportovní haly 
u  zimního stadionu v  okresním 
městě se Velkomeziříčským ten-
tokrát náramně zadařilo, takže 

mohou být vrcholně spokojeni. 
B-tým Žďáru si zadělal na  pro-
blémy hned odpočátku, když 
nenastoupil v  kompletní osmi-
členné sestavě, pročež kontuma-
cí okamžitě naskočilo startovací 
skóre 0:1. Tuto nevýhodu sice lze 
dohnat a  překonat, ovšem prav-
dou zůstává, že určitým problé-
mem a handicapem přece jenom 
je. A jak se později ukázalo, také 
že byla… Což našim pomohlo 
a  prospělo; jejich celkové vítěz-

ství to ovšem nijak nesnižuje. 
O  úspěch v  tomto případě i  tak 
bezesporu šlo, a to nemalý.
Regionální soutěž, sk. Východ
9. (předposlední) kolo
Spartak VM B – ŠK Bystřice n. 
Pern. 2:3
Body domácích Urbánek 1 – 
Dvořákové Josef a  Dominik oba 
po  půlbodu – Kučera (C) a  Ze-
man 0 b.
V  herním salónku hostince 
U  Kozů sváděla velkomeziříčská 

rezerva marný boj, poněvadž 
soupeřem jí byl vedoucí tým 
soutěže. A  hostující lídr Výcho-
du svou úlohu favorita skutečně 
bezezbytku splnil, i když, pravda, 
jen tak tak. Ale přesto.
Spřátelené družstvo Sokol Jámy 
přivítalo ve své klubovně ve staré 
škole svoje jmenovce, totiž sokoly 
z  Nového Veselí, a  podlehlo jim 
také v poměru 2:3 (Pelikán a Ša-
lát po 1 bodu – Prášil, Kunc a Pa-
řil C 0 b.). 

Šachisté velkomeziříčského áčka ve Žďáře uspěli

V  sobotu 30. 3. pojedou zdejší vyznavači královské hry na  tradiční 
sportovně-společenskou akci do  hotelu Gustav Mahler, který se na-
chází v Jihlavě na ulici Křížová, a to v blízkosti ústředního Masarykova 
náměstí. Protože jde o objekt bývalého kláštera (a později i kasáren), 
bude se hrát ve dvou sálech někdejšího refektáře, tedy klášterní jídel-
ny. Půjde vlastně o krajský přebor jednotlivců v tzv. rapid-šachu na 9 
kol po 2×15 minutách na jednu partii, ale současně to bude i turnaj 
„OPEN“, totiž otevřený, přístupný pro kohokoliv odkudkoliv – ať už je 
registrovaným hráčem či hráčkou, anebo naopak ne. K dispozici bude 
i velmi vítané občerstvení, a  to včetně oběda; pro většinu účastníků 
jsou pak na závěr připraveny přiměřeně odstupňované věcné ceny.
Ve velkokapacitním autě M. Čtveráčka je k dispozici celkem 10 míst; 
odjezd zájemců z VM od parkoviště na dolním konci Třebíčské ulice 
(u  mostu přes Balinku) v  8 hodin. Přihlásit k  účasti se lze jen pře-
dem, a to u M. Čtveráčka nebo V. Pařila, nejlépe v restauraci Na Poříčí 
ve čtvrtek 28. 3. V době od 18 do 22 hodin. -vp-

-vp-

V neděli 17. 3. 2013 pořádal HHK turnaj přípravek. Naši zástupci měli 
za soupeře Pelhřimov, který porazili 9:6. Jako druhý soupeř je čekal 
Havlíčkův Brod. I ten porazili, a to 11:2.
Branky: Švejda P. 13×, Jašek P. 4×, Katolický M. 1×, Hammer D. 1×, 
Bíbr D. 1×. Sestava: Juda P. – Bíbr D., Švejda P., Hammer D., Jašek P., 
Zachoval V., Vejmola T., Katolický M., Zeman L., Katolický Š., Krejčí 
M., Čamek R. Trenéři: Štourač J., Hladík L.

Malí hokejisté zakončili 
sezonu zlatem

-jud-

karneval na FajťákU
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Hokejbal si našel mnoho přá-
tel, jak mezi hráči, tak i  mezi 
fanoušky. 
Po  loňském úspěšném prvním 
ročníku hokejbalové ligy při-
pravují organizátoři druhý. 
Pojďte si zpestřit sportovní jaro 
a přihlaste svůj tým. Ke stávají-
cím šesti mužstvům rádi přibe-
reme další. Informace na  tele-
fonním čísle 603 947 096. 

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1995–2003 se zá-
jmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky: pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

přejezd velké loUže na sjezdovce Fajtova kopce 24. 3. 2013

Přejezd louže přilákal dav diváků. Foto: Petr Zezula Mnozí odvážlivci předváděli skoky. Foto: Petr ZezulaNe vždy se podařilo vodu překonat. Foto: Petr Zezula

Dokončení ze strany 1.
Stolní tenisté už čtvrtým rokem 
po sobě bojují o postup do divi-
ze. Za nimi skončilo družstvo žen 
hasičského sportu trenéra Stani-
slava Kratochvíla, které obsadi-
lo na  Memoriálu J. Vaňka třetí 
příčku, jsou přebornicemi Kraje 
Vysočina, bodovaly i na mistrov-
ství ČR a  postoupily mimo jiné 
i na hasičské hry ve Francii. Tře-
tím z družstev je hokejový B tým 
mužů trenéra Antonína Jeřábka, 
druhý v krajském přeboru Vyso-
činy.

Vítězkou mladší 19 
let je lyžařka
V kategorii do devatenácti let zví-
tězila lyžařka Veronika Čamková, 
která loni mimo jiné vybojovala 

první místa v  Českém poháru 
i  na  mistrovství ČR a  další. Její-
mi trenéry jsou její otec Vratislav 
Čamek a Jaroslav Rakušan. Dru-
hé místo této kategorie obsadil 
volejbalista Marek Zmrhal, kapi-
tán a smečař extraligového týmu 
juniorů, jejž trénují Petr Vašíček 
a Petr Juda. Byl členem vítězných 
družstev na  mistrovství středo-
evropských států v  Kecskemetu 
a  na  turnaji olympijských nadějí 
v  Debrecenu. Třetí příčka náleží 
atletce Martině Homolové, člence 
mládežnické reprezentace, která 
na mistrovství ČR obsadila čtvrté 
a  šestá místa v  běhu na  šedesát, 
sto a dvě sta metrů. Trénuje ji Zu-
zana Villertová.
Mezi družstvy zvítězily mladší 
dorostenky házené, jež trénuje 

Vincenc Záviška. Hrají první ligu, 
v níž obsadily čtvrtou příčku, navíc 
vybojovaly i  první a  druhá mís-
ta na  mezinárodních turnajích. 
Za  nimi se umístili volejbaloví 
kadeti trenérů P. Vašíčka a P. Judy, 
kteří obsadili sedmé místo v extra-
lize. Třetí jsou hasičky dorostenky 
pod trenérským vedením Stanisla-
va Kratochvíla mladšího. Z  úspě-
chů loňského roku mají za  sebou 
třeba první místa v  Memoriálu J. 
Vaňka, v  okresním a  podzimním 
kole dorostu.

V kategoriích do 12 
a 15 let byli oceněni 
všichni
V  kategorii do  patnácti let bylo 
oceněno bez pořadí sedm nomi-

novaných jednotlivců – Michal 
Kovář (basketbal), Petra Macko-
vá (atletika), Radim Liška (fot-
bal), Eliška Koudelová (házená), 
Ondřej Nevěčný (hokej), Tereza 
Neumanová (lyžování) a  Edu-
ard Heřmánek (volejbal) – a pět 
družstev – starší žákyně BK VM 
(basketbal), starší žáci FC VM 
(fotbal), starší žákyně TJ Sokol 
VM (házená), starší žáci SDH 
VM (hasičský sport) a starší žáci 
Spartaku VM (volejbal). 
Do  dvanácti let bylo vyhlášeno 
také sedm jmen – Martin Mička 
(fotbal), Samuel Bárta (házená), 
Miroslav Juda (hokej), Petr Vo-
koun (atletika), Patrik Stupka 
(motokros), Filip Vošmera (ly-
žování) a Petr Kališ (stolní tenis) 
– a tři družstva – mladší žáci FC 

VM (fotbal), mladší žáci SDH 
VM (hasičský sport) a  mladší 
žáci HHK VM (hokej).

Diplomy dostali 
i trenéři a další 
zasloužilí
Nejlepšími trenéry jsou Jiří Ka-
man (hasičský sport), Stanislav 
Kratochvíl st. (hasičský sport) 
a  Petr Vašíček (volejbal). Di-
plom v  kategorii zvláštní oce-
nění převzali za  fotbal Alois 
Nováček a  Jan Fňukal, za  ho-
kej Antonín Jeřábek, Miroslav 
Horký a  tým Old Boys, za  há-
zenou Miroslav Buchta a  Sta-
nislav Tvarůžek a  za  hasičský 
sport Ladislav Dohnal – in me-
moriam.

Galerie odchovanců čítá dvanáct 
jmen: Theodor Gebre Selassie 
(fotbal – Werder Brémy), Vítěz-
slav Večeřa (házená – HC Zubří), 
Martin Kryštof (volejbal – Ber-
lín), Michal Hrazdira (volejbal 
– Volley Miláno), Zdeněk Má-
lek (volejbal – Vavex Příbram), 
Michal Novák (volejbal – ČZU 
Praha), Petr Peňáz (atletika – TJ 
Sokol Kolín), Jaroslav Konečný 
(požární sport – SDH Olešná), 
Ivana Salašová (házená – DHK 
Zora Olomouc), Dominik Janou-
šek (downhill skateboarding), 
Anna Gebre Selassie (házená – 
DHK Zora Olomouc), Pavel Za-
cha (hokej – Bílí tygři Liberec) 
a Kateřina Doleželová (orientač-
ní běh – Lokomotiva Pardubice).

Martina Strnadová

Nejlepší jsou lyžařka, atlet, házenkářky a stolní tenisté

Turnaj hokejových přípravek
V neděli 24. 3. 2013 se konal již 6. 
ročník Memoriálu Jaroslava Jan-
díka na ZS v Lanškrouně.
I naši nejmenší zástupci se jej 
účastnili. A dovezli si další zla-
tou medaili. Za soupeře měli 
Choceň, kterou porazili 13:6. 
Jako druhý tým je čekal domácí 
Lanškroun. I ten porazili, a to 9:3. 
Poslední zápas odehráli s Českou 
Třebovou – 14:0.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Ham-
mer D., Jašek P., Katolický Š., Ka-
tolický M., Zeman L., Vejmola T., 
Čamek R., Zachoval V., Krejčí M. 
a trenéři Štourač J., a Hladík L.
Skóre 36:9. Branky: Švejda P. 15×, 
Jašek P. 11×, Hammer D. 5, Katolic-
ký M. 2×, Zachoval V. 2×, Vejmola 
T. 1×.

Nejmenším hokejistům se daří

V sobotu 23. 3. 2013 se na ZS 
VM odehrál turnaj starších žáků. 
Chtěli bychom touto cestou po-
gratulovat všem hráčům za per-
fektní výkon, který byl korunován 
jednoznačným a zaslouženým 
ziskem prvního místa. Po výhrách 
nad celky HC Dukla Jihlava 6:2, 
HCM Warrior Brno 2:0 a VSK 
Technika Brno 5:0 jsme získa-
li zlatou medaili. Za nejlepšího 
brankáře turnaje byl vyhlášen náš 
Ivo Svoboda. Nejlepším obrán-
cem se stal Radek Máca z týmu 
Warrior Brno. A nejužitečnějším 
hráčem turnaje byl vyhlášen opět 
náš Dominik Dundálek.
Branky a asistence: HHK VM – 
HC Dukla Jihlava 6:2 (3:0, 3:2), 
8. Dundálek/Nevěčný, 8. Barák/
Úlovec, 11. Kapusta/Hedbávný, 24. 

Dundálek/Pavelka, Nevěčný, 32. 
Dundálek, 34. Juda M./Kapusta. 
HHK VM – HCM Warrior Brno 
2:0 (1:0, 1:0), 18. Dundálek/Řepa, 
32. Karásek/Úlovec. HHK VM – 
VSK Technika Brno 5:0 (3:0, 2:0)

7. Přinesdomů/Dundálek, 12. 
Kapusta/Juda M., 15. Dundálek/
Pavelka, Nevěčný, 20. Pavelka/
Pacalová, 31. Hedbávný/Juda M.
Sestava: Svoboda I. – Nevěčný O., 
Dundálek D., Kapusta O., Úlovec J., 

Karásek L., Juda M., Barák M., Při-
nesdomů D., Hedbávný T., Pavelka 
D., Pacalová K., Řepa V., Pacal L., 
Janoušek P., Báňa M., trenér Nekva-
sil K. a vedoucí mužstva Kapusta L. 

Starší žáci zakončili hokejovou sezonu úspěšně

-jud-, foto: archiv HHK

-kap-, foto: archiv HHK

2. liga ml. dorostu házené
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
Velké Meziříčí 30:33 (9:13)
V 16. kole jsme se utkali se Soko-
lem II Prostějov. Na podzim jsme 
v  domácím utkání nad soupeřem 
zvítězili v  divoké přestřelce, a  tak 
jsme očekávali brankové hody.
Vstup do utkání byl z naší strany 
výborný. Velmi pružná a agresivní 
obrana nutila domácí k  chybám, 
které jsme trestali rychlými brejky. 
Brzy jsme vedli 0:4, následně v 10. 
minutě jsme vedli o  šest branek 
2:8 a domácí si museli vzít odde-
chový čas. To Prostějovu prospělo 
a  hra se vyrovnala. Stále jsme si 
udržovali čtyřbrankový náskok. 
Naše družstvo se snažilo produ-
kovat rychlou házenou, bohužel 
to sebou přinášelo značné množ-

ství chyb, a  tím se nám nedařilo 
odskočit domácím na větší bran-
kový rozdíl. V  poločase svítilo 
na ukazateli skóre 9:13.
V druhém poločase jsme si udr-
žovali stále pěti až šestibrankový 
náskok. Obě družstva vsáze-
la na  útok a  na  obou stranách 
narůstalo skóre. Ve  47. minutě 
za stavu 21:26 došlo k nepříjem-
nému zranění Martina Janíčka. 
Naši hráči jako by přestali hrát 
a v 51. minutě Prostějov vyrovnal 
a  dokonce šel do  vedení 28:27. 
Po  time-outu jsme opět zlepšili 
obranu. Kluci začali s  vypětím 
sil bojovat o  výsledek a  v  po-
slední pětiminutovce to na  sebe 
vzali velmi dobře hrající David 
Pavliš s Tomášem Blahou a opět 
jsme strhli vedení na naši stranu. 

Dorostenci se vydali ze všech sil 
a zaslouženě zvítězili 30:33! 
Po  dvoutýdenní přestávce (13. 
4.) se dorostenci utkají, v domá-
cím prostředí v přímém souboji 
o  první příčku druholigové ta-
bulky, s TJ Rožnov pod Radhoš-
těm.
7m hody 1/1:2/2 vyloučení: 1:1, 
diváků 30. Sled branek: 1:2, 3:4, 
7:6, 10:11, 13:12, 16:15, 19:16, 
24:17, 29:18, 32:20, 34:23.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (9), Blaha To-
máš (7/1), Janíček Martin (6/1), 
Fiala Martin (4), Svoboda Filip 
(3), Stupka Tomáš (3), Pažourek 
Tomáš (1), Macoun Filip, Frejlich 
Tomáš, Ambrož Michael, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr. -šid-

Dorostenci po urputném boji zvítězili

Nohejbalová liga
Po vzoru městské hokejové ligy, 
hokejbalové ligy a malé kopané  
na letošní léto připravují jejich 
organizátoři i  nohejbalovou ligu. 
Zájemci, ozvěte se na  telefonní 
číslo 603 947 096, nebo na e-mail 
1.nohejbalvm@seznam.cz. 



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 27. března 2013 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 27. března 2013

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

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

®

Házenkáři v Prostějově neuspěli

Městská hokejová liga
13. kolo nadstavbová část
V jubilejním 10. ročníku měst-
ské amatérské hokejové ligy si 
kolo před koncem zajistil prven-
ství posílený tým Sanbornu VM. 
Rovněž jsou známa i mužstva po-
stupující do extraligy – SK Vídeň, 
SPL Radostín nad Osl. a Auto 
Dobrovolný VM. 
O vítěze městské ligy
Sanborn VM – HC Bory 8:3
Bukáček 2, Sláma 2, Puffer, Fritz, 
Hanus, Pondělíček – Kuchař 2, 
Březina
SK Afcon Kunšovec VM – Agro-
motor VM 0:4
Šlapal 2, Babák, Kadela
SK Netín – HC Lukáš 6:3
Juda 2, Průša, Černý, Plhák T., Pl-
hák M. – Beránek 2, Jirovský
Technické služby VM – SK 
Omega VB 2:4

Šlapal O., Chudoba – Ondrůšek 
2, Dvořák, Březina
1.	Sanborn	VM	 13	 10	 2	 1	 94:47	 22
2.	Technické	služby	VM	 13	 8	 2	 3	 67:55	 18
3.	SK	Omega	VB	 13	 8	 0	 5	 51:48	 16
4.	Agromotor	VM	 13	 5	 3	 5	 50:50	 13
5.	HC	Bory	 13	 6	 0	 7	 64:66	 12
6.	HC	Lukáš	 13	 5	 1	 7	 61:60	 11
7.	SK	Netín	 13	 3	 0	 10	 46:74	 6
8.	SK	Afcon	Kunšovec	VM	13	 3	 0	 10	 50:83	 6

O postup do extraligy 
Farma Měřín – River VM 3:5
Krčál, Puža, Oulehla – Rous 2, 
Vrtal 2, Chmelíček 
Auto Dobrovolný VM – HC Be-
netice 3:1
Říha, Prokop, Vondráček Petr – 
Letmajer
SK Lavičky – H. Heřmanice 7:8
Nevěčný 2, Polák, Chrást, Skryja, 
Čech, Fikr – Kutílek 5, Mejzlík 
Jar., Nožička, Šilhan 
SPL Radostín nad Osl. – SK Ví-
deň 2:6
Štěpánek, Vítek – Pospíšil 2, Ne-

doma, Studený, Navrátil, Ambrož
O konečné umístění v 1. lize
(6.–12. místo)
HCF Dráhy VM – NHÚ Balinka 
VM 10:0
Tuček 5, Slavík 3, Pavlas 2
Ořechov – Stránecká Zhoř 13: 3
Dvořák 6, Kupka 3, Káňa 2, Kou-
dela, Zeman – Kazda, Veselý, Necid
HC Pikárec – HC Tasov 5:2
Broža F., Broža M., Broža S., Va-
řejka 2 – Komínek, Robotka
6.	HC	Pikárec	 11	 9	 0	 2	 66:31	 18
7.	HCF	Dráhy	VM	 11	 6	 3	 2	 51:25	 15
8.	Ořechov	 12	 5	 2	 5	 59:40	 12
9.	NHÚ	Balinka	VM	 11	 5	 2	 4	 55:52	 12
10.	HC	Tasov	 11	 5	 1	 5	 40:39	 11
11.	Stránecká	Zhoř	 11	 5	 0	 6	 44:67	 10
12.	HC	Bory	B	 11	 0	 0	 11	 26:87	 0

-vid-

Sanborn si pojistil prvenství v lize
1.	SK	Vídeň	 13	 11	 1	 1	 78:39	 23
2.	Auto	Dobrovolný	VM	 13	 9	 0	 4	 60:45	 18
3.	SPL	Radostín	nad	Osl.	 13	 8	 2	 3	 52:40	 18
4.	SK	Lavičky	 13	 5	 2	 6	 69:60	 12
5.	HC	Benetice	 13	 6	 0	 7	 54:46	 12
6.	Horní	Heřmanice	 13	 5	 1	 7	 61:67	 11
7.	Farma	Měřín	 13	 2	 2	 9	 38:63	 6
8.	River	VM	 13	 2	 0	 11	 36:88	 4

2. liga mužů Morava jih
16. kolo
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
VM 35:27 (16:12)
V 16. kole jsme jeli do Prostějo-
va. Museli jsme se obejít hned bez 
čtyř hráčů základní sestavy – Ma-
tušíka, Fischera, Necida a Bezdě-
ka. I přesto jsme chtěli v Prostějo-
vě uhrát solidní výsledek.
Vstup do utkání nám totálně ne-
vyšel. Nedůrazná obrana a „jalový 
útok“ znamenaly brzké vedení 
domácích 5:0! Po  oddechovém 
čase se zlepšila jak obranná tak 
útočná fáze a začali jsme ukrajo-
vat z  náskoku Prostějova. V  18. 
minutě jsme se již dostali na do-
střel jediné branky (9:8), pak opět 
úřadoval nezadržitelný střelec do-
mácích Kosina, který i přes osobní 
bránění plnil naši „svatyni“ bran-
kami. Do šaten jsme tak odcházeli 

s čtyřbrankovým mankem 12:16.
V  druhém poločase se obraz hry 
příliš neměnil. V  pohodě hrající 
domácí byli ve  všech činnostech 
rychlejší,  důraznější a  brankový 
rozdíl narůstal. Navíc obdržel, 
za  třetí vyloučení, červenou kar-
tu tahoun družstva Petr Kříbala 
a o osudu utkání bylo rozhodnuto. 
V  posledních 15. minutách obě 
družstva prostřídala a  hrála se již 
bezstarostná házená zaměřená 
spíše na útok. Po celé utkání nám 
chybělo patřičné nasazení a důraz, 
na který jsme byli zvyklí. I přes po-
rážku by se dalo najít na utkání po-
zitivum – slušné výkony předvedli 
věkem ještě dorostenci Honza Po-
spíšil s Petrem Horákem.
Nyní naše „áčko“ čeká dva týdny 
reprezentační přestávka a poté se 
13. dubna střetneme doma s Kos-
telcem na Hané.

7m hody 4/4:2/2 vyloučení: 5:4 
navíc za  3x2 min. ČK hostující 
Petr Kříbala, počet diváků 90.
Sled branek v  utkání: 5:0, 6:4, 
9:8, 12:10, 16:12, 19:14, 22:15, 
26:16, 28:19, 30:24, 32:26, 35:27.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Trojan Vítězslav 
(8), Kříbala Petr (4), Pospíšil Jan 
(4), Kaštan Jiří (3), Horák Petr 
(3), Živčic Pavol (1), Konečný 
Ladislav (1), Babáček Petr (1), 
Kubiš David (1), Hron Vojtěch 
(1), trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1.	Bohunice		 16	 15	 0	 1	 501:388	 30
2.	SK	Kuřim		 16	 11	 1	 4	 436:415	 23
3.	Hustopeče	 16	 11	 0	 5	 455:388	 22
4.	Brno	B	 15	 9	 1	 5	 420:420	 19
5. V. Meziříčí  16 9 0 7 409:422 18
6.	Telnice	 16	 6	 2	 8	 417:427	 14
7.	Sokolnice	 16	 7	 0	 9	 405:456	 14
8.	Maloměřice		 16	 5	 2	 9	 443:427	 12
9.	Prostějov	 16	 5	 2	 9	 426:458	 12
10.	Kostelec	n.	H.	15	 5	 2	 8	 360:406	 12
11.	Ivančice	 16	 5	 1	 10	 428:413	 11
12.	H.	Brod	 14	 0	 1	 13	 345:425	 1

-šid-

Volejbaloví junioři skončili na pátém místě 
Příbram, město s bohatou hornic-
kou tradicí, město, které již mno-
ho let reprezentuje kvalitní volej-
bal, bylo hostitelem posledního 
turnaje juniorů ve skupině o páté 
až osmé místo současného roč-
níku. Naši kluci to měli po  dvou 
turnajích skvěle rozehrané, do to-
hoto turnaje ztratili jediný bod 
za  „pouze dvoubodové“ vítězství 
s Budějovicemi minulý týden a je-
diný případný konkurent, který 
by je mohl připravit o  vítězství 
ve  skupině, Ostrava, měl ztrátu 
pěti bodů. Takže spíše teoretickou 

možnost. Náš celek však všechny 
teoretické možnosti rázně sme-
tl ze stolu hned v prvním zápase 
a rozhodl tak o páté příčce.
Sp. VM – VK Ostrava 3:0 (17, 
13, 21)
V  nejdůležitějším souboji hned 
na  úvod kluci neponechali nic 
náhodě a jediného konkurenta 
na  pátou příčku, který ještě měl 
při souhře šťastných okolností te-
oretickou naději na jejich sesazení 
z páté příčky, vyprovodili ve třech 
setech. V  tuto chvíli se již moh-
li radovat z  páté příčky extraligy 

juniorů v sezoně 2012–13. Bravo. 
Rychleji o ní rozhodnout nešlo.
Sp. VM – VK České Budějovice 
1:3 (–23, 23, –24, –26)
V utkání již prakticky o nic nešlo, 
i když… Kluci chtěli pochopitel-
ně vyhrát, ale zápas nezastihl pře-
devším nahrávače Máru Slavíka 
v  nejlepší pohodě. Soupeř nás 
ve  třech koncovkách přetlačil, 
a to pochopitelně rozhodlo.
Sp. VM – VO Příbram 0:3 (–19, 
–18, –18)
Do  posledního zápasu Petr Juda 
zásadně zamíchal sestavou, 

na  post nahrávače se postavil 
Mirek Bláha, do tohoto zápasu li-
bero, či smečař a na jeho původ-
ním postu jej nahradil Kacafírek. 
Změna se příliš neosvědčila, ale-
spoň ve  výsledku, a  tak soupeř 
získal cenný skalp. Porazil pátý 
celek republiky.
Petr Juda byl po  posledním tur-
naji přesto spokojený. „Závěreč-
né turnaje jsme s výjimkou toho 
posledního zvládli perfektně. 
Na  klucích bylo vidět, že z  nich 
spadla tréma, některým narostla 
forma, moc se mi líbily výkony 

Máry Zmrhala, Honzy Matějky, 
překvapil mě Jirka Huryta. Cel-
kově hodnotím letošní sezonu 
rozhodně jako úspěšnou.“
Sestava: Slavík, Zmrhal, Krejska, 
Matějka, Huryta, Musílek, Bláha, 
Kacafírek, Pešta, Košábek, Pospí-
chal. 
Ostatní výsledky: Příbram – Č. 
Budějovice 3:0; Příbram – Ostrava 
3:2; Č. Budějovice – Ostrava 3:1.
V boji o titul si pražská ČZU ne-
dala vzít bodový náskok po dvou 
turnajích a  stala se mistrem re-
publiky. Titul vicemistra získal 

Zlín, za  který hraje i  meziříčský 
odchovanec Matěj Uchytil. Ex-
traligu opouští Ústí n. L., baráž si 
zahraje Hradec Králové.
Celkové pořadí: 1. ČZU Praha, 
2. Zlín, 3. Brno, 4. Liberec, 5. Vel-
ké Meziříčí, 6. Ostrava, 7. Č. Bu-
dějovice, 8. Příbram, 9. Dansport 
Praha, 10. Plzeň, 11. Hradec Krá-
lové, 12. Ústí n. L.
Tabulka EX-JRI 5. – 8. po tře-
tím, závěrečném turnaji:
1. TJ Sp. V. Meziříčí 9 7 2 0 22:13 20
2.	VO	Ostrava	 9	 4	 5	 0	 17:15	 13
3.	VK	Č.	Budějovice	 9	 3	 6	 0	 12:20	 10
4.	VO	Příbram	 9	 4	 3	 2	 12:18	 9

-kon-

1. A tř., sk. B 
FC VM B – FK Železárny Štěpá-
nov 0:2 (0:1)
Rozhodčí: Kalina – Muller, Jílek. 
Diváci: 30. Branky: Vrzal (1. pen.), 
Sedláček (62.). Karty: žlutá – Vy-
skočil (38.), Doucha (50.), Vítek 
(54.), Halámek (62.). Sestava: Jí-
cha – Bouček, Halámek, Doucha, 
Pokorný – Souček (69. Kozuň) – 
Liška, Vítek, Malec (85. Vahila), 
Vyskočil (80. Antoš) – Simr.
První jarní kolo jsme hráli 
na  umělé trávě za  mrazivého 
počasí.
Hráči se nedokázali ani na hřišti 
pořádně rozkoukat a hned kopali 
hosté přísně odpískanou penal-
tu po  ruce Malce. Postavil se na 
ni  velmi zkušený Vrzal, který 
nedal Jíchovi šanci. Člověk by si 
zrovna myslel, že je po  zápase, 
ale po  inkasovaném gólu jsme 
se vzmohli a  začali soupeře tla-
čit. První velká šance vznikla v 9. 
minutě, kdy po kombinaci Simra 
se Součkem, vysunul první jme-
novaný do  běhu Lišku, ale jeho 
střelu dokázal brankář Hlavoněk 
vyrazit na  roh. V  10. minutě šel 
sám na brankáře Simr po krásné 
přihrávce Vyskočila, ale nedoká-
zal obhodit vybíhajícího branká-
ře. Ve 20. minutě udělal Pokorný 
individuální chybu, ale naštěstí 
Vrzal tuto hrubku nepotrestal. 
O  dvě minuty později Simr vy-
sunul do  brejku Malce, ale ten 
před osamoceným brankářem 

nedokázal míč dopravit do brány. 
Do  další gólové šance se dostal 
znovu Malec, ale opět ho bran-
kář Hlavoněk vychytal. Zápas se 
hrál nahoru a dolů. Ve 33. minutě 
poslal Vrzal míč do vápna úplně 
volnému Haraptsovi, ale ten na-
štěstí trefil jen tyč naší brány.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili velmi aktivně, protože jsme 
chtěli s  výsledkem něco udělat. 
Drželi jsme míč na  soupeřově 
půlce, ale vážnou šanci jsme si 
nevytvořili. V  57. minutě špatně 
přihrál Bouček, který přímo na-
hrál hostům, ale Kutnykova střela 
skončila těsně vedle brány. V  62. 
minutě po  faulu na Boučka Simr 
rychle přihrával na  Lišku, který 
míč vůbec nesledoval, toho využi-
li hosté, kteří založili rychlý pro-
tiútok, a následně poslal Haraptso 
dlouhý míč do vápna na Sedláčka, 
který zahrál ve  vápně jasně ru-

kou, ale rozhodčí hru nechali dál 
běžet a Sedláček z otočky vstřelil 
gól k  tyči. To už bylo po  zápa-
se. Kluci byli hodně frustrovaný 
na  rozhodčí, hlavně na  hlavního 
rozhodčího. V závěru zápasu měl 
velkou příležitost Simr, ale trefil 
jen brankáře. Poté ještě zahrozil 
nadvakrát Antoš, ale ani jeho stře-
la nebyla gólově souzená.
„Utkání začalo pro nás velmi 
smolně, ale zápas jsme nezabali-
li. V  prvním poločase jsme ne-
dali 4 vyložené góly, které mohly 
rozhodnout o  zápase, ale fotbal 
se hraje na góly. Soupeř hrál vel-
mi dobře a podle mě tuto soutěž 
vyhraje. My jsme kazili finální 
míče a nedokázali jsme ze stan-
dardek dostat míče do  vápna, 
které končily na hlavách hostů,“ 
řekl po zápase smutně trenér Li-
bor Smejkal mladší.

-ls-, foto: Libor Smejkal ml.

Benfika odstartovala jaro prohrou

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
Slavoj Žirovnice B – Spartak V. 
Meziříčí A 2551:2521 * 6:2
Izsofová 429:428 Baloun
Bašta 428:392 Starý
Hric 435:447 Lavický B.
Rataj 400:413 Kováč
Ferda 410:397 Lavický Ji.
Kožich 449:444 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
CHJK Jihlava B – Spartak Velké 

Meziříčí B 1594:1605 * 1:5
Mareš 386:390 Trnka
Augusta 398:372 Kamenský
Žaloudek 409:421 Mičková
Vejvoda 401:422 Mička
Nové Město na Moravě C – 
Spartak VM C 1536:1603 * 3:3
Šikula 417:410 Badalík
Vaníčková 406:378 Bača
Loučková 326:441 Weiss
Kraus 387:374 Lavický A. -sta-

veřejné  
BrUslení

Ne 31. 3. 13.00–14.30
Po   1. 4. 15.00–16.30

V pátek 29. 3. v 19.00 proběh-
ne na Fajťáku v restauraci schů-
ze SNOWBOARDISTŮ. Zváni 
jsou všichni, zvlášť závodníci 
a rodiče ze sobotních tréninků.


