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Týdeník Velko-
meziříčsko si 
můžete nově 
zakoupit také 
v papírnictví 

VAVRAS na 
náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(prodjena vedle 

fary).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

Divadelní představení 
 ▶ Mandarínková izba 
    Vernisáž obrazů
 ▶ Snění Jarmily Dvořákové

Setkání se starostou bude zítra

Další setkání občanů se starostou 
města Radovanem Necidem pro-
běhne ve čtvrtek 

4. dubna v 16 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí. 
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Cvičení záchranných složek se zúčastnilo i Velké Meziříčí

 Pokračování na straně 2

Lidl prodává pozemek ve Svitu
Společnost Lidl Česká repub-
lika nejspíš ustupuje od svého 
záměru postavit ve Velkém 
Meziříčí prodejnu včetně 
dopravního napojení do areálu 
za řekou Balinkou. Její zájem 
otevřít v našem městě prodejnu 
potravin však trvá.

„Naše společnost má stále zájem 
otevřít svoji prodejnu potravin 
ve  Velkém Meziříčí. Zvažujeme 
však možnost prodeje pozemku 
v  našem vlastnictví na  výstavbu 
prodejny a  dalších retailových 
ploch. Tyto nebytové prostory 
bychom si v  této lokalitě zpětně 
pronajímali,“ sdělila našemu tý-
deníku tisková mluvčí společnos-
ti Lidl Jitka Vrbová.

Informaci o  tom, že Lidl hodlá 
pozemek v bývalém areálu Svitu 
za řekou prodat, přinesly samot-
né webové stránky společnosti. 
Ta na nich minulý týden zveřej-
nila inzerát, v němž nabízí k pro-
deji pozemek ve Velkém Meziříčí 
na Třebíčské ulici o výměře 9 742 
m², který je dle územního plánu 
města určen pro občanskou vy-
bavenost.
Novou skutečnost zjistilo i  ve-
dení města a  starosta Radovan 
Necid hned informoval zastupi-
tele během jejich jednání minulý 
týden. „V pondělí (25. 3. 2013 – 
pozn. red.) jsme dostali neověře-
nou informaci, že společnost Lidl 
ČR chce prodat pozemky, které 
vlastní v  bývalém areálu Svitu,“ 

uvedl starosta a dodal, že až do-
sud vedení města předpokládalo, 
že Lidl chce realizovat svůj záměr 
– vybudovat most, okružní kři-
žovatku a  svůj market. Jednání 
mezi městem a Lidlem podle sta-
rosty probíhala možná čtyři nebo 
pět let. „Musíme se k tomu nějak 
postavit. Jako starosta říkám, že 
tuto skutečnost nemůžeme jen 
tak přejít,“ zdůraznil Necid.
A  zastupitelstvo města poté při-
jalo usnesení, že bere na vědomí 
informaci o  záměru společnosti 
Lidl Česká republika prodat po-
zemky v  lokalitě ve  starém Svi-
tu a  zároveň pověřuje starostu 
města zjistit podrobné informace 
k celé této situaci.

Minulý týden po tři dny probíhalo plánované 
cvičení složek Integrovaných systémů Kraje Vy-
sočina, Jihomoravského kraje a Jaderné elektrár-
ny Dukovany s názvem Zóna 2013. 

Jeho hlavním tématem bylo prověření činnosti 
ústředních správních úřadů, správních úřadů Jiho-
moravského kraje a  Kraje Vysočina – včetně čtyř 
úřadů obcí s rozšířenou působností v bezprostřední 
blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany, tedy i Velké-
ho Meziříčí  –,  složek integrovaného záchranného 
systému a dalších subjektů. Podobným cvičením při 
mimořádné události na  jaderné elektrárně, prošla 
Vysočina již v roce 2008.
„V  úterý 26. 3. se na  svém zasedání pod vedením 
Radovana Necida, starosty města, sešel celkem tři-
krát krizový štáb města Velkého Meziříčí. Pak se 
scházel ještě ve středu a ve čtvrtek,“ přiblížil situaci 
Josef Švec, vedoucí správního odboru městského 
úřadu ve  Velkém Meziříčí. Štáb byl tvořen kromě 
pracovníků úřadu i  dalšími členy, kteří zastupují 
hasiče, Policii ČR a další orgány. Kromě krizového 
štábu na radnici po celou dobu cvičení nepřetržitě 
pracovala stálá pracovní skupina a plnila operativní 
úkoly cvičení. „Našim cílem bylo procvičit rozho-
dovací a plánovací činnosti orgánů krizového říze-
ní při plánování, přípravě a  provedení neodklad-

ných ochranných opatření po  vzniku mimořádné 
události, procvičit tok informací po  horizontální 
i  vertikální úrovni mezi orgány krizového řízení, 
procvičit činnost krizového štábu podle zásad sta-
novených ve směrnici ministerstva vnitra a prověřit 
informační sytém Krizkom při koordinaci poža-
davků na věcné zdroje,“ vyjmenoval Švec.
Výchozí stav pro zahájení cvičení ZÓNA 2013 byl 
v noci z 25. na 26. března 2013, kdy došlo na dru-
hém reaktorovém bloku Jaderné elektrárny (JE) 
Dukovany k  simulovanému prasknutí hlavního 
parního kolektoru. „Operátor odstavil reaktor. 
Směnový inženýr následně klasifikoval události 
jako mimořádnou událost prvního stupně a svolal 
technické podpůrné středisko. Dále byl zjištěn únik 
z primárního okruhu přes poškozený parogenerá-
tor do sekundárního okruhu. V souladu s vnitřním 
havarijním plánem elektrárny zasahovala na místě 
úniku havarijní četa JE Dukovany a jednotka HZS 
podniku. Provedla průzkum a  omezení množství 
unikající kontaminované vody. Po zhodnocení situ-
ace překlasifikoval směnový inženýr událost na mi-
mořádnou událost druhého stupně a  svolal kom-
pletní havarijní štáb. V zóně havarijního plánování 
(20 km zóna kolem jaderné elektrárny) došlo tedy 
první den cvičení k varování a vyrozumění obyva-
telstva pomocí sirén. 

Martina Strnadová

Neziskovky obdrží skoro čtvrt 
milionu korun dotací
Město Velké Meziříčí i letos 
přispěje dotacemi neziskovým 
organizacím na pravidelnou 
činnost nebo jednorázové akce, 
a to celkovou částkou 245 tisíc 
korun.

„Některé organizace podaly 
žádost o dotaci města bez kon-
krétní částky, některé ji napsaly,“ 
uvedla při předkládání usnesení 
zastupitelům vedoucí finančního 
odboru Pavla Pólová s tím, že 
mnohé organizace žádají město 
o dotace pravidelně, každoročně, 
jiné chtějí přispět na jednorázové 
nebo opakující se akce. „Napří-
klad je to hotelová škola Světlá na 

výměnné pobyty studentů v za-
hraničí,“ jmenovala Pólová jed-
nu z nich. O další dotace žádají 
pořadatelé akcí Muzikanti dětem, 
Noc kostelů či filmový festival, 
nebo sbor dobrovolných hasičů 

požaduje přispět na mezinárodní 
hasičskou olympiádu ve Francii.
Z pravidelných žadatelů o dotace 
přispívá město pravidelně Cha-
loupkám – pracovišti Středisko 
ekologické výchovy Ostrůvek – 

42 tisíc korun, po dvaceti tisících 
Asociaci rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, Klubu 
Naděje, Svazu postižených civi-
lizačními chorobami v ČR a TJ 
Dětské středisko Březejc, patnáct 
tisíc korun dostane Vlastivědná 
a genealogická společnost při 
Jupiter clubu, deset tisíc organi-
zace nevidomých a slabozrakých 
a Klub Bechtěreviků a méně než 
10.000 Kč obdrží Svaz diabeti-
ků, Český svaz žen a Český svaz 
ochránců přírody.
Žádostí z řad neziskových orga-
nizací bylo letos o jednu méně 
než v roce 2012.

Martina Strnadová

Žádostí o dotace z řad 
neziskových organizací 

města bylo letos o jednu 
méně než loni.

V rámci cvičení Zóna 2013 se konalo zasedání krizového štábu na radnici 
ve Velkém Meziříčí. Foto: Josef Švec  

Šampionem je letos meruňkovice
Letošním šampionem tradičního koštu pále-
nek se stala meruňkovice Miroslava Odehnala 
z Velkého Meziříčí. Dobře si v této kategorii 
z našeho regionu vedly také třešňovice Micha-
la Švába z Kozlova, pálenka z černého bezu 
Jiřího Ambrože z Horní Libochové či mirabel-
ka Jaromíra Plodka z Kozlova.

Podle slov posledně jmenovaného, který je jed-
ním z hlavních organizátorů, soutěžilo tento rok 
celkem 123 pálenek. Je to sice méně, než loni, 
kdy soutěžilo 160 kořalek, ale vzhledem k letošní 
neúrodě je to poměrně překvapivé číslo. „Oče-
kávali jsme, že jich bude míň,“ podotkl Plodek. 
Vzorky v jednotlivých kategoriích hodnotily 23. 
března 2013 odborné komise, které měly čtyři-
advacet členů. Každý vžzorek se musí řádně za-

evidovat do  seznamů a  očíslovat. Komise však 
hodnotí anonymní vzorky. Znají pouze číslo 
vzorku a  odrůdu ovoce (například hruškovice). 
Část vzorku se přelévá do  "pleskačky" o obsahu 
0,20 l, který se předkládá komisím. V tomto roce 
zasedla i komise z Rakouska.
Šampion celého klání se pak volí ze všech vítězně 
umístěných pálenek v jednotlivých kategoriích.
Zmíněné lihoviny pak mohli zájemci ochutnat 
na veřejné výstavě, která se konala v sále hasičské 
zbrojnice ve Velkém Meziříčí v sobotu 30. břez-
na 2013 odpoledne. Tam se tradičně kromě koštu 
zpívalo i  tancovalo, nechyběla hudební skupina 
Akordeon Band či břišní tanečnice Lada a další 
program.

Více najdete na webu www.kostpalenek.cz
Iva Horká

Vzorky pálenek se musí před anonymním hodnocením poroty očíslovat. 2x foto: 
Tomáš Bříza
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Cvičně se však použil zkušební tón, nikoli varovný signál. V tomto 
období cvičení zasedly krizové štáby krajů, které hejtmanům připra-
vily návrh opatření pro řešení vzniklé situace,“ uvedla tisková zpráva 
z Kraje Vysočina.
Součástí cvičení byla také ukázka praktických činností v místě dekon-
taminačního stanoviště v Kožichovicích u Třebíče. V rámci ukázky 
byla k vidění dekontaminace osob a techniky. Ukázce dekontaminace 
předcházela ještě simulace dopravní nehody dvou osobních vozidel, 
při níž se zranilo osm lidí u obce Okrašovice. Při příjezdu k doprav-
ní nehodě došlo k naměření zvýšeného pozadí RA. Hasiči vyprostili 
zraněné osoby a ty byly transportovány sanitkou na dekontaminač-
ní místo, kde je po provedené dekontaminaci převzala Zdravotnická 
záchranná služba Kraje Vysočina. Evakuace osob a další neodkladná 
ochranná opatření, stejně jako nezbytná opatření zdravotnická a ve-
terinární, byla na Vysočině cvičena tzv. štábním způsobem, dopad na 
běžný život spoluobčanů v zóně havarijního plánování byl minimální.
Ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny 
Dukovany žije na straně Kraje Vysočina v 78 obcích více než 30 500 
obyvatel. 

První závěry cvičení ZÓNA 2013
Krizový štáb Kraje Vysočina a jeho pracovní skupiny prověřily, že 
vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Dukovany je 
zpracován reálně a je funkční. Po diskuzi členů krizového štábu Kraje 
Vysočina bude dořešeno, zda vyhlášená opatření mají v praxi platit 
plošně pro celou zónu, nebo má být vedena diskuze o jejich segmen-
tálním členění podle rozsahu zasažení – úkol pro Bezpečností radu 
Kraje Vysočina. Dále bude definován způsob přenosu konkrétních 
lokálních informací, které by měly obdržet ukryté osoby a základní 
výstupy by měly být zveřejňovány i v cizích jazycích (minimálně v AJ 
a NJ, dále podle potřeby).
„Velice si vážím všech, kteří věnovali čas nácviku – štábnímu i praktic-
kému. Oceňuji maximální profesionalitu členů krizových štábů kraje 
i obcí. Zaslouženou odměnou pro nás všechny cvičící je fakt, že vše 
probíhalo bez větších problémů a díky skvělé organizaci práce nemě-
lo cviční žádný dopad na běžný chod regionu, obcí a domácností,“ 
poděkoval všem cvičícím, rozhodčím, samosprávám hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Zdroj: TZ MěÚ VM a Kraje Vysočina
Zprac.: Iva Horká

Pokračování ze strany 1

Cvičení záchranných složek ...

Místní poplatky se od dubna změnily
Místní poplatek za užívání ve-
řejného prostranství ve Velkém 
Meziříčí podražil. Alespoň 
v některých případech, jako 
třeba za provádění výkopových 
prací, za umístění stavebních 
zařízení i za umístění skládek. 
Naopak nově jsou zcela osvobo-
zeny od poplatku osoby provo-
zující pohostinské zahrádky.

Změny, které platí od  1. dubna 
2013, přinesla novelizace vyhláš-
ky města o  místním poplatku 
za  užívání veřejného prostran-
ství, kterou schválili zastupitelé 

na svém jednání 26. března 2013.
„Náš cíl byl ulevit podnikatelům 
v nelehké době. Inspirovali jsme 
se v  Jindřichově Hradci – jejich 
náměstí žije,“ komentoval staros-
ta Radovan Necid bod vyhlášky, 
který osvobozuje od  poplatku 
osoby užívající veřejné prostran-
ství k  umístění pohostinské za-
hrádky před svou provozovnou. 
Totéž se velmi osvědčilo právě 
Jindřichohradeckým, kde je 
na náměstí přes letní sezonu ote-
vřeno velké množství zahrádek 
a  ty jsou plné turistů. „Některé 
poplatky jsme zase chtěli zvýšit, 

protože je-li někde poplatek 20 
haléřů, nikoho to nenutí spěchat 
se stavbou, urychlit výkopové 
práce atd.,“ vysvětlil starosta další 
změnu vyhlášky.
Za  provádění výkopových pra-
cí nová sazba stanovuje 5 korun 
za každý započatý metr čtvereční 
a  den užívaného veřejného pro-
stranství v  první skupině, což je 
v  centru města (Náměstí, ulice 
Vrchovecká od náměstí po most 
přes řeku Oslavu, Radnická, Kos-
telní, Komenského, Novosady, 
Mlýnská, Rozkoš, Fortna, K Hal-
týři, V  Podloubí), a  3 koruny 

ve druhé skupině (ostatní veřejná 
prostranství ve  Velkém Meziříčí 
a  jeho místních částech Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Dolní Radsla-
vice, Kúsky, Mostiště, Olší nad 
Oslavou). Tento poplatek byl na-
výšen o jednu korunu. V případě 
užívání veřejného prostranství 
za  umístění stavebních zařízení 
(lešení, kontejner) a skládek (pí-
sek, potrubí, cihly) je zdražení 
větší – na  3 Kč v  první skupině 
a  2 Kč ve  druhé oproti původní 
jedné koruně a  dvaceti/padesáti 
haléřům ve druhé. Zbývající po-
platky ani podmínky se nemění.

Stále stejnou částku 10 a 5 korun 
zaplatí žadatel ve  Velkém Mezi-
říčí za  umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
služeb, za  zařízení sloužící pro 
poskytování prodeje (stánky) 30 
a  20 korun, za  zařízení sloužící 
pro poskytování prodeje v  době 
konání hromadných akcí ve měs-
tě o  poutích, trzích, výstavách 
apod. 50 a 40 korun, za umístění 
reklamních zařízení 10 a 5 korun, 
za vyhrazení trvalého pracovního 
místa 10 a  2 koruny, za  užívání 
veřejného prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce, 

stejně jako pro potřeby tvorby 
filmových a televizních děl deset 
a pět korun.
Poplatek se neplatí krom zmiňo-
vaných zahrádek například ani 
za  vyhrazení trvalého parkova-
cího místa pro osobu zdravotně 
postiženou nebo z  akcí pořáda-
ných na  veřejném prostranství, 
jejichž výtěžek je určen na chari-
tativní a veřejně prospěšné účely, 
či v případě, když dojde k havárii 
inženýrských sítí a  užívání ve-
řejného prostranství nepřesáhne 
dobu 48 hodin.

Martina Strnadová

Oslnili vrtulník laserem, 
hrozí jim vězení
Ve  čtvrtek 7. března 2013 krát-
ce před 19. hodinou došlo při 
cvičném letu poblíž obce Hro-
tovice v  okrese Třebíč k  oslnění 
posádky vojenského vrtulníku 
Mi-24/35 z 22. základny letectva 
u Náměště nad Oslavou laserem.
Posádka vrtulníku lokalizovala 
místo, odkud byl vrtulník ozářen. 
Okamžitě byla vyrozuměna Poli-
cie České republiky. Vyslaná hlíd-
ka z místně příslušného oddělení 
Policie ČR krátce na  to zadržela 
v  dané lokalitě čtyři podezřelé 
osoby, z nichž se jedna k uvede-
nému činu přiznala. Zadržený 
pachatel následně vydal přísluš-
níkům Policie ČR laser, kterým 
opakovaně ozařoval vojenský 

vrtulník. Policie ČR předala dne 
11. března 2013 z důvodu věcné 
a místní příslušnosti celý případ 
Vojenské policii, která v této věci 
zahájila úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání trest-
ného činu obecného ohrožení 
podle ustanovení §272 odst. 1 
trestního zákoníku s  trestní saz-
bou odnětí svobody v délce tři až 
osm let.  
V  roce 2012 bylo v  rámci AČR 
zaznamenáno celkem 6 případů 
oslnění vojenských letounů lase-
rem. V roce 2013 jsou evidovány 
2 případy.
Mgr. František Pažourek, 22. Zá-

kladna letectva Sedlec, Vícenice 
u Náměště nad Oslavou

Velkomeziříčští zastupitelé se 
minulý týden zabývali písem-
ným podáním ing. Antonína 
Dvořáka ve věci Vysokého 
mostu. Ten je jedním z občanů 
města, jimž není lhostejný osud 
chátrající kulturní památky. 
Nelíbí se mu, že se město 
nechce přihlásit k vlastnictví 
mostu, jež mu určil soud, a od-
volalo se.

Antonín Dvořák ve  svém podá-
ní zpochybnil platnost usnesení 
městského zastupitelstva z  pro-
since loňského roku. To tehdy 
rozhodlo, aby město podalo od-
volání proti rozsudku okresního 
soudu, který určil Velké Meziříčí 
coby vlastníka Vysokého mostu. 
„Zkonstatovali jsme, že k  ne-
platnosti usnesení zastupitelstva 

města rozhodně nedošlo,“ sdělila 
k tomu právnička městského úřa-
du Vilma Drápelová.
A. Dvořák dále požadoval, aby 
město vzalo své odvolání zpět 
a  začalo urychleně jednat s  pa-
mátkovým ústavem za  účelem 
záchrany mostu. „Můj požadavek 
byl udán tak, aby se neprodlužo-
vala jakási agonie mostu, ale při-
stoupilo se k jeho zabezpečení co 
nejdříve. Na překážku je tomu to 
odvolání,“ uvedl Antonín Dvořák 
před zastupiteli. Podle právničky 
není pro zpětvzetí odvolání pád-
ný důvod. „Řízení bychom měli 
nechat u  krajského soudu pro-
běhnout proto, abychom zjistili 
právní názor odvolacího soudu 
a podle toho se zařídili dál,“ do-
poručila Drápelová. „K  této věci 
byla minule (na  prosincovém 

jednání zastupitelstva – pozn. 
red.) dlouhá rozprava, padly, 
předpokládám, veškeré argu-
menty. Výsostné právo zastupi-
telstva je evidentní – rozhodnout 
ve  věci podle zákona o  obcích. 
Musíme tedy ctít výsledek hla-
sování a za  této situace nám ne-
zbývá nic lepšího, než počkat, jak 
dopadne odvolací soud,“ vyjádřil 
stejný názor i starosta Necid.
„Věřím, že naše Meziříčí, nazý-
vané také městem mostů, si za-
slouží, aby jeden z  nich patřící 
k  nejvzácnějším, nebyl přiveden 
ke  zničení. Měl by být předán 
dalším generacím jako památka, 
kterou jsme nezavrhli,“ uzavřel 
svoje vystoupení na  zastupitel-
stvu Dvořák. Zastupitelé poté 
vzali jeho podání na vědomí.

Město Velké Meziříčí na svém stanovisku 
k vlastnictví Vysokého mostu trvá

Text a foto: Martina Strnadová

Strážníci mají vybavení pro resuscitaci srdce
V průběhu dubna budou míst 
velkomeziříčští strážníci k dis-
pozici přístroj pro automatic-
kou externí defibrilaci. Budou 
tak moci účinněji přispět 
k záchraně lidských životů 
v rámci celého Integrovaného 
záchranného systému. 

„V první linii je povolána posád-
ka zdravotnických záchranářů ze 
stanice Velké Meziříčí. V případě 
její nedostupnosti bude ve druhé 
řadě nasazena velkomeziříčská 

profesionální jednotka hasičů, 
která je rovněž vybavena defib-
rilátorem. Ve  třetí vlně by zasa-
hovali se svým defibrilátorem 
strážníci,“ popsal profesionální 
postup velitel velkomeziříčských 
hasičů Jiří Doležal. 
Defibrilátor, který budou mít 
strážníci k dispozici, je zkonstru-
ován tak, že s ním mohou mani-
pulovat i  nelékaři. Přístroj sám 
obsluhu pokyny na displeji nave-
de. Jeho pořízení přišlo městskou 
kasu na  51 tisíc korun. „Věříme, 

že stále lepší technické vybavení 
pomáhá zlepšovat bezpečnostní 
situaci ve  městě,“ řekl velkome-
ziříčský starosta Radovan Ne-
cid a  dodal: „Prvním školením 
na  obsluhu přístroje, jež zajistí 
dodavatel, projdou strážníci, pra-
covnice IC a  zaměstnanci tech-
nických služeb, kteří zodpovídají 
za provoz sportovišť. Ve druhém 
sledu školení by se měli s  pří-
strojem seznámit i  lidé ze všech 
sportovních oddílů a  podobně.“ 
Podle starosty bude činnost de-

fibrilátoru a práce s ním i vhod-
nou součástí pravidelných kurzů 
první pomoci, které Integrovaný 
záchranný systém pořádá pro 
školy. -ran-

Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibri-
laci, tedy zrušení fibrilace komor při kardiopulmo-
nární resuscitaci. Defibrilátor je schopný elektric-
kým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při 
komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce 
schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným 
stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší 
tento nezdravý stav pomocí silného elektrického 
výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně 
rozběhnout. Aby mohla být defibrilace úspěšná, 
musí být srdce schopno samostatné činnosti – 
nesmí být například příliš poškozeno infarktem.
                                             Zdroj: Wikipedia.org
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Novela stavebního zákona při-
nese do  praxe stavebníků i  sta-
vebních úřadů mnoho změn. Ve 
spoustě případů dojde ke  zjed-
nodušení dosavadních postupů. 
Některé části stavebního zákona 
jsou upraveny podrobněji. Nove-
la stavebního zákona byla vydá-
na ve  Sbírce zákonů pod číslem 
350/2012 Sb. a začala platit od 1. 
ledna 2013.

Vybrané změny 
U  jednotlivých popisů změn je 
v  některých případech přidán 
i  komentář autora, který změnu 
popisuje a  případně upozorňuje 
na  její dopady do  využití v  pra-
xi. Zvlášť důležité části textu 
jsou zvýrazněny. Pokud je v  tex-
tu použit pojem „soused“, je tím 
zpravidla myšlena osoba, která 
má vlastnická nebo jiná práva 
k  sousedním pozemkům a  stav-
bám na nich a jejíž práva mohou 
být v  daném řízení dotčena. Pro 
větší srozumitelnost jsou některé 
pojmy zjednodušeny a texty zkrá-
ceny.
(§ 21) Územně plánovací infor-
mace
Územně plánovací informace 
o  podmínkách provedení jedno-
duchých staveb, která se musela 
přikládat k  ohlášení vybraných 
staveb (např. rodinný dům do 150 
m² zastavěné plochy), byla vypuš-
těna.
(§ 78a) Veřejnoprávní smlouva
Nově vložený paragraf podrobně 
rozpracovává institut „veřejno-
právní smlouvy“. Veřejnoprávní 
smlouva je akt, kterým lze na-
hradit územní rozhodnutí. Tuto 
variantu „povolení“ umožňoval 
stavební zákon i před novelou, ale 
v praxi docházelo k častým nejas-
nostem a různým výkladům.
(§ 79) Rozhodnutí o  umístění 
stavby
V tomto novelizovaném paragra-
fu jsou doplněny nebo upřesně-
ny další stavby, které nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani 
územní souhlas. Jde mimo jiné o:
– skleník do  40 m² zastavěné 
plochy a  do  5 m výšky umístěný 
v  odstupové vzdálenosti nejmé-
ně 2 m od hranice pozemku, bez 
podsklepení,
– stavba do  25 m² zastavěné 
plochy a  do  5 m výšky s  jedním 
nadzemním podlažím, podskle-
pená nejvýše do  hloubky 3 m 
na  pozemku rodinného domu 

nebo stavby pro rodinnou rekre-
aci, která souvisí nebo podmiňuje 
bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
je umisťována v odstupové vzdá-
lenosti od společných hranic po-
zemků nejméně 2 m, plocha části 
pozemku schopného vsakovat 
dešťové vody po  jejím umístění 
bude nejméně 50 % z celkové plo-
chy pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekre-
aci,
– bazén do 40 m² zastavěné plo-
chy na pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekrea-
ci v  zastavěném území umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 
2 m od hranice pozemku.
(§ 87) Zahájení územního řízení
Podstatnou změnou u územního 
řízení je neveřejné jednání a do-
ručování jednotlivým účastníkům 
řízení. Doručování veřejnou vy-
hláškou zůstává pouze v případě 
řízení s velkým počtem účastníků 
(zpravidla více než 30 účastníků). 
Doručování veřejnou vyhláškou 
a veřejné jednání se použije v ří-
zeních, když není v daném území 
vydán územní plán, nebo když 
byla dotčená stavba posuzována 
ve  zjišťovacím řízení, nebo pro 
kterou bylo vydáno stanovisko 
posouzení vlivu provedení stavby 
(záměru) na životní prostředí.
Novelou zákona byly odstraněny 
nebo omezeny časté případy, kdy 
se „soused“ nedozvěděl o umístě-
ní pro něj problematické stavby 
a  v  následném stavebním řízení 
již neměl možnost vznášet námit-
ky proti umístění stavby.
K  těmto případům docházelo 
zejména z  důvodů, že občané 
nesledují úřední desky, kde je 
oznámení o  zahájení územního 
řízení a  následně i  územní roz-
hodnutí vyvěšeno, a  zároveň si 
ani nemusí všimnout vyvěšeného 
záměru na místě stavby. Také jsou 
známy případy, kdy starší občan 
žije v  domově pro seniory (do-
movy důchodců), nemá přístup 
k internetu nebo neumí zacházet 
s počítačem a už vůbec není scho-
pen navštěvovat své nemovitosti, 
aby zjišťoval, jestli soused něco 
nechce stavět. Tito občané vů-
bec neměli šanci hájit své zájmy 
v územním řízení.
Nově jsou ve stavebním zákoně 
uvedeny lhůty pro rozhodnutí 
stavebního úřadu. 
V  jednoduchých věcech má sta-
vební úřad rozhodnout bez zby-
tečného odkladu, nejdéle však 
do  60 dnů ode dne zahájení 
územního řízení. Ve zvlášť slo-
žitých případech nejdéle do  90 
dnů. Pokud však stavební úřad 
tyto lhůty nedodrží (stejně jako 
ostatní úřady v  ČR), nic to pro 
stavebníka neznamená. 
Pouze v případě stížnosti staveb-
níka, nadřízený orgán konstatuje 
„porušení úředního postupu“.
   Připravil: Antonín Kozina, MěÚ

Dnes přinášíme 6. díl seriálu 
Zhodnocení roku 2012 a  nastí-
nění plánů na rok 2013. Připravil 
je vedoucí odboru výstavby MěÚ 
VM Antonín Kozina.
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. 

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

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

Antonín Kozina.
Foto: archiv VMska

 Pokračování příště

Novela stavebního  zákona

Protipovodňová opatření - 
okrasa města, nebo nutnost
Jelikož nejsem pravidelným 
čtenářem Velkomeziříčska, byť 
do  něj přes 20 let občas přispí-
vám, s rozhodnutími kompetent-
ních orgánů města nebo jiných 
organizací se seznamuji až při 
jejich realizací. Na  podzim loň-
ského roku začaly práce na proti-
povodňových opatřeních na řece 
Balince i Oslavě v katastru naše-
ho města. My starší máme v živé 
paměti záplavy, které zasáhly 
město v roce 1985, kdy se z bře-
hů vylila jak Balinka, tak i Osla-
va po  soutoku s  ní. Jako bývalý 
zaměstnanec firmy Alpa vím, že 
škody dosáhly několik desítek 
milionů korun jen v  samotném 
závodě a  další milionové škody 
vznikly v  dalších částech města, 
které voda zaplavila. Byly posti-
ženy  průmyslové objekty a obyt-
né domy. Od té doby se řeka Ba-
linka vylila ze svých břehů ještě 
dvakrát na  „Paloukách“, v  jed-
nom případě došlo k  opětovné-
mu zatopení spodního areálu 
Alpy, škody však byly podstat-
ně menší. Logickým opatřením 
těchto záplav je součastná rea-
lizace protipovodňových stěn. 
Není to však jediné, co by mohlo 
zamezit dalším záplavám. A  zde 
trochu polemiky. Součastná re-
alizace není jediný způsob, jak 
záplavám zabránit. Napadají 
mne ještě dvě řešení. To první je 
umožnit vodě co nejrychlejší od-
tok ve stávajících korytech, popř. 
zvýšit objemovou kapacitu stáva-
jících toků. Jen pro dokreslení. 
Když jsme na začátku 80. let mi-
nulého století udělali na  Palou-
kách ve  firmě Alpa dle nařízení 
tehdejší Krajské inspekce požární 
ochrany v Brně záchytnou jímku 
na Balince pro případný požární 
zásah, narazili jsme v  1,7 m pod 
součastným dnem koryta řeky 
na štětované dno. Z toho se dalo 
usoudit, že stávající dno je mno-
hem vyšší, než před cca 100 lety. 
Zrušením všech jezů v  katastru 
města, které ztratily svůj význam 
pro firmy, dnes již neexistující, 
nebo vodu z  řek již nepoužívají 

a  prohloubením koryt by se jak 
zvětšil objem vody, tak i urychlil 
její průtok. Z hlediska finančních 
nákladů by možná realizace vyšla 
levněji, než ta současná. Bylo by 
to však řešení, které by šlo v pří-
mém protikladu s možností dal-
ší, kterou chci uvést. Není vůbec 
nová, přemýšleli o  ní naši před-
ci už tuším ve  třicátých letech 
minulého století. Je to výstavba 
záchytné nádrže na  řece Balince 
nad městem. Už slyším argumen-
ty „zuřivých“ ekologů o  zničené 
krajině, pádné argumenty finanč-
níků o  vysokých nákladech, ná-
řky starousedlíků o  možné ztrá-
tě jak domů, tak polností a  lesů. 
Jestliže myšlenka na  přehradní 
nádrž není nová, nová jsou fakta 
ze současného pohledu na  onu 
životadárnou tekutinu, zvanou 
voda. Existují vysoce sofistikova-
né studie vojenského charakteru, 
které uvádějí na mnoho desetiletí 
dopředu, o  co se v  budoucnosti 
povedou tvrdá jednání a  možná 
i boje o důstojné žití na této pla-
netě. Z hlediska známých surovin 
kupodivu nejde ani o ropu, plyn, 
či zlato a jiné drahé kovy, ale pře-
devším o vodu.
Když se nad tím člověk zamyslí, 
není to až tak překvapivé zjištění. 

Vždyť už v současnosti nemá tře-
tina populace dostatečné zdroje 
pitné ani užitkové vody a  boje 
se vedou už celá desetiletí o tuto 
drahocennou tekutinu mezi Iz-
raelem a  Palestinci. Celosvětově 
zásoby spodní vody ubývají, naše 
republika není výjimkou. V  loň-
ském roce na  přelomu července 
a srpna uveřejnil jeden deník vý-
sledky výzkumy Českého meteo-
rologického ústavu, který v letech 
1950 až 1990 a  v  dalším období 
1990 až 2010 sledoval množství 
a četnost srážek na našem území. 
Zatímco v  celkovém množství 
spadlých srážek ve  sledovaných 
obdobích nebyl podstatný rozdíl, 
z hlediska četnosti zvedli meteo-
rologové varovný prst. V  prvém 
sledovaném úseku se v průměru 
vyskytovaly srážky ve 121 dnech 
z  365, ve  druhém období pada-
ly srážky jen v 89 dnech. Laicky 
řečeno, stejné množství srážek 
spadlo na naši republiku v méně 
dnech. Proto ty povodně a  zá-
plavy prakticky na celém území. 
Na  základě těchto skutečností 
byla ústavem zpracována studie 
až do roku 2050, ze které vyplý-
vá, že tento trend má pokračo-
vat, a  co varujícího pro region, 
ve kterém žijeme, že nejvýrazněji 

se tento trend má projevit v kraji 
Vysočina. Z těchto údajů, ale ne-
jenom z nich, vyplývá jednoznač-
ně, že vodu bude naopak potřeba 
v daném regionu zadržet a zužit-
kovat ji co možná nejlépe. Stačí 
uvést rozsáhlá vodní díla na  vý-
chod i  západ od  naší republiky, 
která existují již celá desetiletí 
(Rusko, USA). Záchytná nádrž 
na Balince a voda v ní by mohla 
na  rozdíl od  přehrady v  Mosti-
štích sloužit pro eventuelní za-
vlažování, vyrovnávání hladiny 
spodních vod, rekreační účely 
a  zabránit následným povodním 
ve  městě. Jedním z  protiargu-
mentů by mohlo být financování. 
V  součastné době jsme stále 
větším příjemcem finančních 
prostředků z  Evropské unie, než 
jejich dodavatelem. Pravděpo-
dobně se již nikdy nenaskytne tak 
výhodná příležitost zafinancovat 
dílo takového charakteru z unij-
ních prostředků jako v  součas-
nosti. Jsou projekty a rozhodnu-
tí, které se přijímají s  výhledem 
mnoha let i  desetiletí dopředu 
a jejich realizace dokáže ocenit až 
generace následující. 
A zde mám pocit, zda se něco, jak 
se lidově říká, „neprošvihlo“.

Z. Nedopil

Ilustrační foto: Martina Strnadová

Centrální registr vozidel má technologickou odstávku
Na základě vládou schválené změny provozovatele Centrální-
ho registru vozidel (dále jen CRV) od 1. 4. 2013, bylo rozhod-
nuto o  nutné technologické odstávce CRV v  rámci celé ČR 
v době od 30. 3. 2013 00.00 hodin do 3. 4. 2013 24.00 hodin. 

V této době nebude aplikace CRV dostupná. Omlouváme se 
za  komplikace a  také občanům, kteří v  té době naplánovali 
návštěvu odboru dopravy a silničního hospodářství.

-měú-
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První jarní výskoky 2013

Agility Velké Meziříčí, o. s., zve všechny příznivce pejsků v  neděli 
7. dubna od 10 do 14 hodin na nové kynologické cvičiště ve Velkém 
Meziříčí (vedle čistírny odpadních vod). Během tohoto dne lze na-
vštívit naše cvičiště zcela nezávazně a zhlédnout ukázky výcviku zá-
kladní psí poslušnosti, agility a dogdancingu. Letos poprvé se můžete 
těšit na profesionálního odborníka v oblasti péče o psí srst a výživové 
poradenství pro vaše psí kamarády. Srdečně vás zvou členové Agility 
Velké Meziříčí. -hom-

Fotogalerie z velikonoční výstavy JAro SrdceM A ruKAMA, konané v jupiter clubu od 25. do 27. 3. 2013

Tkalcovské práce jsou součástí dvouletého učebního oboru, který je 
zakončen závěrečnou zkouškou, díky níž získá absolvent výuční list, 
na Základní škole a Střední škole Březejc. Je zařazen v oboru vzdě-
lávání „Textilní a  oděvní výroba“. V  tomto školním a  vzdělávácím 
programu si žáci postupně osvojují tkalcovské techniky a dovednosti 
jako například tkaní na tkalcovském stavu (viz snímek vlevo nahoře) 
či kartonech a rámech.
Absolventi najdou uplatnění při domácí výrobě nebo v tkalcovských 
dílnách a chráněných pracovištích, kde produkty tkají.

dřevořezbářské výrobky v životní velikosti poutaly 
oprávněnou pozornost. Foto: Iva Horká

Součástí expozice byl i tento bohatě vyšívaný lidový 
kroj. Foto: Iva Horká

Paličkování (viz foto vlevo) je další ruční práce, kterou mnoho lidí 
neovládá. Jde o textilní technologii, kterou se dá ve výrobku vytvářet 
velké množství vzorů. Podle některých zdrojů první písemné doklady 
o paličkování jsou knihy o vzorování z 16. století. Jiné prameny uvádě-
jí, že by kupříkladu paličkované krajky mohly být i starší, a to ze 13. či 
14. století. Za kolébku tohoto umění se považuje Itálie, odkud se pak 
krajka rozšířila po celé Evropě – Španělsko, Francie, Nizozemí, Anglie 
a především Belgie, kde v 17. a 18. století dosáhla vrcholu.

Text a foto: Iva Horká

Na velikonoční výstavě si lidé mohli prohlédnout práci na tkalcovském stavu. 
Foto: Iva Horká

Netradiční ztvárnění dvanácti znamení zvěrokruhu bylo k vidění ve vstupní hale. 
Foto: Iva Horká

Pokrmy, které nesmí na velikonočním stole chybět. 
Foto: Iva Horká

Výrobky z proutků jsou na výstavě věnované 
svátkům jara stálicemi. Foto: Iva Horká

Zdobit velikonoční vejce se dá různými způsoby. 
Foto: Iva Horká

obří pomlázka spolu s dalšími výrobky zdobila 
nainstalovanou světnici.  Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Velikonoční středa 3. 4.: 7.00 mše sv. – host, 9.00 pohřební mše sv. – 
o. Prajka, Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka
Velikonoční čtvrtek 4. 4.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 17.30 pobožnost 
a mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – o. Prajka
Velikonoční pátek 5. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 16.30 mše sv. – o. 
Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka 
Velikonoční sobota 6. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. 
Prajka
Neděle 7. 4.: mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. 
s udělováním křtů – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 11.15 – 
poutní mše sv. – o. Prajka
Bory mše sv.: 5. 4. – Dolní Bory 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 7. 4. – před-
stavení dětí před 1. sv. přijímáním 9.45 mše sv. – o. Prajka
Farní oznámení: Děkujeme všem, kteří pracovali a připravovali v kos-
tele Velikonoce. V  tomto týdnu nebudou přípravy na  1. svaté přijí-
mání. Ve středu odpoledne nebudou úřední hodiny na faře. Čtvrtek 
17.30 modlitby za nová kněžská povolání. Pátek celodenní a celonoční 
adorace nejsvětější svátosti. Sobota 18.30 příprava rodičů před křtem, 
19.30 – 6. příprava na svátost manželství. Neděle – doneste do sakris-
tie pokladničky s postní almužnou.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 7. dubna od 9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od  9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

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. -red-

Bohoslužby 

Prof. Miloslav Fiedler 
(1923–2013)

Koncem března 2013 zemřel 
profesor Miloslav Fiedler, výraz-
ná postava velkomeziříčského 
gymnázia i společenského a kul-
turního života Velkého Meziříčí 
v  uplynulých desetiletích. Svého 
učitele matematiky, deskriptivní 
geometrie a  výtvarné výchovy, 
kolegu a pro mnohé přítele a ka-
maráda připomínáme přetiště-
ním rozhovoru, který s ním vedla 

v roce 2009 PaedDr. Eva Kočí Va-
lová pro Almanach 110 let Gym-
názia Velké Meziříčí.
Eva Kočí Valová: 
1. Jak dlouhé bylo Vaše působení 
na gymnáziu?
2. Vaše první setkání se školou?
3. Co byste vzkázal současným 
studentům a vyučujícím?
Mé působení na gymnáziu
Miloslav Fiedler
Moje první místo po absolvování 
studií na  Přírodovědecké fakultě 
MU v  Brně a  Vysoké škole tech-
nické Dra. Edvarda Beneše v Brně 
bylo na  Gymnáziu v  Mikulově, 
kam jsem nastoupil podle de-
kretu Zemské školní rady 1. září 
1948. Bylo to tři roky po skončení 
2. světové války, město Mikulov 
s okolím bylo tehdy součástí polo-
obydleného, rozbombardovaného 
pohraničí. Gymnázium sídlilo 
v  bývalém klášteře, mělo jen 4 
ročníky bez paralelek. Počet vyu-
čujících tomuto stavu odpovídal, 

a  tak jsme všichni učili některé 
předměty neodborně – já jsem 
třeba musel učit dějepis! Zbytek 
úvazku jsem doplňoval ve  vinař-
sko-rolnické škole a rodinné škole. 
15. září 1948 jsem dostal další 
dekret, podle něhož jsem hned 
16. září nastoupil na Gymnázium 
ve Velkém Meziříčí. Přijížděl jsem 
z Brna přes Studenec motorákem 
na  staré meziříčské nádraží a  už 
po cestě mě zaujala zdejší krajina. 
Dalším nečekaným zážitkem byl 
potom pohled na krásnou budovu 
gymnázia v  lipovém stromořadí. 
Tehdy jsem netušil, že to bude in-
spirace na celý můj život.
Ředitel Cyril Kučera s celým sbo-
rem mě přijali velmi přátelsky 
a dostal jsem plný úvazek ve své 
aprobaci. Bylo mi 25 roků a patřil 
jsem k nejmladší generaci ve sbo-
ru. To předznamenalo kamarád-
ský vztah mezi mnou a  mými 
studenty. Založili jsme na  škole 
výtvarný kroužek, fotografický 

kroužek a  dobrá byla i  spolu-
práce s  dramatickým kroužkem 
prof. Tvarůžka.
Měl jsem velké štěstí, že studenti 
byli tehdy slušní a vděční za všech-
no, co jim škola mohla dát do dal-
šího života. Řada absolventů se také 
ke mně i po letech hlásí a navštěvuje 
mě. I  současný ředitel školy dok-
tor Trojánek mezi ně patří. Jak to 
na  malém městě chodí, mám své 
žáky i ve dvou generacích. V nesčet-
ných případech jsem totiž učil i po-
tomky svých dřívějších studentů.
Škole, městu i  zdejšímu kra-
ji jsem už zůstal věrný a  založil 
zde rodinu. Přes různé politické 
prověrky jsem na  gymnáziu učil 
nepřetržitě 35 roků do roku 1983.
Popřál bych všem pedagogům, 
kteří nyní na  gymnáziu vyučují, 
aby měli štěstí na studenty jako já 
a studentům, aby si vážili všeho, 
co jim škola dává.

Aleš Trojánek, GVM, 
foto: archiv GVM

Vzpomínka na profesora Miloslava Fiedlera

V úterý 19. března se konala v naší 
škole zajímavá beseda o vzdálené 
Austrálii. Měli jsme to štěstí, že 
nám tuto zemi přiblížila právě 
suplující paní učitelka Marie Po-
korná, která tento vzdálený kon-
tinent několikrát osobně navští-
vila. Velmi poutavé povídání tak 
bylo obohaceno jejími vlastními 
poznatky, zážitky, zkušenostmi 
a  v  neposlední řadě také foto-
grafiemi a  videoprojekcí ze sou-
kromého archívu paní učitelky. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vostí ze života místních lidí a roz-

manitosti fauny i  flóry. Uchvátily 
nás zejména obrázky tamní nád-
herné přírody a  překvapily nás 
některé rozdíly v  běžném životě 
v naší zemi a u protinožců. Na zá-
věr nebraly naše otázky konce. 
Zkrátka o  Austrálii by nám paní 
učitelka mohla vyprávět mnoho 
hodin a my bychom dokázali stále 
naslouchat. Nezbývá nám než as-
poň v  koutku duše doufat, že se 
někdy do  této krásné, ale daleké 
země, podíváme.

Žáci a učitelky ZŠ v Mostištích, 
foto: archiv školy

Žáci školy v Mostištích byli na skok v Austrálii

V pátek 22. 3. 2013 se uskutečni-
la v Domě dětí a mládeže Velké 
Meziříčí akce s  názvem Veliko-
noční přípravka. 
Páteční odpoledne bylo zamě-
řeno na  příjemně strávený čas 
s  možností vzniku vlastního 
výrobku pod odborným vede-
ním.
Účastnicím pomáhala Lucie 
Krejčová, která dovezla výbor-
né perníčky, ale také ukázala 
cestu, jak si je krásně nazdobit. 
Také Anna Bahenská měla plné 
ruce práce. Pod jejím vedením 

vznikaly vazby a dekorace s jarní 
tematikou. 
Trochu se poplkalo, trochu se 
pracovalo, zkusili jsme něco 
nového. 
Když odpoledne končilo, ne-
odcházel nikdo, kdo by ne-
cítil, že svátky jara klepou 
na dveře. Převládal pocit spo-
kojenosti z  výsledků vlastní 
práce, když si účastnice odná-
šely hotové výrobky do  svých 
domovů.

Text a foto: Dům dětí a mládeže 
Velké Meziříčí

V domě dětí se připravovali na Velikonoce

Sedmdesáté výročí památné bi-
tvy u ukrajinské vesnice Sokolovo 
jsme si připomněli v  sobotu 16. 
března 2013 v  Hroznatíně. Boj 
o  Sokolovo a  zejména o  udržení 
bojové linie na  řece Mža se stal 
bojovým křtem vojáků 1. čs. pra-
poru na  jejich těžké, ale vítězné 
cestě k  osvobození. V  boji také 
hrdinně padl nadporučík Otakar 
Jaroš, který byl za  své hrdinství 
jako první cizinec vyznamenán 
nejvyšším vyznamenáním Hrdina 
Sovětského svazu. Bitva se udála 
ve dnech 8. a 9. března 1943. 
Velitelem praporu byl tehdy ještě 
plukovník Ludvík Svoboda. Jemu 
na počest se rozhodly obec Hroz-
natín, Společnost Ludvíka Svo-
body a  Klub českého pohraničí 
odhalit v rodné obci pamětní ká-

men. Slavnostního aktu se kromě 
řady význačných hostů zúčastnili 
také dosud žijící spolubojovní-
ci Ludvíka Svobody — brigádní 
generál Alexandr Beer a generál-
poručík Josef Činčár. Do  Hroz-
natína přijeli také představitelé 
řádu templářských rytířů, neboť 
Ludvík Svoboda byl nositelem 
význačného britského vyzname-
nání Řádu templářských rytířů, 
tzv. Lázeňského řádu. Pamětní 
kámen je zhotoven z žuly s celko-
vými náklady takřka 250.000 Kč. 
Na investici se velkou měrou po-
dílel Krajský úřad kraje Vysočina, 
který přispěl částkou 80.000 Kč. 
Slavnostní odhalení proběhlo 
v sobotu 16. března.

Dr. Josef Láznička, předseda SLS 
Kraje Vysočina

Pamětní kámen Ludvíku 
Svobodovi

Pokusím se vám, milí čtenáři a milé čtenářky, přiblížit význam křes-
ťanských Velikonoc. V jedné věznici žije muž. Před několika lety něco 
zlého provedl, byl odsouzen a  odpykává si trest. Žije za  zavřenými 
dveřmi, za mnoha zámky, za bezpečnostním zařízením a pod dohle-
dem kamer. Léta trestu se chýlí ke konci, brzy se pro něj otevře vězeň-
ská brána a on vyjde na svobodu. Ten muž ve vězení uvěřil v Boha. 
Dá-li to tak říci, Ježíš Kristus prošel zdí jeho viny, jeho osamělosti 
a otevřel mu dveře k proměně života.
Právě to jsou Velikonoce. Na  jedné straně zavřené, zamčené dveře, 
které člověk sám zevnitř otevřít nemůže. Život plný různých selhání, 
který nakonec končí smrtí. A  po  ní, zdá se, nic, konec. Velikonoce 
jsou nejdřív Velký pátek. Tma, bolest, úzkost a opuštěnost Ježíše Kris-
ta, který jako jediný na světě žádnou vinu nenesl. A pak přijde v tom 
velikonočním příběhu nedělní ráno. Otevřené dveře, odvalený kámen 
od hrobu, andělé v  zářícím rouchu, žasnoucí ženy, které se i  trochu 
bojí a utíkají tu novinu říct dalším. Vzkříšený Kristus prorazil zeď, kte-
rou před námi postavila smrt, a otevřel dveře k sobě, k Bohu, do bu-
doucnosti, do života v Boží blízkosti. Ten muž ve vězení to prožil, čte si 
o tom v bibli a modlí se za lidi, kterým ublížil. Jak jinak to vyjádřit než, 
že do jeho cely vstoupil Kristus, objal ho a otevřel mu dveře do nového 
života?
Takový život souvisí s  Velikonocemi. Otevřenými dveřmi i  k  nám 
může pronikat světlo Kristovy lásky. Smíme jít po této zemi, dále ne-
seme starosti tohoto života, a přece je něco jinak. Smíme jít totiž v síle 
setkání s Kristem, v síle Kristova vzkříšení, starostem navzdory.

Pavel Janošík

Velikonoce jako otevřené 
dveře

Výhodné nabídky na koupi vozi-
del vás mohou připravit o peníze.
Kriminalisté z  odboru analytiky, 
oddělení informační kriminality 
Krajského ředitelství policie Kra-
je Vysočina prověřovali v období 
posledního půl roku celkem jede-
náct případů podvodného jedná-
ní dosud neznámého pachatele, 
který prostřednictvím interne-
tových inzerátů nabízí výhodný 
nákup motocyklů, osobních au-
tomobilů nebo traktorů, které by 
měly být dovezeny z Anglie.
„Všechny tyto nabídky, se obje-
vují na  různých internetových 
serverech, včetně zavedených 
českých. Na první pohled se zdají 
být velice věrohodné a  seriózní, 
často v  češtině, nápadná bývá 
pouze výhodná cena nabízené-
ho zboží. Jakmile někdo o koupi 
projeví zájem, je kontaktován 

pachatelem, který údajně zajistí 
převoz do  ČR zaručenou pře-
pravní společností. Poté je kon-
taktován neexistující přepravní 
společností, která začne pod 
různými záminkami lákat peníze 
z  poškozeného. Pokud poškoze-
ný zašle na  příslušný bankovní 
účet peníze jako zálohu, případ-
ně uhradí další náklady spojené 
s  převozem vozidla, nedočká se 
ani svých peněz, ani vybraného 
vozidla,“ varuje před podvod-
níky mjr.  Mgr.  Martin Vaněček, 
vedoucí odboru analytiky. 
Poté takový případ oznámí policis-
tům, kteří zahájí prověřování po-
dezřelého jednání. Variací na tento 
způsob je případ, kdy poškozený 
nabídl vozidlo k  prodeji, fiktivní 
zájemce z  něj vylákal různé po-
platky údajně spojené s přepravou 
vozidla a  poté kontakt ukončil.

Některé internetové servery, které 
se zabývají prodejem ojetých vozi-
del, již na tyto možné podvodné in-
zeráty reagují a snaží se je ze svých 
nabídek pravidelně mazat. Součas-
ně podvedení lidé varují v interne-
tových diskuzích další kupující, aby 
byli v  takových případech velice 
obezřetní, přesto se ale podvodným 
nabídkám nedá zcela zabránit. 
„Scénář podvodné nabídky bývá 
vždy velice podobný. Stalo se, že 
dokonce byl na  přepravních po-
platcích podveden poškozený, který 
motorové vozidlo do  Anglie nabí-
dl k  prodeji. Prodávající používá 
k podvodnému jednání bankovních 
účtů, které jsou zřízeny u peněžních 
ústavu ve  Velké Británii,“ dodává 
kriminalista z oddělení informační 
kriminality, který případy v našem 
kraji prověřuje. Kriminalistům se 
při prověřování podezřelých přípa-

dů podařilo zjistit, že jde v poslední 
době nejčastěji o Bank of England 
nebo Barclays Bank. 
Kriminalisté proto opětovně 
varují všechny občany, kteří by 
chtěli reagovat na  inzeráty s  lá-
kavými nabídkami na  koupi vo-
zidel, aby neposílali na  bankovní 
účty zřízené u zahraničních bank 
(především pak u  výše jmenova-
ných anglických bank) finanční 
prostředky jako různé zálohy 
na  koupi, pojištění, nebo zálohy 
na  převoz nabízených vozidel či 
jiného zboží do  České republiky. 
Ochrání se tak před podvodným 
jednáním neznámých pachatelů, 
kteří páchají tuto formu trestné 
činnosti, protože její objasnění 
je zejména pro rozdílnou právní 
úpravu ve Velké Británii obtížné.

kpt. JUDr. Dana Čírtková, 
Policie Kraje Vysočina

Na podvodné inzeráty z Anglie nereagujte
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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 po-
zvánku na toto setkání. Adresy sdělte laskavě na matriku (budova 
spořitelny), e-mail: bednarikova@mestovm.cz, tel.: 566 781 177.

Děkujeme za spolupráci.                              
 -mb-

Program tábora každý den: 
8.30–16.30

Podrobnější informace získáte 
na tel.: 566 522 831

e-mail: 
dana.fnukalova@chaloupky.cz 

nebo osobně v kanceláři střediska 
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Programové oddělení  Jupiter clubu přijímá rezervace míst na divadel-
ní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2013/2014 
– celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
▶ HAMLET – tragédie Williama Shakespeara
▶ MISTR A MARKÉTKA – divadelní adaptace jednoho z nejslavněj-
ších románů 20. století  Michaila Bulgakova
▶ PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA – tajemná kriminální 
retrokomedie od Woodyho Allena
▶ ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál, Joseph Stein * Jerry Bock * Shel-
don Harnick
▶ KRÁL JELENEM – fantaskní pohádková komedie pro dospělé Ca-
rola Gozziho
▶ ROZMARNÉ LÉTO – jevištní adaptace novely plné poezie, lásky 
a kouzel od Vladislava Vančury
Změna programu vyhrazena! Cena za předplatné na jednu osobu bez 
dopravy činí v průměru 810 Kč (možnost uplatnění dalších slev např. 
studenti, důchodci, ZTP atd.) Zájemci o předplatné se mohou nahlá-
sit do 30. května 2013 e-mailem: program@jupiterclub.cz, telefonicky : 
566 782 004-5, 728 898 157,  nebo na programovém oddělení.            -hs-

sCHůze českÉHo svazU zaHrádkářů
pravidelná výroční schůze 11. 4. 2013 
v 17 hodin, moštárna na Fajtově kopci

Informace o předplatném do Horáckého 
divadla v JihlavěKopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 

pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, 
kopretina.velmez@charita.cz

www.zdar.charita.cz 
PRO VELKÉ MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ PŘIDÁVÁME 

VE STŘEDU NOVÉ OBLEČENÍ.
Prodej:

středa 3. 4. 2013: 8.00–14.30
čtvrtek 4. 4. 2013: 8.00–12.00, 15.00–18.00

Burza na Ostrůvku

Další představení pro předplatitele – HDJ

Jupiter club, s. r. o. 
18. května v 18 hodin

velký sál JC, vstupné: 
předprodej 80 Kč 
na místě 100 Kč

program. oddělení JC,
 tel.: 566 782 004 (001) 

Horácké divadlo Jihlava Profesionální činoherní scéna Kraje Vysočina 
V. představení divadelní sezony HDJ 2012/2013 – skupina O 
Středa 17. dubna 2013 v 19 hodin Dale Wasserman – Mitch Leigh: 
MUŽ Z LA MANCHY .

Po úspěšné přednášce s názvem Pavouci kolem nás Městské muzeum 
ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska a ZŠ 
Velká Bíteš pro vás připravilo další přírodovědnou přednášku, tento-
kráte na téma nočních dravců – sov.
Sovy jsou tajemní noční lovci. Mají podobný způsob života jako denní 
dravci, přestože historicky mají pramálo společného. Jsou dokonale 
přizpůsobeny životu v nočním šeru, především mají výborný sluch, 
díky kterému dokáží zaměřit kořist (třeba malého hraboše) z veliké 
vzdálenosti.
V našem okolí žije 5 druhů sov, mezi nimi nejmenší evropská sovička 
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) i největší evropská sova 
výr velký (Bubo bubo). Další dva druhy z našeho okolí během po-
sledních několika desítek let prakticky vymizely. A to jen „díky“ nám. 
Můžeme jim ale pomoci, a je to docela snadné. Jak? Tyto i další infor-
mace se dozvíte na přednášce ornitologa Ivo Hertla, která proběhne 
4. dubna 2013 v 17 hodin v Městském muzeu ve Velké Bíteši.
Víte, že sovy lze spolehlivě rozlišit podle hlasů, kterými se ozývají? Na-
učte se poznávat jejich volání a vyzkoušejte si jejich rozlišování přímo 
v terénu. Kdo se bojí, nesmí v noci do lesa – kdo ne, vyrazí s námi na 
procházku do nočního lesa. A možná nás tam potká i nějaké překva-
pení!
Pořádá Městské muzeum Velká Bíteš ve spolupráci s Muzejním spol-
kem Velkobítešska a ZŠ Velká Bíteš.                                                         -ik-

Soví noc v bítešském muzeu – 4. dubna
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■ TV antény, širokopásmové, 
jednosměrová. Tel.: 737 486 567 
■ Prase, doma vykrmené. Mož-
no i v půlkách. Tel.: 723 363 045.
■ Brambory konzumní a sadbo-
vé, Marabel, Colete a Milva. Tel.: 
608 881 205.
■ Jídelní stůl 110×74 cm, ovál 
na jedné soustružené noze + 4 židle. 
Světlé dřevo olše, masiv, zakázková 
výroba. Krátce používaný stůl, je 
pro nás malý + 8 ks šitých látkových 
sedáků. Původní cena 9.500 Kč, 
dám velkou slevu, dohodou. Dále 
prodám hutní sklo (Škrdlovické) 
– 3 vázy + souprava váza s  po-
pelníkem. Cena dohodou. Volej-
te kdykoliv na  tel.: 728  790  016.
■ Gauč Pamelka (viz foto), uni-
verzální rozkládací pohovka 
s  úložným prostorem, po  rozlo-
žení 190×120 cm, barva medová,  
je nový a  ještě nevybalený. Cena 
po slevě 6.000 Kč. Tel.:  723 553 729.

■ Ložnici z  50. let: manželská 
postel, 2× skříň, toaletka, noč-
ní stolky. Ruční výroba. Tel.: 
602 834 181.
■ Fabii 1, nosníky na  střechu 
se dvěma držáky kol. Cena 

dohodou. 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.

■ Zachovalý rudlák a  nábytko-
vou stěnu se šatní skříní. Tel.: 
775 349 594.
■ 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 Jawa – 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.

■ Prodám stavební parcely 
ve Velkém Meziříčí s inženýrský-
mi sítěmi. Velmi dobrá poloha. 
Cena dohodou. Tel.: 602 773 027.
■ Chatu v k. ú. Frankův Zhořec 
u Vel. Meziříčí na břehu řeky Ba-
linky. Elektřina, rybaření. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 776 202 765. 
■ Prodám stavební poze-
mek v  k. ú. Jabloňov, výměra 
5  000 m². IS v  těsné blízkos-
ti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773  992  899. RK nevolat.
■ Prodám cihlový byt s  balko-
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 Bezru-
čova. Tel.: 736 241 761.
■ Prodám stavební poze-
mek na  trase VM–TR. Tel.: 
777 617 675.
■ 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 Mezi-
říčí na  ul. Komenského. Ná-
jem 5.500 Kč + energie. Tel.: 
776 717 113.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Kol-
má  ve  Velkém Meziříčí. Volný 
od  1. 5. 2013. Tel.: 602  572  603.

■ 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.    

■ Válendu. Pěkná, daruji za  od-
voz. Dále daruji jednolůžkovou 
postel s  lamelovým roštem bez 
matrace. Tel.: 721 984 220.

prodáM – koUpíM – vyMěníM

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!

VÝKUP KRÁLIČÍCH KŮŽÍ 
každou první neděli v měsíci 

u sběrného dvora – K Novému 
nádraží v 9 hodin. Za nejvyšší 

cenu. Tel.: 723 128 907.

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...

Vedení účetnictví
již od 500 Kč.

Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶

poradny na MěstskÉM Úřadě

▶ SOS  (sdružení obrany spotřebitelů) – pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 

Poradenství je bezplatné, nestranné a  diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve  Velkém Meziříčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací míst-
nosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

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

Zubní pohotovost 
So 6. 4. MUDr. P. Filla, Střední 5, 
Vel. Meziříčí, tel.: 566 524 275. Ne 
7. 4. MUDr. M. Chromá, Křiža-
nov, zdrav. středisko, tel.: 566 543 
287.  Ordinační doba 9–12 hodin. 
Telefonicky ověřte aktuální stav 
na  příslušném stomatologickém 
pracovišti. (zdroj www.nnm.cz)

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

www.eco-vyukajazyku.cz, p. Procházková, tel.: 602 325 108

KONVERZAČNÍ KLUBY – TO TU JEŠTĚ NEBYLO                
V rámci konverzačního klubu si aktivní formou komunikace procvi-
číte znalosti nabyté v kurzech a ještě se seznámíte s ostatními klienty 

jazykové školy ECO. Konverzační klub je výborná příležitost, jak 
rozšířit slovní zásobu, poznat ostatní studenty a také nové lektory.

Jazykové kurzy – ECO Velké Meziříčí 

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA DOVOLENOU              
Jedete na dovolenou a potřebujete se rozmluvit? 

Využijte naší  mimořádné nabídky. 
SPECIÁLNÍ NABÍDKA SOBOTNÍCH KONVERZACÍ

Chcete se učit cizí jazyk a preferujete výuku o víkendu? 
Tyto kurzy jsou určeny právě pro vás. Otevřeme kurz pro vás 

a vaše kolegy či známé.

Městský psí 
útulek daruje

Te l . :  7 2 3  7 7 8  2 4 8
p o  1 4 .  h o d i n ě

▶  bernského salašnické- 
 ho psa, 2 roky starý 
▶  křížence, psa, černé   
 barvy, 1 rok starý 
▶  křížence Jacka Russela
 teriéra, 3 roky starý
▶  křížence knírače, 
 fenku, 1 rok starou
▶ fenku, 3-4 roky starou
▶ Westíka, psa
▶ Jezevčíka, psa

Ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
VZTAHŮ K VEŘE JNOSTI

s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
    Kvalifikační a jiné požadavky:
SŠ vzdělání ● samostatnost ● zodpovědnost ● nekonfliktní jed-
nání ● smysl pro týmovou práci ● velmi dobré komunikační 
schopnosti a schopnost jednat s lidmi ● velmi dobré organizační 
schopnosti ● výborná znalost českého jazyka ● časová flexibilita ● 
znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet ● ŘP sk.B 
 Výhodou:
vzdělání soc. zaměření ● VŠ vzdělání ● znalost světového jazyka
 Typické činnosti vykonávané na této pozici:
kompletní organizace a koordinace vzdělávání na Univerzitě 3. věku 
(U3V) ● tiskový mluvčí ● koordinátor dobrovolníků ● zajišťová-
ní publicity významných společenských akcí, fotodokumentace ● 
vedení kroniky domova ● vydávání časopisu domova ● styk s ve-
řejností ● prezentace domova – vedení a aktualizace web.  stránek 
● tvorba propagačních materiálů ● koordinace vzdělávání zaměst-
nanců v prostorách U3V ● komerční využití prostor U3V ● zajiště-
ní chodu recepce, obsluha telefonní ústředny, přebírání pošty
 Nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD ● možnost vzdě-
lávání a osobního růstu ● 9. platovou třídu ● zajímavou práci
 Předpokládaný nástup: 1. červenec 2013 
 Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
jméno a příjmení, titul zájemce ● datum a místo narození ● státní 
příslušnost zájemce ● místo trvalého pobytu zájemce ● číslo OP 
● datum a podpis zájemce
 K přihlášce je nutno doložit:
motivační dopis ● životopis, ve  kterém budou uvedeny údaje 
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednos-
tech ● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese 
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí do 19. dubna 2013. 
Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně 
vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři 
personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby: 
Helena Chalupová, tel.: 561 201 572, mob.: 736 541 988, 

e-mail: reditel@domovvelkemezirici.cz
Jana Michnová, tel.: 561 201 580, mob.: 736 541 471, 

e-mail: michnova@domovvelkemezirici.cz

Syn hledá otce. Ozve se Jan Szo-
jma nebo jeho příbuzní? Tel.: 
604 104 366.

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

731 701 331
gallusextra@centrum.cz
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Blahopřání

společenská rUbrika

Vzpomínky Řešení v z minulého čísla 12 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 10. 4. 2013

sUdokU

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 na programovém oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005). Hrají a zpívají: Mariana Amb-
rožová, Ondřej Břejška, Petr Jan, Marek Janoušek, Tereza Jaseňáková, 
Tomáš Kotačka, Kateřina Mátlová, Jitka Mirčevová, Jan Moravec, To-
máš Mrazík, Kristýna Nováková, Iveta Polášková, Gabriela Smejkalo-
vá, Aneta Vrbková. Moderují: Radek Polášek, Kateřina Karmazínová. 

Galerie světového muzikálu 3

K půlstoletí, co jste spolu, vinšujeme všichni vám, 
za tu výdrž klobouk dolů, smekáme a držte dál. 
Radujte se ze života, vždyť vám pranic nechybí, 
kolem sebe pravnoučata, úsměv v tváři přislíbí. 

 ...to vám k datu 6. 4. 2013 přejí dcery s rodinami.

Nenechte si ujít výjimečnou projekci trojrozměrných (stereo) diapozi-
tivů z cest po Anatolii, která proběhne 11. dubna v 17.00 na Chaloup-
kách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek).
Zažijte atmosféru řemeslnických uliček, starobylých měst i putování 
v  nekonečných horách Turecka. Navštivte skalní města Kapadokye, 
železnice vedoucí soutěskami Eufratu, Diyarbakir, jezero Van, posvát-
nou horu Ararat, pohoří Kačkar a další místa v Turecku, jehož tradiční 
podoba mizí před očima a ustupuje západním vlivům.
Přednášející Matěj Boháč je přední česká kapacita na stereofotografii. 
Tato disciplína je známa již od první poloviny 19. století a v součas-
nosti prožívá svou renesanci. Celá přednáška je focena a prezentována 
historickou technikou. Vstupné 40 Kč. 3D brýle k zapůjčení na místě.

-chal-, foto: archiv Chaloupek

Tureckým Kurdistánem v 3D projekci

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu 
přednášky na měsíc duben 2013
předsálí kina od 15.30 hodin
   9. 4. Cesty za zdravím 
 – PharmDr. Helena Švecová
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.

pozvánka
Přátelské setkání bývalých pracovníků Svit Velké Meziříčí se koná 
ve středu dne 17. 4. v 9 hodin v restauraci Nový Svit na náměstí.

V neděli 24. března jsme přivítali do života nové občánky obce Mar-
tinice. V 15 hodin se v místním kulturním domě sešli pozvaní rodiče 
s dětmi, rodinní příslušníci a další hosté, aby se zúčastnili slavnostní-
ho přivítání šesti holčiček a dvou chlapečků, kteří se narodili v letech 
2011 a 2012. Bylo to první vítání občánků v historii obce, a proto byly 
pozvány děti narozené ve dvou předešlých letech. 
Na úvod programu se představili žáci ze základní školy v Mostištích, 
kteří si pod vedením svých paní učitelek připravili pásmo pěkných 

básniček a písniček. Poté přivítal starosta obce svým projevem všech-
ny nové občánky do velké rodiny obyvatel obce Martinice. Každé dítě 
dostalo plyšového medvídka a pamětní list jako vzpomínku na tento 
slavnostní den, maminky kytičku a každá rodina pak dárkový poukaz 
na nákup zboží v hodnotě 500 Kč. Po slavnostním aktu došlo na spo-
lečné fotografování. Snímky obdrží rodiče jako trvalou památku na 
jejich první společenskou akci.

Michal Drápela, starosta obce, foto: Zdeněk Álló

Vítání občánků v Martinicích

Dne 7. 4. 2013 tomu budou 
2 roky, co nás navždy opustila 
naše milá maminka, babička 
a prababička, paní 

Věra Pazderová 
z Křižanova č. 164, Horní město.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

syn a dcery s rodinami a sestra.

Dne 2. dubna 2013 uplynuly 
3 roky, co nás opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Bohuslav Stoklasa 
z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

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 je zajištěn pouze u pečovatelky, 

v DPS na ulici Komenského 6 v tyto vymezené dny:
 3., 4., 5., 8., 9. dubna 7.30–9.30 a 12.00–14.00 hodin.

Děkujeme za pochopení! -ssm-

Spolek Katolického domu Křižanov
Cimbálová Muzika Dúbrava

a Rodinné vinařství Jestřáb Vojtěch 
vás srdečně zvou na 

POSEZENÍ U CIMBÁLU A VÍNA
v sobotu 6. dubna v 19.00
Katolický dům Křižanov

Vstupné 80 Kč, předprodej v Květinářství pana Sedláčka.
Cimbálová muzika bude hrát k poslechu i tanci a během 

večera bude možnost ochutnat nebo zakoupit
 vícero druhů bílého a červeného vína.
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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, koncertní sál
SÓLO PRO JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA  – Hráč na knoflíkový akordeon 
a  laureát mnoha domácích a za-
hraničních soutěží ve  Španěl-
sku, Anglii, Francii, Holandsku 
a  Venezuele, bývalý stipendista 
a  sólista Nadace Český hudební 
fond, spolupracuje s  ČT a  roz-
hlasem, lektor odborných semi-
nářů a porotce soutěží. Vstupné: 
150/120 Kč 
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, 
místo koncertu bude upřesněno 
v jednání SHADOW QUARTET 
& HUDEBNÍ SHOW v netradič-
ním podání.
Záměrem této jedinečné formace 
je originální interpretace nejen 
klasické hudby. Nepřehlédnutel-
ná je spolupráce se Z. Norisovou, J. Kornem, J. Ledeckým, L. Filipovou 
a dalšími. Na svém kontě má soubor rovněž zápis do Guinessovy kni-
hy rekordů. Vstupné: 150/120 Kč. Abonentka je nepřenosná.
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

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

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 z

Pátek 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.

Vernisáž výstavy 
v neděli 7. dubna 2013 
v 10 hodin, výstavní síň JC. Kul-
turní program: Markéta Kadleco-
vá, Hana Doležalová – klavírní 
doprovod. Výstava potrvá do 30. 
dubna 2013. Otevřeno: po–čt  
8–16, pá 8–14, ne 14–16.

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

C
IT

R
O

N

TEL. NEBO E-MAIL

Soutěžte o vstupenky na skupinu Citron

Opět je tu další soutěž pro čte-
náře Velkomeziříčska. Tentokrát 
získaji 3 výherci 2 volné vstupen-
ky na koncert skupiny Citron do 
Jupiter clubu na 20. 4. 2013.
Soutěžní otázka: 
Napište jméno kapelníka Cit-
ronu. Na jaké hudební nástroje 
hraje a název media, kterého je 
generálním ředitelem. 
Správnou odpověď napiše na 
kupon (výše), vystřihněte a 
doručte do redakce nejpoz-
ději 12. 4. 2013 (včetně).                                        
-red-

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!

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

Moravanka Jana Slabáka

Travesti show 
skupiny Screamers

SNĚNÍ JARMILY DVOŘÁKOVÉ
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. Mandarinkový pokoj dává 
prostor režisérovi i  hercům vrátit se ke  schopnosti využít divadelní 
řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. Herecky náročné dílo, které je 
podané s lehkostí a humorem. Hrají: Maroš Kramár, Zuzana 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

Brazilská hardcorová legenda PAURA opět v České republice! V rám-
ci turné po Evropě se představí 21. 4. 2013 v Rock depu ve Velkém 
Mezříčí. Společně s Paurou se na tour objeví ze San Francisca svižná 
hardcorová banda ALCATRAZ. Jako support z domácího prostředí 
vystoupí kmen Mawataki (etno-hardcore/Velké Meziříčí). 
Začátky Paury sahají do roku 1995, kdy se dali dohromady 4 „amigos“. 
V té době ještě všichni hráli ve svých původních kapelách a skupina 
Paura pro ně byla jen „bokovka“. V roce 1996 vydali první CD, které 
zaznamenalo u fanoušků nečekaný úspěch. Ještě v tom samém roce 
rozhodli, že se kapela rozroste o druhého kytaristu. Od té doby vyda-
li ještě dalších 5 CD: Reflex of Difference (1998), The Myth is Dead 
(2002), Youkillusweovercome (2005), Reverse the flow (2007) a po-
slední novinkou je History Bleeds.
Svůj vůbec první koncert v České republice odehrála Paura na Ruda-
festu, kde se jim nesmírně líbilo a s pořadateli navázali úzké přátelské 
vztahy. Byl to rok 2010, kdy PAURA absolvovala svoji vůbec první ná-
vštěvu Evropy. Podle slov zpěváka Fabia chtěli po letech účinkování na 
scéně absolvovat něco nového. Něco, co by jim přidalo novou krev do 
žil. A proto se rozhodli, že se podívají do Evropy. Nikdy však nemysleli 
na to, že se zde od té doby budou objevovat s pravidelnou frekvencí 
každým rokem. 
Po loňské Integrity Is Not For Sale European Summer Tour 2012 se 
v kapele udála změna na postu basáka, kdy Danila Frantangela z ro-
dinných důvodů (svatba a narození syna) vystřídal Rodolfo Duarte. 

Kapela absolvovala mnoho koncertů s nejvýznamnějšími světovými 
HC skupinami (Agnostic Front, H2O, First Blood…) a hrála ve více 
než dvaceti zemích světa. Energická hardcorová muzika lehce říznutá 
death metalem vás určitě nebude nudit! 
O 10 let mladší čtyřčlenná HC formace Alcatraz pocházející z Kalifor-
nie z USA vznikla v roce 2005. V závěsu za kapelami Set Your Goals 
a First Blood reprezentují těžký, svižný a energický hardcore ze San 
Francisca podobný kapelám Sworn Enemy nebo Terror. 
Za dobu své existence absolvovala kapela nespočet koncertů s mnoha 
světovými HC legendami. Zahrála si po boku Terror, Madball, Come-
back Kid, First Blood, All Shall Perish… Po boku First Blood zahráli 
na tour v Japonsku, v Indonésii a také se objevili na tour a na mnoha 
festivalech v Evropě.
Jsme velice rádi, že se tato kapela taktéž ukáže v Rock depu, protože to 
bude pekelnej mazec a všichni se máme na co těšit!
Více info například na: událost - https://www.facebook.com/
events/148822631948190/ atd.                     Za pořadatele Stanislav Slezák

PAURA (hardcore from Brazil) ■ ALCATRAZ (hardcore from Kalifornie, USA) 
EUROPEAN TOUR 2013 – v rámci turné i v Rock depu

▶ 16. června – zámecká jídelna, sopranistka Roberta Invernizzi 
a Craig Marchitelli – velká basová loutna theorba
▶ 29. června – slavnostní závěrečný koncert, budova luteránského 
gymnázia, Collegium 1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luksem 
a sopranistkou Martinou Jankovou.

Úterý 14. května v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu, stolová 
úprava. Vstupné 250 Kč. Rezer-
vace a prodej vstupenek na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 
782 004 (001).

Concentus Moraviae 2013
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Rozlosování jarní části MKVM 

pro Harrach ligu mužů i  Ligu 
veteránů najdou veřejnost 
i  samotní hráči na  webových 
stránkách www.mkvm.cz

Hokejbal si našel mnoho přátel, jak 
mezi hráči, tak i mezi fanoušky. 
Po  loňském úspěšném prvním roč-
níku hokejbalové ligy připravují or-
ganizátoři druhý. 
Pojďte si zpestřit sportovní jaro 
a  přihlaste svůj tým. Ke  stávajícím 
šesti mužstvům rádi přibereme dal-
ší. Informace na tel. 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.

xix. ročník velikonoční laťky

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. 

Ve středu 27. března uspořádali 
učitelé tělesné výchovy tradič-
ní jarní sportovní akci pro žáky 
a žákyně 5.–7. tříd Základní ško-
ly Oslavická Velké Meziříčí. Cel-
kově 47 soutěžících se pokoušelo 
vylepšit svoje dosavadní výkony 
v  atletické disciplíně skoku vy-
sokém. Nutno říct, že z historic-
kého pohledu patřil letošní roč-
ník k těm výkonnostně slabším. 
Ve  výčtu vítězů jednotlivých 
předešlých ročníků lze nalézt 
velmi úspěšné sportovce objevu-
jící se i na úrovni mezinárodní!
Kategorie dívek, čítající dvacet 
jedna přihlášených, započala 
na  základní výšce 80 cm. Přes 
tuto hranici se přeneslo celé po-
četné pole závodnic. S  dalšími 
postupnými výškami i  přes evi-
dentní snahu postupně řady sou-
těžících řídly.

Nejlépe si nakonec vedla mezi 
páťačkami Petra Kašová, kte-
ré stačilo na  vítězství zdolat 
114 cm, druhá v pořadí Kateřina 
Chlubnová skočila o tři centime-
try méně, třetí příčku za  výkon 
108 cm obsadila Radka Dvořá-
ková.
V  kategorii dívek šestých tříd 
si vedla nejlépe Pavlína Votou-
palová, která se jako jediná 
přenesla přes laťku ve  výšce 
123 cm, druhé místo patří Adéle 
Sedláčkové 120 cm, třetí v  po-
řadí Tereza Pavlíčková skočila 
117 cm.
Mezi dívkami sedmých tříd si do-
skočila na post nejvyšší Karolína 
Jelínková 123 cm, druhá skončila 
výkonem 120 cm Lenka Horká, 
bronzovou příčku si vyskákala 
výkonem 117 cm Natálie Dvořá-
ková.

Dvacetišestičlenné pole soutě-
žících chlapců zahájilo základní 
výškou 90 cm, která byla pro ně-
které přihlášené nepřekonatel-
nou nebo jen těžce zdolatelnou 
bariérou.
Kategorii páťáků opanoval výko-
nem 122 cm Radek Broža, o  tři 
centimetry méně zdolal v  pořa-
dí druhý Dominik Doležal, třetí 
příčku obsadil výkonem 116 cm 
Alex Cerkal.
Suverénem mezi chlapci šestých 
tříd byl Pavel Partl 131 cm, který 
jako jediný dokázal držet krok 
s věkově staršími sedmáky. Dru-
hý skončil výkonem 119 cm až 
na pokusy Filip Dvořák před Ja-
nem Vondráčkem.
O vítězství mezi sedmáky se tvr-
dě bojovalo. Menším počtem 
neplatných pokusů si zajistil ví-
tězství Vladimír Bureš za  výkon 

137 cm před Jaroslavem Běhoun-
kem, ocenění za  třetí místo bral 
Jan Kratochvíl 131 cm.
Diplomy a  ceny pro tři nejlepší 
v každé kategorii věnovalo vede-
ní Základní školy Oslavická Vel-
ké Meziříčí.
Více informací včetně historie Ve-
likonoční laťky na  : http://www.
zs-oslavickavm.cz/akce_skoly/
sportovni_akce/velikonocni_latka

Výsledky
Kategorie dívky 5. třídy:
 1. Kašová Petra 114 cm
 2. Chlubnová Kateřina 111 cm
 3. Dvořáková Radka 108 cm
 4. Požárová Lucie 105 cm
 5. Svobodová Lucie  95 cm
 6. Procházková Kristýna  95 cm
Kategorie dívky 6. třídy:
1. Votoupalová Pavlína 123 cm
 2. Sedláčková Adéla 120 cm

 3. Pavlíčková Tereza 117 cm
 4. Prokopová Sára 114 cm
 5. Krištofová Zuzana 114 cm
 6. Brožová Tereza 111 cm
 7. Škopíková Denisa 111 cm
Kategorie dívky 7. třídy:
 1. Jelínková Karolína 123 cm
 2. Horká Lenka 120 cm
 3. Dvořáková Natálie 117 cm
 4.–5. Janečková Anna 114 cm
 4.–5. Štěpánková Mich. 114 cm
 6. Dvořáková Jana 114 cm
 7. Štěpánková Veronika 114 cm
 8. Matulová Michaela  111 cm
Kategorie chlapci 5. třídy:
 1. Broža Radek 122 cm
 2. Doležal Dominik 119 cm
 3. Cerkal Alex 116 cm
 4. Neufuss Martin 116 cm
 5. Vokurka David 110 cm
 6. Malec Matouš 110 cm
 7. Pokorný Tomáš 116 cm
 8. Juhoš Roman 105 cm

 9.–10. Fischer Ondřej 105 cm
 9.–10. Chalupa Patrik 105 cm
11. Horák Aleš 100 cm
12. Flajšman Michal 100 cm
12. Buďa Daniel  95 cm
12. Řezáč Kristián  90 cm
Kategorie chlapci 6. třídy:
 1. Partl Pavel 131 cm
 2. Dvořák Filip 119 cm
 3. Vondráček Jan 119 cm
 4. Hrnčíř Lukáš 116 cm
 5. Pištora Lukáš 116 cm
 6. Strádal David 105 cm
 7. Vala Dominik  95 cm 
 8. Pokorný Milan  95 cm 
 9. Chalupa Lukáš  95 cm
Kategorie chlapci 7. třídy:
 1. Bureš Vladimír 137 cm
 2. Běhounek Jaroslav 137 cm
 3. Kratochvíl Jan 131 cm
 4. Sysel Matěj 119 cm
 5. Krchňavý Daniel 119 cm

-záv-
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Jednotlivci
 nához kol prům
1. Kružík 2597 15 173,1
2. Smejkal 2587 15 172,5
3. Kozina 2491 15 166,1
4. Korydek 2480 15 165,3
5. Holík 2482 15 165,5
6. Kliner 1150 7 164,3
7. Holík ml. 2427 15 161,8
8. Němec 2401 15 160,1
9. Baloun 2393 15 159,5
10. Jakubec 2369 15 157,9
10. Smejkal ml. 2369 15 157,9
12. Bednář 2311 15 154,1
13. Kozina ml. 2303 15 153,5
14. Homola 2286 15 152,4
15. Věžník 2281 15 152,1
16. Tvarůžek 2260 15 150,7
17. Zachoval 1645 11 149,5

18. Mynář 2202 15 146,8
19. Sýkora 1753 12 146,1
20. Teplý 2176 15 145,1
21. Žák 1554 11 141,3
22. Smejkal J. 2109 15 140,6
23. Hnízdil 976 7 139,4
24. Bartl 2005 15 133,7
25. Komínek 2004 15 133,6
26. Šmitka 1960 15 130,7
27. Rapušák 1036 8 129,5
28. Šoukal  1908 15 127,2
29. Beran 1866 15 124,4
1. Mejzlíková ml. 2463 15 164,2
2. Kozinová 2424 15 161,6
3. Mejzlíková 1678 11 152,5
4. Zachovalová 590 4 147,5
5. Kunčarová 1019 7 145,6
6. Jakubcová 2099 15 139,9
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Týmy
 1. kolo celkem průměr body
1. Stavebniny 5184 5184 345,60 28
2. Nápoje 4766 4766 317,73 24
3. River Bowling 4915 4915 327,67 22
4. HB 4909 4909 327,27 22
5. Chelsea 4672 4672 311,47 20
6. Ja68ger 4712 4712 314,13 18
7. Kalíškáři 4541 4541 302,73 18
8. Technické služby 4664 4664 310,93 14
9. ACZS 4468 4468 297,87 14
10. Falco 4255 4255 283,67 14
11. Zelenina 4502 4502 300,13 12
12. A-A 4164 4164 277,60 12
13. K2 3357 3357 305,18 10
14. TEZA 4411 4411 294,07 10
15. VIKI 3914 3914 260,93 4
16. Gurmáni 3826 3826 255,07 0

-koz-

bowlingliga
První jarní výskoky 2013

Agility Velké Meziříčí, o. s., zve všechny příznivce pejsků v  neděli 
7. dubna od 10 do 14 hodin na nové kynologické cvičiště ve Velkém 
Meziříčí (vedle čistírny odpadních vod). 
Během tohoto dne lze navštívit naše cvičiště zcela nezávazně 
a zhlédnout ukázky výcviku základní psí poslušnosti, agility a dog– 
dancingu.
Letos poprvé se můžete těšit na profesionálního odborníka v oblasti 
péče o psí srst a výživové poradenství pro vaše psí kamarády. Srdečně 
vás zvou členové Agility Velké Meziříčí. -hom-

Velmi neradi 
vám oznamu-
jeme, že Veli-
konočí turnaj 
MKVM v  malé 
kopané byl 
z  důvodu špat-
ného počasí 
zrušen. Všem týmům, které již 

zaplatily star-
tovné, bude plná 
částka samozřej-
mě vrácena.
Omlouváme se 
a  doufáme, že 
nám zachováte 
svou přízeň.

Organizační výbor MKVM

Velikonoční turnaj zrušen!
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Krajský přebor I. třídy
1. Pelhřimov B 20 17 2 1 0 196:91 56
2. M. Budějovice  20 15 3 2 0 188:131 53
3. Jihlava B 20 14 1 5 0 178:110 49
4. Vel. Meziříčí  20 12 2 6 0 179:128 46
5. Nížkov  20 9 3 8 0 159:150 41
6. Chotěboř B 20 7 6 7 0 163:162 40
7. TJ Žďár n. S. B 20 6 5 9 0 135:161 37
8. Chmelná  20 7 2 11 0 147:167 36
9. Humpolec  20 4 7 9 0 139:170 35
10. Jemnice  20 5 4 11 0 134:165 34
11. Náměšť n. O.  20 4 5 11 0 134:168 33
12. Třešť B 20 0 0 20 0 51:200 20

Krajský přebor III. třídy
1. Vladislav  20 17 2 1 0 190:95 56
2. Rokytnice n. R. 20 16 2 2 0 192:107 54
3. Polnička  20 13 1 6 0 176:130 47
4. Pelhřimov C 20 12 2 6 0 164:134 46
5. Chmelná B 20 10 3 7 0 160:149 43
6. TJ Žďár n. S. C 20 9 2 9 0 156:153 40
7. Lhotky  20 8 1 11 0 151:164 37
8. Humpolec C 20 8 1 11 0 138:161 37
9. Chotěboř D 20 6 2 12 0 134:164 34
10. Brtnice  20 6 0 14 0 128:171 32
11. Humpolec B 20 5 2 13 0 112:176 32
12. Kámen  20 0 2 18 0 101:198 22

Okresní přebor I. třídy
Konečné pořadí
1. Sokol Bystřice n P.
2. Nížkov C
3. Orel Bystřice n. P.
4. Oslavice
5. Rovečné B
6. Sokol Žďár n. S. C
7. Nové Město n. M.

8. TJ Žďár n. S. D
9. Velké Meziříčí B
10. Vojnův Městec
1. Bystřice n. P. 18 16 2 0 0 251:73 52
2. Vel. Meziříčí B 18 12 4 2 0 202:122 46
3. Rovečné B 18 10 2 6 0 174:150 40
4. TJ Žďár n. S. D 18 10 0 8 0 174:150 38
5. Oslavice 18 7 4 7 0 161:163 36
6. Žďár n. S. C 18 5 5 8 0 139:185 33
7. Nové Město 18 5 4 9 0 131:193 32
8. Bystřice n. P. 18 3 8 7 0 141:183 32
9. Nížkov C 18 4 3 11 0 120:204 29
10. Vojnův Městec 18 0 4 14 0 127:197 22

Okresní přebor II. třídy
1. TJ Žďár n. S. E 18 15 1 2 0 215:109 49
2. Velká Bíteš 18 14 1 3 0 199:125 47
3. Polnička B 18 12 1 5 0 187:137 43
4. Velká Bíteš B 18 12 0 6 0 171:153 42
5. Vel. Meziříčí C 18 6 4 8 0 154:170 34
6. Nové Veselí 18 7 1 10 0 165:159 33
7. Nové Dvory 18 6 2 10 0 153:171 32
8. Lhotky B 18 6 2 10 0 148:176 32
9. Sázava 18 2 3 13 0 119:205 25
10. Fryšava 18 2 1 15 0 109:215 23

Okresní přebor III. třídy
1. Oslavice B 18 13 4 1 0 201:123 48
2. Netín 18 13 4 1 0 209:115 48
3. Ostrov n. Osl. 18 9 6 3 0 185:139 42
4. Uhřínov 18 10 2 6 0 196:128 40
5. Borovnice 18 9 4 5 0 196:128 40
6. Netín B 18 8 5 5 0 162:162 39
7. Vepřová 18 4 5 9 0 127:197 31
8. TJ Žďár n. S. F 18 5 1 12 0 130:194 29
9. Malá Losenice 18 1 2 15 0 104:220 22
10. Řečice 18 1 1 16 0 110:214 21

Okresní přebor IV. třídy
1. Netín C 16 12 3 1 0 185:103 43
2. Škrdlovice 16 11 2 3 0 169:119 40
3. Nížkov D 16 9 5 2 0 175:113 39
4. Doubravník 16 10 2 4 0 160:128 38
5. Lhotky C 16 6 1 9 0 124:164 29
6. Vel. Meziříčí D 16 4 2 10 0 123:165 26
7. D. Heřmanice 16 2 6 8 0 128:160 26
8. Jámy 16 2 5 9 0 127:161 25
9. Poděšín 16 3 0 13 0 105:183 22
10. Nové Město B 0 0 0 0 0 0:0 0

Okresní přebor V. třídy
1. TJ Žďár n. Sáz. G 18 16 0 2 0 208:116 50
2. Bory 18 14 1 3 0 201:123 47
3. Nové Veselí B 18 11 3 4 0 182:142 43
4. Bystřice n. P. B 18 11 3 4 0 189:135 43
5. Borovnice B 18 7 3 8 0 160:164 35
6. Nové Město 18 6 2 10 0 160:164 32
7. Poděšín C 18 6 2 9 1 141:183 31
8. Velká Losenice 18 5 2 11 0 151:171 30
9. Rovečné C 18 4 2 12 0 149:175 28
10. Poděšín B 18 1 0 17 0 77:245 20

Okresní soutěž
1. Vídeň 23 23 0 0 0 356:58 69
2. Nové Dvory B 22 18 2 2 0 275:121 60
3. D. Heřmanice B 22 15 2 5 0 273:123 54
4. Vlkov 22 14 2 6 0 235:161 52
5. Polnička C 22 11 4 7 0 226:170 48
6. Žďár n. Sáz. H 22 12 3 6 1 217:179 48
7. Velká Bíteš C 22 10 3 9 0 210:186 45
8. M. Losenice B 22 10 0 12 0 193:203 42
9. Nížkov E 22 6 2 14 0 159:237 36
10. Jámy B 22 6 0 16 0 144:252 34
11. Bory B 22 3 4 15 0 119:277 32
12. Bystřice n. P. C 22 3 2 17 0 105:291 30
13. Vel. Meziříčí E 23 1 0 22 0 80:334 25

-lav-

výsledky stolníHo tenisU

Do sezony jsme postavili pět druž-
stev. Náš nejlepší tým, hrající KP1, 
nastupoval převážně v sestavě: Po-
korný Jan, Řikovský Aleš, Klíma 
Petr a Kampas Jan, v sestavě se také 
objevil Skryja Marek. Obsadil čtvr-
té místo a nutno dodat, už čtvrtým 
rokem po  sobě nám utekl postup 
skutečně o kousek. V novém roč-
níku 2013/2014 nás bude pravdě-
podobně čekat opět boj o  příčky 
nejvyšší. Všichni doufáme, že se 
nám tento nelehký úkol podaří 
splnit a  postoupit do  vysněné di-
vize. Nejlepší stolní tenista našeho 
klubu sezony se stal Pokorný Jan 
s úspěšností 79,66 % a obsadil čtvr-
té místo v jednotlivcích KP1, hned 
v závěsu Řikovský Aleš s úspěšnos-
tí 73,58 % (6. místo), Klíma Petr 
s  úspěšností 62,32 % (16. místo), 
Kampas Jan s  úspěšností 44,12 % 
(33. místo) a Skryja Marek s úspěš-
ností 35,71 % (38. místo).
Další z cílů před začátkem soutěží 
bylo dostat rezervní tým do kra-

je. Béčko hrající OP 1 skončilo 
na  druhém místě za  Bystřicí. 
Bohužel pro naše hráče jde o ne-
postupovou pozici. Do kvalifika-
ce o KP3 postupuje pouze jeden 
z  okresu. Hlavní čtyřka hráčů 
nastupovala v  následovné sesta-
vě: Skryja Marek, Brabec Jaroslav, 
Šoukal Slavomír a Klíma Tomáš. 
Céčko hrající v soutěži OP 2 ob-
sadilo střed tabulky. Pravidelnou 
sestavu Dvořák, Kořínek doplnil 
zkušený Bednář s  Bukem Rad-
kem a zlepšující se mladík Zelený 
David. Déčko nastupující v  OP 
4 se umístilo na 6. místě. V  této 
kategorii hráli: Vodák Petr, Zele-
ný Tomáš, Zelený David a  Juda 
Zdenek a  další. Poslední druž-
stvo složené převážně z  těch 
nejmladších obsadilo poslední 
příčku okresní skupiny. Sestava 
se pravidelně měnila a pro mno-
hé z dětí to byla doslova premié-
ra. Tito mladíci nasbírali mnoho 
cenných zkušeností, které zcela 

určitě zúročí v  dalších letech.
Jsme moc rádi, že v našem městě 
je o tento sport veliký zájem a bu-
deme nadále pracovat a pokračo-
vat v budování základny a doko-
nalosti našich mladých stolních 
tenistů.
Děkujeme všem sponzorům, ze-
jména městu VM, že nás v tomto 
krásném sportu podpořili.
Krajský přebor I. třídy
1. Pelhřimov B 22 19 2 1 0 216:95 62
2. M. Budějovice A 22 17 3 2 0 208:136 59
3. Jihlava B 22 14 2 6 0 195:129 52
4. V. Meziříčí A 22 12 2 8 0 188:148 48
5. Nížkov A 22 10 4 8 0 178:167 46
6. Chotěboř B 22 7 8 7 0 181:180 44
7. Chmelná A 22 9 2 11 0 167:176 42
8. Žďár n. S. B 22 6 7 9 0 153:179 41
9. Humpolec A 22 5 7 10 0 152:186 39
10. Jemnice A 22 6 4 12 0 150:181 38
11. Náměšť n. O. A 22 4 5 13 0 138:188 35
12. Třešť B 22 0 0 22 0 59:220 22

Veškeré tabulky, úspěšnosti 
ostatních družstev najdete na in-
ternetových stránkách http://stis.
ping-pong.cz/htm/
Internetové stránky našeho klu-
bu jsou http://pinecvm.ic.cz/ 
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Stolní tenis v sezoně 2012/2013

Ve  středu před velikonočními 
prázdninami si děti prvního 
stupně základních škol zahráli již 
3. turnaj školní ligy miniházené. 
Miniházená 4+1 se opět hrála 
v hale za Světlou na dvou hřištích 
ve dvou kategoriích.
Ve  Velkomeziříčské školní lize 
(kategorie 1.–3. třída) hrála druž-
stva Lvi (ZŠ Měřín), Buldoci (ZŠ 
Sokolovská), Žraloci (ZŠ Školní), 
Dráčci a Vlčata (ZŠ Oslavická).
V  Měřínské školní lize (katego-
rie 4.–5. třída) hrála družstva 
Klokani (ZŠ Měřín), Tygři (ZŠ 
Sokolovská), Rejnoci (ZŠ Školní), 
Draci a Mloci (ZŠ Oslavická).

Po  dvouměsíční odmlce se děti 
velice těšily a  na  zúčastněných 

hráčích byla vidět velká radost 
ze hry.

V  mladší kategorii se nejlépe 
dařilo družstvu Vlčat a  ve  starší 
kategorii hrálo nejlépe družstvo 
Rejnoků. Všechna družstva byla 
za své výkony odměněna a z ka-
ždého byli vybráni a oceněni nej-
lepší hráči. Jmenovitě v  mladší 
kategorii František Hlaváč, Lukáš 
Jaitner, Milan Todorov, Tomáš 
Kučera, Daniel Raus a v katego-
rii starších Hana Pavlasová, Alex 
Cerkal, Julie Pivoňková, Patrik 
Chalupa a Pavel Franěk.
Sportovního klání se zúčastnilo 
87 dětí a ve dvaceti utkáních hra-
ných 2×7 minut nastříleli dohro-
mady 234 branek.

Školní ligy pokračovaly třetím turnajem

-šid-

MSDD – starší dorost
FC VM – SK Líšeň 9:1 (3:1)
Rozhodčí: Linhart – Staněk, De-
nev. Diváci: 10. Branky: 4× Po-
lanský (33.), (42.), (75.), (88.), 
2× Pokorný (70.), (85.), Votoupal 
(31.), Láznička (64.), Bradáč (76.) 
– hosté (40.). Sestava: Jícha – Po-
korný, Štefka, Doucha, Náprav-
ník (81. Sysel) – Votoupal – Láz-
nička, Ráček, Bradáč, O. Liška 
(70. Komínek) – Polanský.
První utkání na  jaře jsme hráli 
na umělé trávě s Líšní. K zápasu 
jsme nastoupili v úplně kom-
pletní sestavě. Líšeň se nacháze-
la o bod za námi, tudíž se hrálo 
o šest bodů.
Do  utkání jsme vstoupili velmi 
aktivně. Ve  31. minutě jsme za-

hráli roh nakrátko, kdy Polanský 
přihrál Ráčkovi, a ten dal dlouhý 
míč do vápna na Votoupala, který 
jej s důrazem poslal hlavou pod 
břevno. Neuběhly ani tři minuty 
a mohli jsme se radovat z druhé-
ho gólu, když Polanský dokázal 
projít přes obranu a sólovým úni-
kem vstřelil svůj první gól v sezo-
ně, kdy se vrátil po vážném zra-
nění. Do dalšího úniku se dostal 
opět Polanský, který poslal míč 
ve vápně pod sebe na Bradáče, ale 
ten pouze trefil stojícího obránce. 
Ve 40. minutě vstřelila krásný gól 
Líšeň, když útočník vymetl naši 
šibenici. Ve  42. minutě se opět 
utrhl obraně Polanský a  samo-
statný únik dokázal zužitkovat. 
Na  začátku druhého poločasu 

poslal Ráček dlouhý míč na  Po-
lanského, který míjel těsně bránu. 
Druhou střelu v zápase nedokáza-
li proměnit hosté, když jejich stře-
la letěla těsně nad břevno. V  64. 
minutě se odrazil míč k Lázničko-
vi, který propálil vše, co mu stálo 
v cestě. O dvě minuty později po-
slal Bradáč centr do vápna k Po-
kornému, ale ten jen orazítkoval 
břevno. V  68. minutě O. Liška 
poslal dlouhý centr na  Lázničku, 
který trefil vyběhlého branká-
ře. V  70. minutě Polanský poslal 
krásný míč na  Pokorného, který 
nedal vůbec brankáři šanci, když 
poslal míč k  tyči. V  75. minutě 
Nápravník vyslal do  ulice Ráčka, 
který našel před prázdnou bránou 
Polanského, a  ten zkompletoval 

svůj ,,hattrick“. O minutu později 
Polanský vymotal několik hráčů 
na  lajně a  následně posunul míč 
na Bradáče, který jedovatou stře-
lou vsítil gól. V 85. minutě Pokor-
ný prošel přes celou půlku a před 
vybíhajícím brankářem pohotově 
zakončil. Tečku za vydařeným zá-
pasem udělal Polanský, který z os-
trého úhlu vstřelil gól. 
„S utkáním jsem maximálně spoko-
jen. Kluci dodržovali taktické poky-
ny a dobře řídili hru. Po celý zápas 
jsme byli lepším týmem a  soupeři 
jsme nic vážného nedovolili. Za-
slouženě jsme získali všechny tři 
body. Doufám, že tuto formu potvr-
díme za týden v Bohunicích,“ zhod-
notil trenér L. Smejkal ml. 

-ls-

Fotbaloví dorostenci obrali Líšeň o tři body

Závěrečného a  tradičního oddí-
lového závodu „O  liščí ohon“ se 
zúčastnilo 81 závodníků z  řad 
členů ski klubu, instruktorů a ro-
dičů našich závodníků. Po něko-

lika slaběji obsazených ročnících 
se opět podařilo obsadit většinu 
kategorií. Za  krásného zimního 
počasí (slunce a teplota těsně pod 
0°C) se závody opravdu vydaři-

ly a všichni si je řádně užili, a to 
i díky tomu, že se jelo dvoukolo-
vě, což závod zatraktivnilo. Cenu 
fair-play udělujeme Pepovi Neci-
dovi st., který při vyhlášení, kdy 
byl na  prvním místě, přiznal, že 
minul jednu z bran, a tak vítězem 
v  kategorii padesátníci muži se 
stal Stanislav Neuman. Náhradní 
ceremoniál jsme Standovi uspo-
řádali včetně diváků v pozdějších 
hodinách. Celkovým vítězem zá-
vodu O liščí ohon se stala Tereza 
Neumanová, na  druhém místě 
Hana Vrábelová a  třetí byl Ivo 
Doležal. Více na www.skivm.cz 

Lyžaři zakončili sezonu závodem

-id-, foto: Petr Zezula

Dne 30. 3. se uskutečnil na Fajtově kopci poslední závod letošní sezony 
v obřím slalomu. Za nádherného zimního počasí byla trať výborně 
připravena a tak 88 závodníků, kteří přijeli na závěr sezony porovnat 
své zkušenosti, se ve dvou kolech pustili do boje o poslední medaile 
této zimy. Radost pořadatelům udělal zájem závodníků všech věko-
vých kategorií. Nejmladší byla Anička Kremláčková 2009 a nejstarší 
Jaroslav Doležal 1940, kteří přijeli a symbolicky tak zakončili letoš-
ní závodní sezonu. Závodníci Ski klubu Velké Meziříčí vybojovali 
10 medailí, jednu bronzovou, pět stříbrných a čtyři zlaté – Kateřina 
Neumanová (předžáci dívky), Filip Vošmera (předžáci kluci), Tama-
ra Bočková (ml. žákyně) a Hana Vrábelová (dospělí, ženy). Podrobné 
výsledky včetně fotogalerie najdete na www.skivm.cz. A tak přejme 
všem závodníkům, ať příští sezona je na sníh alespoň tak bohatá jak ta 
letošní a na medaile ještě úspěšnější.

Jeli slalom o velikonoční 
pomlázku

Vítězové za Ski klub Velké Meziříčí. Foto: Petr Zezula

Pozvánka na házenou
Hala za Světlou v sobotu 6. 4. v 11.00 I. liga ml. dorostenky – J. Hradec 
a v neděli 7. 4. od 9.00  Liga Vysočiny – turnaj st. žákyně: VM, H. Brod, 
Žirovnice, Třebíč, Výběr Kraje Vysočina (1998–1999) -záv-

-id-
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Do Meziříčí se sjeli hokejisté z celé Evropy
3. mezinárodní hokejový turnaj 
amatérů v ledním hokeji
Po  zdařilém 2. ročníku v  roce 
2010 projevili jeho účastníci zá-
jem opět se do  našeho města 
vrátit. Proto byly minulý týden - 
od středy do soboty – na našem 
zimním stadionu k vidění zápasy 
hokejových amatérů z  různých 
zemí EU a  Ruska. Hraje se bez 
věkového omezení s upravenými 
pravidly hry o kontaktu hráčů.

Devět mužstev bylo rozděleno 
do  tří skupin. Po  vzájemných 
utkáních se mužstva rozdělila 
na 2 skupiny – 4 týmy v jedné a 5 
týmů ve  druhé skupině. Zaslou-
ženě zvítězili hráči Kaliningradu 
z  týmu Zapad Rossii (Rusko) 
a  druhou skupinu vyhrál švý-
carský tým Phoenix z Lausanne. 
Dobře zahrála i obě domácí muž-
stva (2. místa Old boys Velké Me-
ziříčí a Stars Moravia).

Konečné pořadí:
Skupina Gold:
1. Zapad Rossii (Rusko)
2. Old boys Velké Meziříčí (ČR)
3. Lariki Sankt Peterburg (Rusko)
4. HC Wickham (Kanada)
Skupina Silver:
1. Phoenix Lausanne (Švýcarsko)
2. Stars Moravia (ČR)
3. Hot shots Helsinki (Finsko)
4. Boucaniers Toulon (Francie)
5. LPS Helsinki (Finsko)

Velmi kladně byl hodnocen 
i  doprovodný program pro 
hráče turnaje. V  pozadí nezů-
stal ani závěrečný ceremoniál 
s  vyhlášením výsledků, který 
proběhl v  koncertním sále Ju-
piter clubu. Slavnostního pře-
dání cen se ujali starosta města 
Radovan Necid a místostarosta 
Josef Komínek. Ti odměni-
li i  jednotlivce v  kategoriích: 
nejlepší hráč turnaje – Andrej 

Smirnov (Zapad Rossii Rusko), 
nejlepší obránce – Nusbauer 
Florian (Lausanne Švýcarsko), 
nejlepší útočník – Eric Harton 
(HC Wickham Kanada), nej-
lepší brankář – Mikhail Melni-
kov (Lariki Rusko). Největšího 
potlesku se dočkal nejstarší 
účastník turnaje – 62letý hráč 
domácích Stars Moravia Jiří 
Šíma. Na  slavnostním zakon-
čení bylo promítnuto velmi 

dobře zpracované DVD z  to-
hoto turnaje bratry Horkými 
z Internetové televize VM.
Spokojenost všech účastníků 
dává záruku, že se opět rádi 
do našeho města vrátí.
Organizátoři děkují všem, co 
podíleli na  organizaci či pod-
poře této akce. Bez jejich po-
moci by nebylo možné turnaj 
zorganizovat.

-vid-

Velkomeziříčští proti Finům. Foto: Martina Strnadová Střídačka týmu old Boys. Foto: Martina Strnadová Velkomeziříčští proti Finům. Foto: Martina Strnadová

Nejlepší hráč A. Smirnov. Foto: Martina Strnadová V. Zachoval a L. Jurek z old Boys. Foto: M. StrnadováTým Moravia Stars. Foto: Martina Strnadová

1. A tř., sk. B 
FC VM B – TJ Sokol Stonařov 
4:1 (2:0)
Rozhodčí: Sochor – Staněk, Denev. 
Diváci: 30. Branky: Polák (31.), 
Vyskočil (42.), Vítek (60.), Liška 
(63.) – Kozojed (55.). Karty: žlutá 
– Souček (77.), Liška (81.). Sesta-
va: Jícha – Maloušek (74. Antoš), 
Halámek, Polák, Bouček – Dufek, 
Vítek (80. Malec), Souček, Vyskočil 
– Liška, Vahila (68. Beran).
Utkání jsme odehráli jako jediní 
na Vysočině. Ostatní byla odložena 
kvůli počasí.
Na  začátku utkání prošel Liška 
do vápna, ale na poslední chvíli od-

kopl míč na roh hostující obránce. 
Ve 13. minutě Liška uvolnil do stra-
ny Dufka, který si míč potáhl a ná-
sledně poslal do vápna k Vahilovi, 
ale toho vychytal brankář Krupica. 
Ve  29. minutě poslal Vítek dlouhý 
míč do vápna k Vahilovi, a ten hla-
vou v těžkém souboji s brankářem 
poslal míč do  brány, ale pan roz-
hodčí gól neuznal prý pro faul. Klu-
ky tento moment nezlomil a ve 31. 
minutě po  centru Dufka, vsítil 
gól Polák, který si parádně naběhl 
do vápna. O několik minut pozdě-
ji vyslal Liška do  ulice Dufka, ale 
tomu nešťastně míč odskočil v dob-
ré pozici. Ve 42. minutě udělal vel-

kou hrubku obránce Špaček, které-
mu odebral míč Vahila a postupně 
šel sám s Vyskočilem na brankáře, 
následně těsně před brankářem při-
hrál Vyskočilovi, který se nemýlil. 
Ve druhém poločase zahrozili hos-
té, když Škrdla přehodil brankáře 
Jíchu, ale na poslední chvíli vykopl 
míč těsně před brankovou čárou Po-
lák. Během deseti minut jsme hráli 
špatně, když jsme nedokázali udržet 
míč. Toho využil Stonařov a  v  55. 
minutě Kozojed vstřelil z naší pasi-
vity branku. Po  inkasovaném gólu 
jsme se rychle oklepali a začali jsme 
hrát opět dobrý fotbal. Střelu Duf-
ka dokázal vytlačit Krupica na roh. 

V  60. minutě poslal Dufek míč 
do  malého vápna k  Vítkovi, který 
střílel do vnitřní tyče a následně míč 
skončil v síti. Neuběhly ani tři mi-
nuty a radovali jsme se ze čtvrtého 
gólu, když Vyskočil poslal do běhu 
Lišku, který bez problému vstřelil 
gól. V 67. minutě se dostal do gó-
lové šance Liška i Vítek, ale největší 
tutovku měl na kopačce Vítek, který 
nedokázal dotlačit míč do  brány. 
V  závěru utkání měl velkou šanci 
Liška, ale jeho letící střelu pod břev-
no zlikvidoval brankář Krupica.
„Dnešní velmi důležitý zápas se 
nám povedl na  jedničku. Tempo 
hry jsme měli nastolené my. Hráli 

jsme disciplinovaně a  hlavně kon-
struktivně. 
Všechny tři body jsme získali a za-
slouženě vyhráli. Klukům patří vel-

ká pochvala,“ řekl po zápase velmi 
spokojený trenér Libor Smejkal 
mladší.

-ls-, foto: Libor Smejkal ml.

Benfika zaslouženě vyhrála nad Stonařovem

Městská hokejová liga
Po dobu 6 měsíců se každý tý-
den na 700 amatérských hráčů 
utkávalo v jubilejním 10. ročníku 
populární městské hokejové ligy. 
Zaslouženě zvítězil tým Sanborn 
Velké Meziříčí. Osm týmů z elitní 
skupiny extraligy doplní na příští 
ročník 3 týmy z první ligy. 
14. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
HC Bory – Technické služby 
VM 2:6
Stoček, Kabelka M. – Chudoba 

2, Horký A., Horký D., Šlapal D., 
Pospíšil
Agromotor VM – SK Netín 2:5
Bíbr 2 – Plhák T. 2, Dvořák, Ře-
hoř, Juda
HC Lukáš – Sanborn VM 5:9
Beránek, Bartes, Studený, Matou-
šek, Jirovský – Bukáček 2, Fiala 2, 
Holub M. st., Hanus, Puffer, Pon-
dělíček, Bajer L.
SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 6:4
Bartoň, Dobrovolný, Svoboda, 
Mikulík, Březina, Dvořák – Py-

rochta 2, Klapal, Strnad
1. Sanborn VM 14 11 2 1 103:52 24
2. Technické služby VM 14 9 2 3 73:57 20
3. SK Omega VB 14 9 0 5 57:52 18
4. Agromotor VM 14 5 3 6 52:55 13
5. HC Bory 14 6 0 8 66:72 12
6. HC Lukáš 14 5 1 8 66:69 11
7. SK Netín 14 4 0 10 51:76 8
8. SK Afcon Kunšovec VM 14 3 0 11 54:89 6

Nejlepší střelci – Kuchař (HC 
Bory) 49, Pyrochta (SK Afcon 
Kunčovec VM) 31, Plhák T. (SK 
Netín) 29
O postup do extraligy 
River VM – SPL Radostín nad 
Osl. 1:14

Chmelíček – Láznička 5, Hubený 
5, Váša A., Váša J., Krejčí, Šíma 
HC Benetice – Farma Měřín 2:3
Houzar, Jakšík – Uchytil 2, Krčál
Horní Heřmanice – Auto 
Dobrovolný Velké Meziříčí 
3:8
Štveráček, Šilhán, Mejzlík Jar. – 
Šefčík 3, Dohnal 3, Vondráček 
Jiří, Vondráček Josef.
SK Vídeň – SK Lavičky 8:4
Pospíšil 3, Janák, Studený, Vídeň-
ský, Vyhlídal, Střecha Lad. – Ště-
pánek 4

Nejlepší střelci – Šefčík (Auto 
Dobrovolný VM) 34, Nevěčný 
(SK Lavičky) 32 
O konečné umístění v 1. lize
NHÚ Balinka VM – HC Pikárec 
3:5
Mucha J., Strádal M., Komínek – 
Chrást 2, Vařejka 2, Jaša

S. Zhoř – HCF Dráhy VM 1:4
Kuřátko – Tuček, Smejkal, Slavík, 
Širhal
HC Tasov – HC Bory B 7:4
Páral, Grec, Švec, Jaseňák 3, Svoboda 
– Karásek, Váša, Zikmund, Kotačka
6. HC Pikárec 12 10 0 2 71:34 18
7. HCF Dráhy VM 12 7 3 2 55:26 17
8. HC Tasov 12 6 1 5 47:43 13
9. NHÚ Balinka VM 12 5 2 5 58:57 12
10. Ořechov 12 5 2 5 59:40 12
11. Stránecká Zhoř 12 5 0 7 45:71 10
12. HC Bory B 12 0 0 12 30:94 0

Nejlepší střelci – Vacula (NHÚ 
Balinka VM) 32, Tuček (HCF 
Dráhy VM) 29

Desátý ročník městské hokejové ligy skončil, zvítězil v něm Sanborn

-vid-

1. SK Vídeň 14 12 1 1 86:43 25
2. SPL Radostín nad O. 14 9 2 3 66:41 20
3. Auto Dobrovolný VM 14 10 0 4 68:48 20
4. HC Benetice 14 6 0 8 56:49 12
5. SK Lavičky 14 5 2 7 73:68 12
6. Horní Heřmanice 14 5 1 8 64:75 11
7. Farma Měřín 14 3 2 9 41:65 8
8. River VM 14 2 0 12 37:102 4


