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a Obchodní akademie VM
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Den otevřených dveří
Dne  2. 12. 2013 otevřela společnost  Indecon s. r. o.  své obchodní 
zastoupení ve Velkém Meziříčí na Náměstí 17, v Jupiter clubu. Spo-
lečnost Indecon poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti 
pojišťovnictví, bankovnictví a investic. Klienti se mohou spolehnout 
na špičkové služby týmu odborníků dlouhodobě působících v oboru.

Bohumil Homola
oblastní ředitel
+420 725 882 549 www.indecon.cz

Mgr. Daniel Zezulka
jednatel
+420 567 210 425
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Advent je tady. S ním i vánoční strom
Minulou neděli obyvatelé našeho 
města spolu se starostou Radova-
nem Necidem, ředitelem Jupiter 
clubu Milanem Dufkem a mode-
rátorkou večera Pavlou Kama-
novou zažehli adventní světýlka. 
Vpodvečer se opět modře rozzářil 
i vánoční strom před radnicí.

Zejména děti, které nesly lucernič-
ky a  lampiony, si nově letos smls-
ly na  čokoládě Lindt. Ta na  sebe 
upozornila velkým nafukovacím 
medvědem, který byl přivezen až 
ze Švýcarska, tedy z původní země 
oné čokolády. Krom toho opět 
zažehly se svými rodiči lampiony 
štěstí, které vypouštěly na oblohu.
Znovu také přijel nebeský pošťák 
či pro děti připravil pořádající Ju-
piter club tradiční pohádku v kině. 
O  hudební program se postarala 
skupina Pavana pod vedením Pavly 
Kamanové a průvodním slovem 
provázely žákyně základní školy 
Lucie Burešová a Nikol Karbanová.

Televizní magazín najdete 
i v našich novinách
Stejně jako loni, tak i letos máme pro čtenáře našeho týdeníku připra-
vený dárek. V posledním čísle (45/2013) letošního roku, které vyjde 
18. 12. 2013, bude vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda. 
Bude mít celkem 64 stránek včetně televizního programu od 21. 12. 

2013 do 3. 1. 2014. 
Navíc se můžete zúčast-
nit jeho čtenářské sou-
těže o  ceny v  hodnotě 
100.000 Kč! 
Ale co je nejpodstat-
nější – za uvedené číslo 
45/2013 zaplatíte pouze 
16 Kč a  přitom získáte 
jak náš týdeník (za  13 
Kč), tak magazín, kte-
rý je volně v  prodeji 
za 17 Kč. 
Namísto 30 Kč tedy za-
platíte jen 16! 
Věříme, že vás i  letos 
tímto dárkem potěší-
me!

Ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka týdeníku 

Velkomeziříčsko

Iva Horká
Adventní světýlka přišli na náměstí rozsvítit obyvatelé našeho města všech 
věkových kategorií. Více foto najdete na straně 4 a našem webu. Foto: Iva Horká

Archeologický průzkum v Jupiter clubu bude 
levnější, skoro o polovinu
Zjišťovací výzkum při stavbě 
víceúčelového sálu Jupiter clu-
bu ve Velkém Meziříčí potvrdil 
archeologické nálezy. Město 
coby investor stavby řešilo 
cenu za následný archeologický 
průzkum.

Archeologická společnost Pueb-
lo, o. p.  s., která prováděla prů-
zkum kolem Balinky na Ostrův-
ku a za luteránským gymnáziem 
při výstavbě protipovodňové zdi, 
svoji další práci na parcele v Ju-
piter clubu ocenila na  720.000 

korun včetně daně z  přidané 
hodnoty. Ředitel společnosti Pu-
eblo Pavel Hušták vyjmenoval, že 
částka krom práce lidí zahrnuje 
i  mechanizaci a  další technické 
zázemí jako třeba stany, aby prů-
zkum mohl probíhat i za zimní-
ho počasí, a  dále následné ana-
lýzy, zpracování a  konzervaci 
nálezů. Zástupcům města se tato 
částka jevila jako příliš vysoká. 
Snažili se proto vyjednat přija-
telnější cenu. „Oslovili jsme další 
tři společnosti, které archeolo-
gický průzkum provádějí,“ uvedl 

vedoucí odboru výstavby a  re-
gionálního rozvoje městského 
úřadu Antonín Kozina. Město 
obdrželo nové nabídky a  na  je-
jich základě znovu jednalo se 
společností Pueblo. 
„Dotlačili jsme Pueblo k acepto-
vatelné částce, a to necelých čtyři 
sta tisíc korun včetně daně,“ do-
dal A. Kozina s tím, že tuto část-
ku dnes bude schvalovat rada 
města na  svém řádném jednání. 
Nabídka Puebla nakonec byla 
nejlevnější ze všech městem oslo-
vených společností zabývajících 

se archeologickým průzkumem.
Archeologové při prvotním zjiš-
ťovacím výzkumu jako první 
objevili možné pozůstatky ka-
menné hradby, jíž bylo město 
obehnáno, či dřevěné palisády, 
které nejspíš tvořily druhou 
řadu hradby. Další nálezy zatím 
na svoje objevení čekají. 
Práce na  stavbě víceúčelového 
sálu JC zatím pomalu pokračují 
betonováním základových pilotů 
stavby v  místech, kde nedojde 
ke  znehodnocení archeologic-
kých nálezů. Martina Strnadová

Letošní silvestr bude na 
náměstí s vylepšením
Letošní silvestr se na náměstí 
ponese ve stejném duchu jako 
loni, ale bude přeci jenom 
malinko vylepšen.

Spontánní oslavy konce roku, 
které se na  velkomeziříčském 
náměstí už staly tradicí, pod-
poří radnice spíše doplňkový-
mi službami, které budou kopí-
rovat osvědčený loňský postup. 
Po  jednání složek integrované-
ho záchranného systému s  ve-
dením města to řekl starosta 
Radovan Necid. 
„Osvědčila se nám spolupráce 
městských strážníků a  Policie 
ČR při dohledu nad veřejným 
pořádkem, osvědčila se sou-
činnost s  dobrovolnými hasiči 
a  zdravotnickými záchranáři. 
Opět budou pečlivě monitoro-
vat, že se někde oslavy nezvrt-
nou v  nebezpečné výtržnosti,“ 
popisuje starosta Radovan Ne-
cid.
Pracovníci místních technic-
kých služeb dodají potřebné 
množství kontejnerů na odpad, 
ale i  úklidové čety. „To se loni 
osvědčilo, náměstí bylo během 
a  po  oslavách do  několika ho-
din opět uklizené,“ řekl staros-
ta. Pro odpalování kontejnero-
vých rachejtlí bude na náměstí 
znovu vyhrazena centrální plo-
cha tak, aby lidé nepoužívali 
nejnebezpečnější pyrotechniku 
v hustém davu. 

Novinkou bude půlnoční od-
počítání přesného času a  na-
zvučení ohňostroje prostřed-
nictvím městského rozhlasu. 
„Technologie rozhlasu umož-
ňuje zapnout jej pouze na  ná-
městí a určitě to slavícím lidem 
pomůže v  přesném načasování 
přípitku,“ usmívá se Radovan 
Necid. 
Spontánní oslavy na  náměstí 
jsou ve  Velkém Meziříčí tradi-
cí. Město do  nich nijak neza-
sahuje, pouze po  předloňském 
incidentu se silnou vojenskou 
pyrotechnikou a několika rvač-
kami už loni dohodlo bezpeč-
nostní opatření, která však ne-
mají oslavy nijak narušovat. 
„Myslím si, že to, že se lidé 
sami baví, svědčí o  zdravém 
duchu našeho města. Proto tuto 
akci radnice nechce nijak svá-
zat omezujícími pravidly,“ řekl 
starosta. 
Policisté a strážníci oslavy pou-
ze sledují přímo na  náměstí 
několika hlídkami i  prostřed-
nictvím kamerového systému 
a  při zárodku jakéhokoliv ne-
bezpečného incidentu ihned 
zasahují tak, aby nevznikl velký 
problém, který by oslavy zkazil. 
Stejně postupují i  dobrovolní 
hasiči a  místní technické služ-
by. 
„Tento postup jsme vyzkoušeli 
loni a osvědčil se,“ uzavřel sta-
rosta Necid. -ran-

Chtějí zlepšit spolupráci mezi obcemi
Velkomeziříčská radnice 
dostane z programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost Evrop-
ské unie dotaci 2,5 milionu 
korun na zlepšení meziobecní 
spolupráce v rámci svého 
správního obvodu.

Městský úřad Velké Meziříčí 
získá peníze díky projektu sys-
témové podpory meziobecní 
spolupráce v  rámci správních 
obvodů obcí s  rozšířenou pů-
sobností (ORP), jehož zadava-
telem je Svaz měst a obcí České 
republiky. Celkový rozpočet 
projektu je 600 milionů korun 
a realizován bude v celkem 205 
obcích s rozšířenou působností 

včetně již zmíněného Velkého 
Meziříčí. Termín realizace je 1. 
12. 2013 – 30. 4. 2015. 
„Cílem projektu je v  podstatě 
za  16 měsíců zmapovat ORP, 
zjistit, co potřebuje a  navrh-
nout, jak zlepšit vzájemnou 
spolupráci malých obcí a  vel-
kých měst,“ uvedl velkomezi-
říčský starosta Radovan Necid, 
jenž zastupuje největší město 
zdejšího obvodu a  na  projektu 
bude spolupracovat se zástup-
cem malých obcí – starostou 
Otína Jiřím Mrázkem.
V  praxi to znamená navýšení 
počtu zaměstnanců velkome-
ziříčského městského úřadu 
o čtyři – na celkem 112. Ti bu-

dou pracovat na pozicích koor-
dinátora meziobecní spoluprá-
ce či pracovníka pro analýzy 
a strategie. 
Podle Radovana Necida projekt 
EU tyto pracovníky zaplatí, ale 
nehradí už počítače, vybavení 
pracoviště a další náklady. 
„To padne na město Velké Me-
ziříčí a bude nás to stát asi 300 
tisíc korun,“ dodal starosta.
Hlavními tématy, na  která je 
projekt cílen, jsou školství, so-
ciální věci a odpady. 
Čtvrté téma zůstalo volné 
a spolupracující starostové zvo-
lili dotační servis a servis s vý-
běrovými řízeními.

Martina Strnadová

Jak vycházíme

Poslední letošní 
číslo Velkomeziříč-
ska vyjde 18. prosince 
2013.
V roce 2014 poprvé 
vyjdeme 8. ledna.
Dovolená v redakci:
Od  19. prosince 2013 
do 2. ledna 2014. 
Otevřeno opět od 
3. ledna 2014.
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Opravené netínské varhany se představí na koncertě tuto neděli
Práce na positivu a hlavním 
hracím stroji netínských var-
han se chýlí ke konci. Nástroj 
bude osmého prosince uveden 
do provozu na slavnostním 
koncertu.

Oprava, která probíhá několik 
málo let, přišla na  více než dva 
miliony korun. Zdrojem financí 
byla veřejná sbírka, včetně sou-
kromých dárců. 
Do  původních skříní Jana Ko-
morníka z  let 1779–1781, při 
zachování všech částí původní-
ho barokního nástroje, jsou ve-
stavěny nové varhany. Vestavba 
nástroje je podle slov varhanářů 
k  těmto cenným skříním ade-
kvátní a nebylo do nich zasaho-
váno jinak než restaurátorsky. 
Původně byl hudební kůr v Ne-
tíně osazen mechanickými 
varhany s  dekorativním poziti-
vem, které byly postaveny roku 
1681. Až teprve v roce 1935 bylo 
na návrh kostelního konkurenč-
ního výboru rozhodnuto o  po-
stavení nových varhan od firmy 
Josef Melzer z Kutné Hory.

Iva Horká
Snímek z minulého týdne zachycuje aktuální stav 
prací před dokončením. Foto: Iva Horká

Intonér Zdeněk Henych při odborné instalaci píšťal 
do netínského nástroje. Foto: Iva Horká

Upozornění občanům
V  úterý dne 10. 12. 2013 se 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí 
budou konat tradiční Vánoční 
trhy. V  souvislosti s  touto akcí 
bude od  6.00 vjezd na  náměstí 
po  celý den uzavřen a  z  tohoto 
důvodu také nebude možno par-
kovat motorová vozidla na  par-
kovištích na  náměstí a  v  ulicích 
Radnická a Komenského.

Náměstí bude 
uzavřeno

-pd-

Cena vody zase 
stoupla
Za vodné a stočné zaplatíme příš-
tí rok zase víc - celkem 88,40 Kč  
za m³. Zatímco letos jsme platili 
84,40 Kč.
Podrobné informace o důvodech 
nárůstu ceny čtěte na straně 4. 

V kablovce probíhá demolice. Poté má začít výstavba Kauflandu

Administrativní budova kablovky s vrátnicí je již zcela pryč. Objekt kuchyně 
úplně vpravo se bourat nebude, zato budovu, z jejíž střechy je snímek vyfocen, 
demolice teprve čeká. Foto: Martina Strnadová

Demolice v bývalém areálu kablov-
ky předchází následné plánované 
stavbě Kauflandu. Ten hodlá svoji 
prodejnu ve  Velkém Meziříčí ote-
vřít s  největší pravděpodobností 
v červnu 2014.
V areálu kablovky již začala demo-

lice administrativní budovy s vrát-
nicí. Podle důvěryhodného zdroje, 
jenž si nepřeje být jmenován, lze 
předpokládat dokončení bouracích 
prací patrně ještě do  Vánoc. Poté 
může být zahájena samotná výstav-
ba objektu prodejny. Stavební od-

bor velkomeziříčského městského 
úřadu na ni již vydal stavební po-
volení. „Stavba by měla být rychlá, 
neboť je poměrně jednoduchá. Fir-
ma napilotuje základy a může začít 
dělat skelet. Jelikož jde o  suchou 
výstavbu, lze pracovat i  během 

mírné zimy,“ uvedl zdroj. Výstavba 
okružní křižovatky u  fotbalového 
hřiště, která dopravně napojí areál 
Kauflandu v kablovce na hlavní tah 
městem, má začít oproti původním 
předpokladům až na  jaře příštího 
roku, jakmile to počasí dovolí. Prá-

ce na stavbě prodejny i křižovatky 
by měly probíhat souběžně, ale 
křižovatka by měla být dokonče-
na dřív než prodejna – nejpozději 
v  květnu 2014. Podle stavebního 
úřadu velkomeziříčské radnice by 
bylo ideální průběh prací na křižo-

vatce sladit s  plánovanou investicí 
Kraje Vysočina, který hodlá v příš-
tím roce opravovat silnici II/602 
ve Velkém Meziříčí od pošty, přes 
Karlov až po  křižovatku na  Dolní 
Radslavice. Zda se to podaří, však 
zatím není jisté. M. Strnadová

Technické služby jsou v novém areálu, stěhovat se bude také sběrný dvůr
Velkomeziříčské technické služby jsou definitivně 
přestěhovány v novém areálu na Karlově. Ten 
mimo jiné umožní i rozšíření a zkvalitnění služeb 
sběrného dvora. Po návštěvě radních v novém síd-
le technických služeb to uvedl starosta Radovan 
Necid.

Stěhování probíhalo postupně celý rok. V novém are-
álu našly zázemí nejen technické a  administrativní 
provozy, ale také například autopark či dílny. „Veli-
kost areálu umožní i umístění sběrného dvora, kte-
rý se tam během zimy postupně přesune ze stávající 
lokality u nádraží,“ řekl starosta Necid s tím, že nové 
umístění je výhodnější zejména pro uživatele. „Je zde 
stejná dopravní dostupnost a umístění navíc v sídle 
umožní provozovat sběrný dvůr nepřežitě od pondě-
lí do soboty.“
Kromě nového areálu letos k technice přibyl i nový 
multifunkční komunální vůz. Technické služby 
na jeho pořízení získaly dotaci. Bude sloužit zejmé-
na při čištění ulic a snižování jejich prašnosti. „Naše 

stará avie toho moc nezvládala. Nový vůz umožní 
nejen ulice zamést a zbavit písku a smetků prakticky 
dokonale, ale je i  rychlejší a  samozřejmě tišší. Lidé 
by jeho výhody měli poznat nejpozději na  jaře, při 
jarním úklidu ulic od zbytků zimního posypu,“ uvedl 
starosta.
Za poslední čtyři roky došlo v technických službách 
k  obměně strojového vybavení za  více než dvacet 
milionů korun. Na  více než polovinu této částky 
přispěly nejrůznější státní a evropské dotační tituly. 
„Technické služby patří v oblasti získávání mimoroz-
počtových podpor k  úspěšným organizacím,“ po-
chválil s. r. o. ve stoprocentním vlastnictví města Ne-
cid. S novou technikou a novými provozy se budou 
moci lidé seznámit na vlastní oči. Na duben plánují 
technické služby velký den otevřených dveří právě 
s ukázkami práce techniky a prohlídkou nového are-
álu. „Jde nám hlavně o to, aby obyvatelé města a okolí 
viděli, co vše je v oblasti komunálních služeb mož-
né,“ uzavřel ředitel Technických služeb, s. r. o. Velké 
Meziříčí Jaroslav Mynář. -ran, foto archiv měú-

Karlovarská firma Abajo bude krom objektu bývalé tažírny a adjustace demolovat 
i halu s prosklenou střechou hned za ní. Foto: Martina Strnadová
Více aktuálních fotek z úterý 3. 12. 2013 najdete na našem webu ve fotogalerii.
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Základní škola na Školní ulici oslavila 10. výročí

Indecon je mladá a dynamicky se 
rozvíjející společnost, která poskytuje 
zcela nezávislé poradenství

Indecon sídlí v přízemí Jupiter clubu na náměstí ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Nejsme zástupci žádné finanč-
ní instituce, nýbrž na  finančním 
trhu zastupujeme klienta, fyzic-
kou či právnickou osobu, který je 
pro nás hlavním partnerem. 
Portfolio společnosti zahrnuje 
všechny významné finanční in-
stituce působící na  českém trhu. 
Z  nabídky produktů vybíráme 
to nejlepší, co je schopen český 
finanční trh nabídnout. Společně 
s  klientem provedeme detailní 
rozbor jeho potřeb a  očekává-
ní v  souladu s  jeho možnostmi. 
Na  základě tohoto rozboru mu 
následně vypracujeme návrh 
komplexního řešení pro účelnou 
ochranu klienta, jeho rodiny 
i majetku, efektivní tvorbu kapi-
tálu a správné financování bydle-
ní. Tento detailní rozbor (analý-
za) představuje základní kámen 
poradenství Indeconu s  kon-
ceptem řešení přímo na  „tělo“. 
Ve  většině případů náš koncept 
dokáže zajistit značnou finanční 
úsporu.
Indecon je majitelem realitní 
společnosti Indecon reality, s. r. o.
Spojením obou subjektů otevírá-
me nové možnosti pro expanzi 
do dalších regionů České repub-
liky a nabízíme spolupráci. Lidé, 
kteří mají nějaký sen, přijdou 
tam, kde ho mohou realizovat.
Bohumil Homola, 
oblastní ředitel, 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziří-
čí. Tel.: +420 725 882 549
bohumil.homola@indecon.cz
www.indecon.cz
Mgr. Daniel Zezulka, jednatel, 
Divadelní 8, 586 01 Jihlava. 
Tel.:  +420 567 210 425
indecon@indecon.cz
www.indecon.cz
(Článek je součástí placené inzerce 

ze strany jedna tohoto čísla.)

Oblastní ředitel Bohumil Homola (vpravo) a kolega 
Vlastislav Musil v kanceláři Indeconu. Foto: Iva Horká

Oslavu 10. výročí založení 
základní školy na Školní ulici si 
vedení školy, žáci, rodiče a další 
hosté užili ve čtvrtek 28. 11.

Program začal školním ad-
ventním jarmarkem, na němž 
děti prodávaly především svoje 

výrobky, a tak si přítomní mohli 
zakoupit nespočet druhů advent-
ních věnců, vánočních ozdob 
a spoustu dalšího, včetně kupří-
kladu super hrnkových krmítek 
s potravou pro ptáčky na zimu.
Další bodem programu byla aka-
demie žáků, kterou uvedl ředitel 

školy Petr Blažek a přítomné 
přivítal také starosta města 
Radovan Necid. Na ní školáci 
předvedli svůj taneční, herecký 
či sportovní um. Zapojili se 
i pedagogové, zejména učitelky. 
Ty přišly s ukázkou inspirova-
nou dobami dávno minulými, 

v níž se nosily pionýrské šátky 
a povinným jazykem byla ruš-
tina či budování socialistické 
vlasti. Zatímco v tělocvičně, 
kde akademie probíhala, se této 
parodii lidé zasmáli, na nástěn-
kách ve vestibulu školy už byla 
na historických fotografiích 

tvrdá realita - učitelky, když 
jim bylo 10 let, mimo jiné právě 
v uniformách pionýrů. Po hojně 
navštívené a zdařile připravené 
přehlídce činností a doved-
ností se pak přítomní vydali 
na prohlídku celé moderní 
a stále nově vyhlížející budovy. 

Pozvaní hosté, včetně návštěvy 
z partnerského města Valašské 
Meziříčí a vedení našeho města, 
se pak odebrali na připravený 
raut do školní jídelny, kde mohli 
rozebrat dojmy z právě skončené 
povedené oslavy.

Iva Horká

Školáci ukázali, že jsou šikovní i ve 
sportovních disciplínách. Foto: Iva Horká

Na jarmarku byly rozmanité výrobky. 
Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Děti se na akademii blýskly také 
zdařilými tanci. Foto: Iva Horká

Učitelky si v parodii připomněly 
dobu, kdy jim bylo 10 let. Iva Horká

Slavnosti vína v Netíně se letos konaly 
naposledy
Po šesti letech konání tra-
diční slavnosti vína v Netíně 
skončily. 

„V nejlepším se má přestat, takže 
vám všem děkuji za účast a ozna-
muji, že letošní slavnosti byly 
poslední. Minimálně na  tři roky 
si dám pauzu,“ rozloučil se s pří-
tomnými návštěvníky v  sobotu 
22. listopadu jejich hlavní orga-
nizátor Josef Homola. 
Ten také hned v úvodu vzpomněl 
na  svého zesnulého kamaráda, 

s nímž zmíněnou akci zakládali. 
Vítězem letošního ročníku řízené 
degustace osmi vinařství se sta-
lo Svatomartinské víno Müller 
Thurgau 2013 z  rodinného vi-
nařství Grmolec z  Moravského 
Slovácka, jehož tradice sahá až 
do roku 1889. 
Druhým nejlepším vínem bylo 
Rulandské šedé 2012 s  přívlast-
kem výběr z  hroznů vinařství 
Krist Milotice a  bronz si odvez-
li vinaři z  Templářských sklepů 
Čejkovice za  svůj Hibernal 2012 

s  přívlastkem pozdní sběr. Me-
daile a  diplomy předával jako 
již v  předchozích ročnících pan 
František Podstatzký.
Krom koštu vín se letos nově 
konala také ochutnávka švý-
carských kuliček Lindor známé 
čokoládovny Lindt, kterou Josef 
Homola prodává ve svojí prodej-
ně ve  Velkém Meziříčí. Přítom-
ným v  sále netínského kulturní-
ho domu, kde se slavnosti konaly, 
nejvíce zachutnala kulička v čer-
ném obalu Dark 60 % a  hned 
za  ní nejprodávanější Lindorka 
s kokosovou náplní.
K  vínu patří také muzika, čili 
cimbálovka Morava z  Čejkovic 
opět nezklamala, ale také dobré 
jídlo od  kuchaře Honzy Vaňka. 
Hosté měli na výběr ze dvou po-
krmů – dámy těstovinový salát 
s dresingem, a pánové kuřecí rol-
ku s  mletým masem a  pečenou 
krkovici. 
Vína, dar boží požehnali dva kně-
ží, z netínské a měřínské farnosti 
a  o  zpestření večera se postaral 
juniorský taneční pár Karolí-
na Trutnová z  Velkého Meziříčí 
a  její nový taneční partner Pavel 
Šmarda z Brna. Iva Horká

Návštěvníci koštu vína v Netíně chutnali vzorky z 8 
vinařství. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Barevné Vánoce zahájí svým zpěvem 
klienti z ÚSP Křižanov
Tradiční předvánoční akce Barevné Vánoce se 
koná ve čtvrtek 12. prosince se v sídle Kraje 
Vysočina v Jihlavě.

Všechna patra kongresové budovy opět zaplní 
výrobky obyvatel krajských domovů pro seniory 
a ústavů sociální péče a střední školy z Vysočiny 
nabídnou vánoční cukroví, přírodní dekorace 
nebo inspiraci, jak vyzdobit štědrovečerní tabu-
li. Kromě toho je i  v  letošním roce připravena 
Ježíškova pošta slibující splnění vánočních přá-
ní, stačí vhodit vzkaz do  připravené schránky. 
„Návštěvníci jsou v  sídle Kraje Vysočina srdeč-

ně vítáni od  9.30 až do  16 hodin,“ zve na akci 
tisková mluvčí Jitka Svatošová. Barevné Vánoce 
jsou každoročním místem inspirace na netradič-
ní vánoční dárky, originální ozdoby i slavnostní 
dekorace vánočních stolů. Nebude chybět ani 
oblíbené balení na  místě zakoupených i  vlast-
ních přinesených dárků. Program zahájí zpě-
vem koled klienti Ústavu sociální péče Křižanov. 
Na organizaci se podílí 22 krajských domovů pro 
seniory a ústavů sociální péče, tři dětské domovy 
zřizované Krajem Vysočina a čtyři střední školy 
z Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí a Třeště. 

Zprac.: Iva Horká
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Závěr tanečních kurzů patřil barevné prodloužené, která proběhla minulý víkend, 
a to 29. a 30. 11. v luteránském gymnáziu. Foto: Martina Strnadová

Barevná prodloužená byla v luteránském gymnáziu

Barevná prodloužená studentů středních škol z našeho města a okolí se po dlouhé 
době nekonala v Jupiter clubu, ale jinde. Foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 20. 
11. 2013
1.  Rada města vzala na vědomí: 
•	 návrh	 dodatku	 č.	 1	 ke  smlou-
vě o účasti na Programu 129 120, 
která byla uzavřena dne 21. 2. 2012 
mezi ČR-Ministerstvem zeměděl-
ství, Povodím Moravy a  městem 
pro stanovení pravidel pro poskyt-
nutí finančních prostředků pro vý-
stavbu protipovodňových opatření 
ve  městě a  doporučila zastupitel-
stvu města tento dodatek schválit
•	 žádost	 Kraje	 Vysočina	 o  bez-
úplatný převod pozemku města 
parc. č. 863/8 v k. ú. Mostiště, kte-
rý je součástí krajské komunikace, 
souhlasila se záměrem bezúplatné-
ho převodu a doporučila zastupitel-
stvu města bezúplatný převod po-
zemku Kraji Vysočina odsouhlasit
•	 výsledek	 hospodaření	 společ-
nosti Technické služby VM, s. r. o., 
za III. čtvrtletí roku 2013
•	 zprávu	o činnosti	a hospodaření	
příspěvkové organizace Sociální 
služby města Velké Meziříčí za III. 
čtvrtletí roku 2013
•	 předložené	zprávy	o hospodaře-
ní příspěvkových organizací města 
za III. čtvrtletí 2013
•	 výroční	 zprávy	 školských	 pří-

spěvkových organizací za  školní 
rok 2012/2013
2. Rada města schválila:
•	 realizaci	 projektu	 Systémová	
podpora meziobecní spolupráce 
v rámci správních obvodů ORPů
•	 návrh	 smlouvy	 o  smlouvě	 bu-
doucí na  zřízení práva věcného 
břemene ve  prospěch společnosti 
RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad La-
bem a k tíži pozemku města parc. 
č. 5708/6 v  lokalitě u Agromotoru 
(u  krajské silnice, odbočka na  ul. 
Pod Strání) s právem uložení ply-
novodní přípojky STL plynovodu 
do  tohoto pozemku, právem pro-
vozování, údržby a oprav na dobu 
funkčnosti stavby 
•	 návrh	budoucí	smlouvy	na zříze-
ní práva věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, 
a.s. České Budějovice, k tíži pozem-
ku města parc. č. 3800/66 v Hlini-
štích, obec a  k. ú. Velké Meziříčí 
s  právem uložení zemního kabelu 
NN do  tohoto pozemku, prá-
vem provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání stavby 
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	8	tis.	
Kč – § 3725 stavební úpravy areá-
lu TS pro recyklační a sběrný dvůr, 
rozdělení:  8 tis. Kč – § 3639 úpravy 

prostor v  areálu TSVM – změna 
užívání skladových prostor
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 24	
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 24 tis. Kč – § 2141 filmy 
o Velkém Meziříčí
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	60	tis.	
Kč – § 2212 silnice – org. 80 práce 
provedené TSVM, rozdělení: 60 tis. 
Kč – § 3745 péče o vzhled – org. 80 
práce provedené TSVM
3. Rada města souhlasila:
•	 s omezením	provozu	na náměstí	
dne 1. 12. 2013 (neděle) při konání 
akce „Adventní světýlka – rozsvě-
cení vánočního stromu“ v  době 
od 6 do 20 hodin takto: od 6 hodin 
uzavřena spodní komunikace ná-
městí, průjezd horní komunikací 
– stavba pódia v prostoru před rad-
nicí vedle vánočního stromu, od 16 
hodin do 20 hodin uzavření celého 
náměstí – vlastní konání akce
•	 se	 zapojením	 transferů	 účelově	
určených, přijatých na  účet města 
v  listopadu 2013, do  upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 
2013
4. Rada města vydává: 
•	 směrnici	 č.	 3/2013	 o  vymáhání	
nedoplatků na nájemném z bytů.
          Ing. Radovan Necid, starosta

Rada města projednala... DPH se bude od ledna přiznávat už 
jen elektronicky
Pouze elektronicky budou nově 
komunikovat plátci daně z  při-
dané hodnoty se svým místně 
příslušným správcem daně. Od 1. 
1. 2014 budou všichni plátci DPH 
povinně podávat daňová přizná-
ní, dodatečná daňová přiznání 
a  hlášení včetně příloh elektro-
nicky.

Stejným způsobem budou po-
dávat také přihlášku k  regist-
raci za  plátce DPH a  oznámení 
o  změně registračních údajů 
u plátce DPH.
Výjimku budou tvořit pouze 
plátci DPH – fyzické osoby, je-
jichž obrat za nejvýše 12 bezpro-
středně předcházejících po  sobě 
jdoucích kalendářních měsíců 
nepřesáhne 6 mil. Kč a  nemají 
zákonem stanovenou povinnost 
činit podání elektronicky. Ti si 

budou moci vybrat, zda budou 
svá podání zasílat správci daně 
elektronicky, v  papírové podobě 
poštou či doručovat osobně.
K  uvedeným změnám do-
šlo v  souvislosti se zákonem č. 
502/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 235/2004 Sb., o  dani 
z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen zákon 
o  DPH), kdy začal platit nový § 
101a zákona o DPH.
Elektronická podání mohou plát-
ci DPH zasílat prostřednictvím 
aplikace „elektronická podání 
pro daňovou správu“ na  adrese 
www.daneelektronicky.cz. 
Bližší informace lze nalézt též 
na  internetových stránkách Fi-
nanční správy ČR www.financ-
nisprava.cz.
Finanční správa připravuje i další 
možnost elektronického podá-

vání, a  sice s  ověřenou identi-
tou podatele způsobem, kterým 
se lze přihlásit do  jeho datové 
schránky – viz § 71 odst. 1 pís-
meno c) daňového řádu, ve znění 
zákonného opatření č. 344/2013 
Sb. (zveřejněno ve Sbírce zákonů 
v částce 134 rozeslané dne 5. lis-
topadu 2013). 
Jakmile bude tento nový způsob 
elektronické komunikace tech-
nicky možný, finanční správa 
zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, jaká podání lze 
takto učinit.
Pro úplnost je třeba dodat, že pro 
všechny plátce DPH bez rozdílu 
zůstává nadále zachována po-
vinnost elektronického podání, 
pokud jde o podání výpisu z evi-
dence pro daňové účely v režimu 
přenesení daňové povinnosti (§ 
92a odst. 5 zákona o DPH).     -jt-

Advent je tady. S ním i vánoční strom
 Pokračování ze strany 1

Letos na světýlkách vystoupila skupina Pavana (zleva) Kristýna Nováková, Aneta 
Vrbková, Pavla Kamanová, Alžběta Mikysková, Jana Mikysková a Dan Blaha. Vepředu 
Lucie Burešová a Nikol Karbanová. Více foto na našem webu. 2x foto: Iva Horká

Faktory působící na vývoj ceny:
1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce 
dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy o poskyt-
nutí dotací, jejichž nedílnou součástí je závazek dodr-
žení podmínek tzv. finanční analýzy, která predikuje 
povinný vývoj ceny vodného a stočného, jehož součástí 
je i nezbytný vývoj nájemného pro tzv. zajištění samo-
financovatelnosti obnovy majetku vodovodů a kanali-
zací. Nedodržení predikce vývoje ceny má restriktivní 
následky v podobě krácení dotace. 
2. Nárůst ceny vodného pro rok 2014 není výše uve-
deným závazkem zatím regulován a  kopíruje pouze 
inflační nárůst vstupů. Cena pro stočné na r. 2014 již 
respektuje podmínky určené pro příjem dotací z EU, 
což se promítá v  nárůstu nájemného o  16 % oproti 
předchozímu roku. Tento nárůst ovlivňuje zvýšení 
ceny stočného.
„V roce 2013 pokračoval dočasný útlum výroby a pro-
běhly další strukturální změny  u některých výrobních 
firem, které vedly především ke snížení odváděné od-
padní vody o více než 80 tis. m³. Nárůst cen základních 
výrobních vstupů (surová voda, energie) se podařilo 
díky úsporným opatřením ze strany provozovatele 

utlumit do inflační úrovně, “ řekl Karel Fuchs, ředitel 
Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Žďár nad 
Sázavou.
Aktuální struktura skladby ceny vodného a stočné-
ho:
Daně a  poplatky státu v  sobě zahrnují zejména po-
platky za  vypouštěné odpadní vody, daně silniční, 
z  nemovitosti apod., dále poplatky za  odběry surové 
a podzemní vody. Vlivem zvyšování sazby DPH a po-
platku za odběr surové vody trvale roste podíl odvodů 
státu, který v současné době dosahuje v ceně placené 
odběratelem více jak 26  % z ceny vodného a stočné-
ho. Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce 
a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájem-
ného dosahuje téměř 26 % z ceny.  Zbývající 48 % podíl 
jsou náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanaliza-
cí infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy 
apod.), náklady provozovatele (osobní náklady, odpisy 
a opravy majetku) a minimální ziskové marže.
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, 

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
Ing. Karel Fuchs, ředitel divize 

Vodárenské akciové společnosti, a. s.

 Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2014 49,70 Kč/m³ 38,70 Kč/m³ 88,40 Kč/m³
Cena bez DPH 2014 43,22 Kč/m³ 33,65 Kč/m³ 76,87 Kč/m³
Cena s DPH 2013 49,00 Kč/m³ 35,40 Kč/m³ 84,40 Kč/m³
Cena bez DPH 2013 42,61 Kč/m³ 30,78 Kč/m³ 73,39 Kč/m³
Absolutní nárůst ceny s DPH 0,70 Kč/m³ 3,30 Kč/m³ 4,00 Kč/m³
Absolutní nárůst ceny bez DPH 0,61 Kč/m³ 2,87 Kč/m³ 3,48 Kč/m³
Procentní nárůst s DPH 1,4 % 9,3 % 4,7 %

Vodné a stočné se zase zvýšilo
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko na základě podrobné analýzy vněj-
ších vlivů a provozních nákladů zpracovaných 

Vodárenskou akciovou společností, a. s., divizí 
Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné 
a stočné na rok 2014 s účinností od 1. 1. 2014.
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 4. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 
18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 5. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 pobožnost 
a mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 6. 12.: 8.00 mše sv. – 
o. J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz. Sobota 7. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – 
o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 8. 12.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 
9.00 mše sv. – o. L. Sz, 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory 
mše sv.: 6. 12. – Dolní Bory 18.00 mše sv. – host, 8. 12. – Horní Bory 10.00 
mše sv. – host, setkání dětí se sv. Mikulášem ve 14.00.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají 
výuku náboženství ve škole. Čtvrtek 9.00 návštěva nemocných, 17.30 Mari-
ánská pobožnost a potom mše sv., po večerní mši sv. bude teologická hodi-
na. Pátek mše sv. budou v 8.00, v 16.30 a v 18.00, od 8.30 do sobotního rána 
bude adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Sobota 19.00 vigilie 2. adventní neděle. Neděle mše sv. v 9.00 bude 
v latině, 16.00 setkání dětí se sv. Mikulášem. Děkujeme všem, kteří pracovali 
ve farnosti.
V neděli bude sbírka na úhradu faktur za elektřinu. Autobus na 1. sobotu 
7. 12. 2013 do Netína pojede v 15.00 od fary ve Velkém Meziříčí, pěší pout-
níci vycházejí od fary ve 12.30.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Bdělost a spánek

Vincenc Broža (1865–1933) 
Čelný funkcionář a zakladatel 
41. župy velkobítešské se trvale 
zapsal do dějin hasičstva zdejší-
ho regionu a ještě za jeho života 
a aktivního působení fungovala 
organizace pod názvem Brožo-
va hasičská župa číslo 41 okresu 
Velká Bíteš.

Narodil se 22. 1. 1865 v  Kun-
draticích u  Křižanova. Otec 
František Broža, matka Fran-
tiška Žundálková. Navštěvoval 
pětitřídní obecnou školu v  Kři-
žanově. V Brně studoval gymná-
zium a jako dvacetiletý maturoval 
na  české reálce v  Brně. Zkoušky 
učitelské způsobilosti vykonal 
v letech 1888–1890 v Kutné Hoře.
Službu učitelskou nastoupil 
v roce 1886 na obecné dvoutřídní 
škole v Březí jako podučitel. V le-
tech 1889 až 1892 byl podučite-
lem na  obecné čtyřtřídní škole 
ve  Velké Bíteši. V  letech 1892 
až 1894 byl učitelem na  obecné 
čtyřtřídní škole v  Osové Bítýšce 
a  1894–1895 učitel na  obecné 
jednotřídní škole v  Hlubokém. 
1. 10. 1895 nastoupil jako naduči-
tel na dvoutřídní školu v Křoví. 
Už za  svého působení v  Bře-
zí chtěl ustavit sbor hasičů. On 
do jejich řad vstoupil jako mladý 
učitel 18. 5. 1891 ve Velké Bíteši 

a již nikdy svou lásku k hasičství 
nezradil. Funkce ve  výboru vel-
kobítešského sboru: zapisovatel 
1891–1893 a  cvičitel 1891–1892. 
Ve sboru v Osové Bítýšce od roku 
1893 vedl materiály o  historii 
sboru a  kde byl v  této době ná-
čelníkem tamního sboru. V roce 
1895 vstoupila v  činnost nová 
organizace žup a několik sborů se 
pokusilo vytvořit hasičskou župu 
v rámci nově vymezeného soud-
ního okresu se sídlem ve  Velké 
Bíteši, ale jednání ztroskotalo 
na neochotě velkobítešského ná-
čelníka Jana Vorla, který ve svých 
zápiscích napsal: „…my novoty 
neuznáváme…“. 
Zřízení župy velkobítešské mu-
selo ještě několik let počkat. Tato 
pokroková akce měla svého inici-
átora ve Vincenci Brožovi. Roku 
1889 byl přeložen do Velké Bíte-
še, a  tak si oblíbil myšlenku po-
máhat spoluobčanům v živelních 
pohromách. Po  svém příchodu 
na  křovskou školu roku 1895 
pracoval na  založení hasičského 
sboru, avšak jeho úsilí a šlechet-
ná myšlenka nenacházely dlouho 
odezvu u veřejnosti, bylo mnoho 
těch, kteří nechtěli novoty, báli 
se pokroku. Hlavně staří hospo-
dáři se s nelibostí dívali na jakýsi 
spolek, o jehož založení stále usi-
luje jejich mladý učitel. Vznikly 

dva tábory, pro hasiče a  proti. 
Broža se však nevzdával. Za po-
moci místního faráře P. Františka 
Táborského neúnavně prosazo-
val myšlenku hasičskou, vždyť 
co může být ušlechtilejšího, než 
naplňovat její účel – chránit ma-

jetek a životy bližních. Jmenovaní 
provedli nábor členů a po získání 
dostatečného počtu svolali za po-
moci starosty obce Josefa Ráč-
ka ustavující schůzi 25. 5. 1896. 
Důvěra občanů nebyla zklamána 
a nový spolek zapustil pevné ko-

řeny v  obci. Do  jejího funkcio-
nářského aktivu zvolen Vincenc 
Broža na  post nejdůležitější, stal 
se náčelníkem a jednatelem.
V té době se hasičstvo organizo-
valo v župy a křovský sbor připa-
dl k  župě velkomeziříčské číslo 
19. Bylo to na sklonku roku 1901, 
kdy 22. 12. mimořádná valná 
schůze bítešského sboru rozhod-
la, aby bylo jednáno o vystoupení 
z 19. župy velkomeziříčské a při-
pojení k  nové župě zahrnující 
soudní okres velkobítešský. Za-
počaté vyjednávání zdejších dele-
gátů se zástupci 19. župy nemělo 
zprvu valných úspěchů. Teprve 
v polovině roku 1902, kdy již ně-
kolik měsíců předtím existovala 
tzv. „divoká“ župa nesoucí název 
města, byla legální cestou povole-
na a obdržela číslo 41. Snad stojí 
za  zmínku, že dřívější odpůrce 
zřízení župy, náčelník Jan Vorel, 
se stal jejím předsedou a Vincenc 
Broža župním dozorcem, tuto 
funkci zastával již ve výboru „di-
voké“ župy od roku 1901. V roce 
1902 se mu podařilo založit sa-
mostatnou župu velkobítešskou. 
Roku 1907 byl zvolen místosta-
rostou župní hasičské jednoty. 
Jejím starostou se stal roku 1919 
po Karlu Hustém. Zásluhou hor-
livého starosty V. Brože se župa 
probouzí k životu. 

Po  svém penzionování ve  škol-
ské službě roku 1923 se Broža 
plně věnoval župnímu hasičstvu. 
Pracoval jako delegát a  člen vý-
boru Moravské zemské jednoty 
hasičské v  Brně a  vedl okresní 
zastupitelství hasičské vzájem-
né pojišťovny. Byl dopisovate-
lem odborného listu hasičského 
Ochrana hasičská. Jako župní 
starosta mnoho vykonal, poradil 
a také napsal a vydal svým nákla-
dem. Na paměť 10. výročí samo-
statnosti republiky napsal dvou-
dílnou brožurku o  vývoji župy 
Dějiny župy zahrnující období 
1909 až 1929. Sepsal instruktiv-
ní příručku – návod k  výcviku 
hasičstva – Pochody a  signály 
(1929), Hasičské proslovy a  pís-
ně (1926 a  1927). Vše nové za-
váděl prvně ve svém sboru a pak 
i v župě. 
Hasičských sborů přibývalo dík 
Brožovi, který jezdil po  okolí, 
agitoval, přesvědčoval, pomá-
hal sbory zakládat. O  založení 
většiny sborů v  bývalé župě 
velkobítešské se sám houžev-
natě přičinil. Ve  spolupráci se 
starostou obce Níhov Janem 
Jaškem založil sbor v  Níhově 
5. 10. 1893. V roce 1923 založil 
sbor v Křižínkově a  roku 1926 
v Milešíně. Na návrh poslední-
ho župního starosty Jana He-

maly byla župa po svém zakla-
dateli roku 1928 nazvána jeho 
jménem, Brožova. 
Dne 19. 7. 1931 při oslavě 35. 
výročí založení sboru ve  Křoví 
Moravská zemská jednota hasič-
ská udělila Vincenci Brožovi zlatý 
Záslužný kříž za zásluhy o rozvoj 
hasičstva na Bítešsku a za čtyřice-
tiletou činnost v hasičství medaili 
s čestným diplomem. 
Ke konci života bratru Brožovi již 
zdravotní stav nedovoloval aktiv-
ně se podílet na dění v župě. Roku 
1932, když byl již těžce nemocen 
a  předával svou vedoucí funkci, 
měla župa 28 dobře vycvičených 
a vybavených hasičských sborů. 
Vincenc Broža zemřel hned ná-
sledujícího roku 8. 12. 1933. 
Na  jeho pohřbu v  Křoví se sešli 
jeho milí bratři v hojném počtu, 
v jejichž středu se cítil tak spoko-
jen a které měl velice rád. Potom 
jej odnesli ze smutečně vyzdobe-
né zbrojnice na  místní hřbitov 
k věčnému odpočinku. Po obřa-
dech byli pozváni, aby v  příbyt-
ku smutku uctili jeho památku. 
Zasedli hasiči a  byli pohoštěni 
vínem ze soudku, na  jehož dně 
stálo rukou Brožovou napsáno: 
„Toto víno vypijí bratři hasiči 
na mém pohřbu.“ Dožil se 68 let.

David Dvořáček, 
foto: archiv autora

Uplyne osmdesáté výročí úmrtí průkopníka hasičstva Vincence Broži

Hospodářská komora České re-
publiky udělila naší škole již po-
osmé čestné uznání za  vysokou 
úroveň praktické přípravy jako 
doklad vysoké úrovně praktic-
ké přípravy našich žáků. Čestné 
uznání mají udělené v  Kraji Vy-
sočina pouze tři střední školy, a to 
na  základě výborných výsledků 
u závěrečných zkoušek, které pro-
bíhaly podle jednotného zadání 
v  rámci projektu Nová závěrečná 
zkouška 2. Závěrečné zkoušky se 
konaly v  závěru školního roku 
2012/2013, kdy žáci museli pro-
kázat profesní dovednosti před 
zástupci Hospodářské komory 
ČR. Garance odborníků HK ČR 
účinně pomáhá, aby kvalita výstu-
pů ve  vzdělání odpovídala poža-
davkům zaměstnavatelů a novým 
trendům i technologiím.
Současně sedm nejlepších absol-
ventů obdrželo osvědčení HK ČR. 
V  oborech vzdělání cukrář – vý-
roba 2 absolventi, obráběč kovů 3 
absolventi a kadeřník 2 absolventi. 
Součástí osvědčení je i  dodatek 
k výučnímu listu – europass v an-
glickém nebo německém jazyce, 

který jim umožní snadnější profes-
ní realizaci ve zvoleném oboru.
Udělení osvědčení předcházela 
přísná kritéria. Absolventi museli 
během celého studia dosahovat 
výborných studijních výsledků 
(průměr do  1,50 – prospěl(a) 
s  vyznamenáním), včetně závě-
rečné zkoušky. Po  celou dobu 
studia nebyli hodnoceni z odbor-
ného výcviku horším stupněm 
než „chvalitebný“.
Celou akci organizovala Hospo-
dářská komora České republiky. 
Slavnostní předání pak proběhlo 
v  listopadu v  Kongresovém sále 
HK ČR v  Praze za  přítomnosti 
ministra školství, předsedy HK ČR 
a dalších významných hostů.
Čestné uznání, které naše škola ob-
držela, je velmi významným a sou-
časně i  zavazujícím oceněním. Je 
pro nás jednak výzvou, ale i závaz-
kem, aby výsledky v oblasti prak-
tické přípravy měly i  v  budoucnu 
vysokou úroveň. Dokazuje také, že 
řemeslo má stále zlaté dno.

Bc. Ludmila Pecinová, 
zástupkyně ředitele pro PV, 

foto: archiv školy

Měsíc listopad byl pro SOŠ Jana Tiraye úspěšný

Střední odborná škola Jana Ti-
raye ve  Velké Bíteši přivítala 
13. listopadu zástupce Svazu 
strojírenské technologie Praha 
ing.  Leoše Mačáka, zástupce 
firmy Heindenhain ing.  Jana 
Lokoče, generálního ředitele 
akciové společnosti První br-
něnská strojírna Velká Bíteš 
ing.  Milana Macholána a  sta-
rostu Velké Bíteše ing.  Milana 
Vlčka. 
Důvodem návštěvy bylo slav-
nostní předání diplomu a  věc-
ných cen Kryštofu Svobodovi. 
Kryštof je žákem 3. ročníku 
oboru vzdělání mechanik se-

řizovač a  na  letošním Mezi-
národním strojírenském ve-
letrhu v  Brně získal absolutní 
vítězství v  programování CNC 
obráběcích strojů. Ocenění 
a  poděkování získal i  Kryšto-
fův spolužák Jan Prokeš, který 
byl v programování jen několik 
sekund za ním. 
Škola obdržela od  společnosti 
Heidenhain výukové programy 
v  hodnotě 40.000 Kč. Uznáním 
pro školu je také vyjádření hos-
tů o  vysoké úrovni žáků v  od-
borné přípravě a  v  moderním 
vybavení školy.

Bítešská střední odborná škola přivítala návštěvu

Text a foto: SOŠ Jana Tiraye

Advent tradičně spojujeme s přípravou na Vánoce, s lidovými zvyky, 
koncerty, nákupy, pečením cukroví, úklidem a dalšími více či méně 
příjemnými aktivitami. Jak v tom všem nezůstat jenom na povrchu? 
Jednou z osvědčených možností je nechat se oslovit adventními biblic-
kými texty. Už po staletí k nim patří slova o bdělosti. 
Jsou chvíle či celá období, kdy žijeme v minulosti. S ní nás svazují vaz-
by vzpomínek a nezřídka i vazba viny. Jindy zase žijeme v budoucnos-
ti. Jsme doslova pohlceni svými přáními, plány, sny nebo na druhou 
stranu svými úzkostmi. Do přítomnosti je třeba – obrazně řečeno – 
procitnout, probudit se. Ne náhodou najdeme v bibli plno textů o pro-
buzení a bdělosti, o povstání ze spánku, o přejití ze tmy do světla.
Ano, bdělá existence je opakem „spánku“. Opakem bloumání v mělčinách 
života, ve stínech minulosti či chimérách budoucnosti. Bdělý člověk je pří-
tomný, je při tom, co se děje, žije „teď a tady“ a prožívá plně každý oka-
mžik života. Probudil se z mátožné existence, kdy byl unášen jen poryvy 
snění a kde se nechával pasivně manipulovat vnějšími okolnostmi.
Možná každý z  nás to někdy zakusil, že najednou jako by procitl 
a  uviděl svůj život i  svět v  novém světle. Stejně tak patrně o  sobě 
víme, že i po takových chvílích máme zase sklon znovu usnout, opět 
uvíznout na mělčinách života. Onu bdělost je tedy třeba v sobě stále 
znovu „křísit“, udržovat ji a obnovovat. Bude pro nás letošní advent 
a po něm přicházející Vánoce časem tohoto procitnutí, této bdělosti?

Pavel Janošík
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Společnost 
ZLATÝ LEV A&D a. s. 

pronajme nebytové 
prostory ve Velkém Meziříčí, 

Náměstí 83/7 o výměrách:

Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 

777 812 366.

– 15,5 m2
– 27,3 m2
– 18,2 m2
– 17,0 m2
– 27,1 m2 

Lísková jádra  v kg (volně) / 201,00 Kč 
Mandle                kg (volně) / 237,00 Kč                      

  Vlašská jádra  v kg (volně) / 241,00 Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
od 4. do 17. 12. 2013

Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s Velké Meziříčí, a. s.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Náplní práce zaměstnance je zejména analy-
zování a definování věcného potenciálu me-
ziobecní spolupráce v příslušném správním 
obvodu obce s rozšířenou působností, nasta-
vování priorit vzájemné spolupráce, příprava 
veškerých analytických podkladů a syntézy 
pro setkání zástupců obcí, zpracovávání situ-
ačních analýz rozvojových strategií a hodno-
cení dostupnosti vybraných veřejných služeb 
v území. Zaměstnanec též plní další úkoly 
spojené s realizací projektu, tvoří návrhy, 
strategie a koncepce pro území správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně odsouze- 
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za  
 jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto 
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-
 dijním programu nebo vysokoškolské vzdě-
 lání v bakalářském studijním programu,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• dobré komunikační schopnosti a organi-
 zační dovednosti a schopnost týmové spo- 
 lupráce
• dobrá znalost situace v ČR v územních sou-
 vislostech, vývojových tendencí, legislativy
 a širších souvislostí, vazeb a vztahů
 mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivitami
 vykonávanými v samostatné působnosti,
 v přenesené působnosti, rolí orgánů státu
 v území, kraje a dalších aktérů), stejně jako
 dispozice s rámcovou znalostí problemati-
 ky meziobecní spolupráce,
• dobrá úroveň analytické dovednosti  
 a schopnost strategického přístupu k řeše-
 ní problémů,
• zjevné porozumění cílům projektu a zto-
 tožnění se s nimi,

• porozumění podstatě a významu mezi-
 obecní spolupráce pro obce a města,
• znalost anglického jazyka výhodou,
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výho-
 dou. 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 9. 12. 2013 do 12 hodin na adresu: 

Město Velké Meziříčí 
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké 
Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
analýza“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 11. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

výběrové řízení na pozici

pracovníka pro analýzy a strategie 
na dobu určitou do 31. 5. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 11. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Náplní práce zaměstnance je zejména komu-
nikace se zástupci dotčených obcí a partnery 
v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, objasňování cílů meziobecní spo-
lupráce ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností, zdůrazňování přínosů pro 
participující obce, identifikace dalších klíčo-
vých aktérů (tj. možných budoucích partnerů 
v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností), podpora porozumění a sou-
náležitosti, vytváření vazeb mezi obcemi, 
přispívání k řešení konkrétních problémů, 
moderování veřejných debat a jednání, na-
pomáhání vzájemnému konsensu, pomáhá-
ní v identifikaci společných zájmů, hledaní 
vhodných řešení, pomáhání při formulaci 
závěrů, nastavování vazeb mezi obcemi a ko-
ordinuje případný proces institucionalizace 
meziobecní spolupráce ve variantě zvolené 
představiteli obcí z daného území. Dále je 
náplní práce zaměstnance komplexní řízení 
projektu na úrovni smluvního partnera (pl-
nění úkolů, soulad s harmonogramem a re-
porting výstupů směrem ke Svazu měst a obcí 
ČR), řízení činnosti dalších členů realizační-
ho týmu (rozdělování úkolů, kontrola, výstu-
py, atd.). Zaměstnanec také plní další úkoly 
spojené s realizací projektu.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně odsouze- 
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za  
 jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto 
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-
 dijním programu nebo vysokoškolské vzdě-
 lání v bakalářském studijním programu,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• dobré komunikační schopnosti a organi-
 zační dovednosti a schopnost týmové spo- 
 lupráce
• dobrá znalost problematiky meziobecní  
 spolupráce a znalostí širších souvislostí,  
 vazeb a vztahů mezi obcemi a jejich svazky  
 (tj. aktivitami vykonávanými v samostatné  
 působnosti, v přenesené působnosti, rolí  

 orgánů státu v území, kraje a dalších aktérů),
• zjevné porozumění cílům projektu a zto- 
 tožnění se s nimi,
• porozumění podstatě a významu mezi- 
 obecní spolupráce pro obce a města,
• schopnost plnit přidělené role ve vazbě  
 na nastavené horizontální procesy řízení 
 a schopnost psát hodnotící zprávy a další 
 reporty potřebné pro řízení projektu, 
• znalost cizích jazyků výhodou,
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výho-
 dou. 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 9. 12. 2013 do 12 hodin na adresu: 

Město Velké Meziříčí 
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké 
Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
koordinátor“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 11. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

výběrové řízení na pozici

koordinátor meziobecní spolupráce 
na dobu určitou do 31. 5. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 12. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

▶ Konstruktér 
–  praxe výhodou, nástup únor 2014
▶ Obsluha skládacího stroje vaků
– znalost PC a programování nutností
– fyzická zdatnost
– nástup únor/březen 2014
▶ Zámečník, svářeč 
–  platný svářečský průkaz
– nástup únor/březen 2014

EURO BAGGING, s. r. o.  – hledáme pracovní pozice

Kontakt: 725 583 872, www.eurobagging.com 

▶ brigádníky do restaurace
Jde převážně o  víkendové brigá-
dy. Brigáda je vhodná pro absol-

venty hotelové školy a SOU kuchař číšník, ale může 
být i pro studenty jiných oborů středních škol. Po-
žadujeme zručnost a  znalost oboru, spolehlivost 
a příjemné vystupování.

Dále přijme: 
▶ číšníka či servírku – na občasnou výpomoc
Jde o nepravidelné směny při zastupování obsluhy 
restaurace.
Své žádosti vypisujte v  hotelové recepci. Budeme 
vás kontaktovat. Pro bližší informace volejte tel.: 
724 250 315 – p. Vítek – vedoucí provozu.

Hotel a pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí přijme: 

Kandovaná kůra citrusů 100 g / 10,80 Kč
   Datle               200 g / 13,50 Kč

Městský psí útulek daruje
▶ kokršpaněla, psa, čtyřletý
▶ štěně, fenku, tříměsíční
▶ labradora světlého, fenku
▶ jorkšíra, psa
Více info na tel.: 723 778 248

O d ě v y 
R O S E - M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

 nabízí
– flaušové kabáty
– zimní bundy 
   vel. 38–60
Zakázkové krejčovství

Tel.: 566 520 355

OMEZENÍ PROVOZU 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Upozorňujeme všechny ob-
čany, že v  pátek 13. prosince 
2013 bude významně omezen 
provoz na  Městském úřadě 
Velké Meziříčí z  důvodu kaž-
doročního školení zaměstnan-
ců z bezpečnosti práce. 
Turistické informační cen-
trum bude zcela uzavřeno 
a  27. 12. bude jeho provoz 
pouze od  8 do  13 hodin.
V úterý 31. 12. 2013 (Silvestr) 
pak bude Městský úřad Velké 
Meziříčí uzavřen celý den. Dě-
kujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček, 
tajemník městského úřadu
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

■ Kočárky pro panenky – jeden  
hluboký a jeden sporťák. Oba 
ve velmi dobrém stavu, vhodné 
jako vánoční dárek. Cena 400 Kč
za každý, za oba 700 Kč. Tel.: 
775 680 821.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ Kamna  větší, nová, možné 
na  vytápění celého bytu nebo 
použití do  falešného krbu. 
Cena dohodou. Dále nabízíme 
větší kamna, opravený šamot, 
cena 600 Kč. Tel.: 776  008  310.
■ Peugeot 205, v pojízdném stavu, 
cena za výlohy, aby mohl být scho-
pen provozu. Tel.: 776  008  310.
■ Gauč rozkládací d. 130, v. 40, š. 
90. Používaný 2 měsíce, původní 
cena 9.000 Kč, nyní 6.500 Kč. Dále 
prodám selata. Tel.: 732 513 832.
■ Sádlo. Čerstvě vyškvařené do-
mácí vepřové sádlo – cena 59 
Kč/kg. Měřín, tel.: 721  419  681.

 

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a  dobře zaplatím za  vo-

jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové – dřevěné mu-
niční bedýnky, zásobníky do zbra-
ní, nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, brigadýrky, 
staré fotografie vojáků, staré pivní 
láhve s  nápisem atd. z  vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám RD 3+1 po  rekon-
strukci v  Oslavici. RK nevo-
lat. Levně. Tel.: 605  054  470.
■ Prodám cihlový dvoupokojový 
byt v  osobním vlastnictví na  ul. 
Krškova. Byt je situován na jih a je 
v  3. nadzemním podlaží. Obyt-
ná plocha  bytu je 66 m2. Před 5 
lety po rekonstrukci topení, okna, 
podlahy, dveře, kuch. linka. Cena 
1.200.000 Kč. Tel.: 602  596  463.
■ Koupím garáž na ul. Na Výsluní 
nebo Gen. Jaroše. Tel.: 732 221 288.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí o celkové ploše 82,56 m2 
na  ul. Pionýrská. Byt se nachází 
v  2. NP cihlového  domu. Dis-
pozice: předsíň (9,7 m2), kuchyň 
(8,2 m2), 3×pokoj (12 m2, 21 m2, 
17 m2), koupelna (5,46 m2) a WC, 
balkon (3,52 m2), sklep. Byt se 
nachází v klidné a žádané lokali-

tě. Veškerá občanská vybavenost. 
Volný ihned. Při rychlém jednání 
možnost slevy. Cena 1.990.000 Kč.  
Informace na tel.: 736  488  577.

■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Za rozumnou cenu dlou-
hodobě pronajmu vážnému zájem-
ci pěkný cihlový byt ve VM, v klid-
né části města. El. topení, nová 
okna, krbová kamna, 2 sklepní pro-
story v  suterénu. Volejte, prosím, 
po 17. hodině na tel.: 775 355 848.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bez-
děkov. Byt je částečně vybaven. Vol-
ný od 1. 12. 2013. Tel.: 774 747 810.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Cena 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel.: 776  343  319.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Krško-
va. Volný ihned (zařízený/nezaří-
zený) dle  dohody. Cena 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 604  694  342.

■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v relativně  
klidné lokalitě  na ulici Bezděkov 
č. 81, obyt. plocha 70 m2, 5. patro. 
Dům je zateplen, má nová plas-
tová okna a nově rekonstruovaný 
výtah. V r. 2011 prošel částečnou 
rekonstrukcí (úprava byt. jádra, 
nové podlahové krytiny, koupel-
na, WC). Ve  vybavení je kuch. 
linka a plyn. sporák. Vlastní ply-
nový kotel k ohřevu vody, náklady 
na  teplo jsou minimální. K  bytu 
patří 2 sklepní kóje (1 na patře, 2. 
v  suterénu). Nájemné 7.500 Kč/
měs. (zahrnuje fond oprav, splát-
ka úvěru na zateplení a správ. po-
platky) + záloha na energie a vodu 
(cca 2.000 Kč/měs.). Parková-
ní  na  parkovišti před domem. 
Volný ihned. Tel.: 603  834  418. 

■ Našel se mourohovaný vy-
kastrovaný kocourek s  červe-
ným obojkem. Kdo ho postrádá-
te, zavolejte na tel.: 721 600 915.
■ Hledáme chůvu k naší sedmi-
leté dceři. Vyzvedávání ze školy 
v  odpoledních hodinách. Náplň 

a  povinnosti sdělíme osobně, 
mobilita autem nutná, bydlí-
me v  Měříně. Tel.: 724  380  974.

■ 46letý SŠ, 185/90 nekuřák 
všestraných zájmů, zahrádkář 
a  domácí kutil, zdravotně posti-
žený v  ČID, hledá touto cestou 
sympatickou a  upřímnou přítel-
kyni podobného osudu, která už 
nechce být sama a  ráda by tuto 
skutečnost změnila. VM, VB 
a  okolí. Zn.: Naděje. Telefonní 
číslo v redakci. 

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Prodám

Seznámení

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Zaměstnanec působí jako asistent koordiná-
tora meziobecní spolupráce, pracovníka pro 
analýzy a strategie a odborníka na vybranou 
samosprávnou oblast, přičemž náplní práce 
zaměstnance je zejména zajišťování tech-
nické podpory činnosti realizačního týmu, 
vedení projektové dokumentace, podílení se 
na zpracování zpráv o činnosti a na dílčích 
výstupech, organizační zajišťování setkání 
představitelů obcí, organizační zajišťování 
jednání s dalšími partnery a další administra-
tivní činnosti spojené s fungováním realizač-
ního týmu. Zaměstnanec také plní další úkoly 
spojené s realizací projektu.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně odsouze- 
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za  
 jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto 
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• na uživatelské úrovni ovládá informační
 a komunikační technologie,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• dobré komunikační schopnosti a organizač-
 ní dovednosti a schopnost týmové spolup- 
 ráce,
• zjevné porozumění cílům projektu a ztotož-
 nění se s nimi,
• porozumění podstatě a významu meziobec-
 ní spolupráce pro obce a města,
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výho-
 dou,
• znalost anglického jazyka výhodou.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 10. 12. 2013 do 12 hodin na adresu: 

Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí 

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – asistent“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 11. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

výběrové řízení na pozici

asistent/ka 
na dobu určitou do 31. 5. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 8. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

V  Oční optice Němec vám vedle obvyklého zho-
tovení brýlí podle lékařského předpisu nebo vedle 
aplikace kontaktních čoček nabízíme také měření 
zraku, tedy měření dioptrií vašich očí. Váš zrak pro-
měříme podle vašich potřeb kompletně na všechny 
vzdálenosti – na dálku, na blízko, na práci s počí-
tačem, na  střední vzdálenost. Měření je provádě-
no individuálně na moderních přístrojích, a to jak 
prověřenými, tak i nejnovějšími metodami v oboru. 
Velice rádi vám vysvětlíme všechny možnosti ko-
rekce vaší oční vady a poradíme vám v široké na-
bídce brýlových čoček a brýlových obrub.
 
Kdo měření provádí? 
Měření provádí výhradně optometristé – vysoko-
školsky vzdělaní odborníci, registrovaní na Minis-
terstvu zdravotnictví ČR a plně akreditováni ke své-
mu povolání. Optometrista je specialista, který se 
zabývá měřením oční vady, kontrolou předního 
segmentu oka (rohovka, spojivka, 
víčka), odborným poradenstvím 
v  oblasti správného vidění a  apli-
kací kontaktních čoček. Obě naše 
oční optiky (ve  Velkém Meziříčí 
i Velké Bíteši) se mohou pochlubit 
statutem nestátního zdravotnické-
ho zařízení (NZZ) – plně splňují 
přísná personální a  přístrojová 
kritéria daná zákonem. V  provo-
zovně, která statut NZZ obdržela, 
si můžete být jisti skutečně profe-
sionální péčí o váš zrak. 
Jak probíhá měření zraku? 
Určování refrakce (dioptrií) je vy-
pracovaná a ověřená metoda, z vel-
ké části je subjektivní (tzn., že vy 
sami ji do  jisté míry řídíte), proto 
máme na vaše měření vždy dosta-
tek času. Naším cílem je nejen přes-
ný výsledek, ale především to, aby 
vaše vidění pro vás bylo příjemné 
a pohodlné. 
Nejprve spolu probereme základ-
ní informace o vašem vidění, pak 
na  automatickém refraktometru 
objektivně zjistíme vaše dioptrie. Poté vám na-
sadíme zkušební obrubu a  při dívání na  optotyp 
dioptrie subjektivně ověříme a  doladíme tak, aby 
pro vás bylo vidění co nejostřejší a nejpohodlnější 
zároveň. Při měření používáme metodu zkřížených 
Jacksonových cylindrů, díky které vyladíme i ty nej-
jemnější odchylky od ideálního vidění. Dále využí-
váme polarizačních testů, s nimiž dokážeme vyvážit 
spolupráci obou očí. Samozřejmostí je určení vašich 
dioptrií pro vidění na  dálku, vidění do  blízka, vi-
dění na  práci nebo počítač. Na  základě zjištěných 
dioptrií vám vysvětlíme, jakou máte vadu a nabíd-
neme vám různé možnosti korekce. 
Víme, že každý člověk má jiné nároky na vidění – 

pracuje v jiném prostředí, provádí jiné činnosti a ji-
nak se pohybuje. Proto i my přistupujeme k měření 
zraku se zohledněním vašich individuálních poža-
davků. Naši optometristé vám nabízejí nejen kom-
plexní servis od stanovení refrakce (dioptrií) a vaší 
nejvhodnější korekce, ale i následné poradenství při 
výběru brýlí a brýlových čoček nebo aplikaci kon-
taktních čoček. Doporučujeme objednání předem. 

Jak je to s měřením dětí? 
Podle zákona 55/2011 Sb. smí optometrista měřit 
a aplikovat kontaktní čočky osobám starším 15 let, 
tzn. nesmí měřit děti do 15 let. Starost o dětské oči 
spadá plně a výhradně pod kontrolu očního lékaře.
Co nabízíme dětem?
Jiná situace je při aktivním vyhledávání vad vidění 
v dětském věku. Vývoj vidění (podobně jako řeči) 
má svá kritická období a  jedním z  nich je období 
předškolního věku. Pokud je vada zraku rozpozná-

na v tomto období a je následně 
včas zahájena náprava – léčení 
(brýle, okluzor), lze umožnit 
další normální vývoj oka. Poz-
dě zjištěné oční vady (asi v 6–8 
letech) lze ovlivnit jen velmi 
málo nebo vůbec, což může dítě 
výrazně handicapovat, např. při 
výběru povolání. 
Pro včasné podchycení závaž-
ných zrakových vad nabízíme 
dětem orientační vyšetření 
přístrojem Plusoptix. Toto vy-
šetření je bezkontaktní, velmi 
rychlé a pro dítě šetrné a nená-
ročné (stačí minimální spolu-
práce dítěte), je zcela bez bolesti 
a je možno je provádět již od 6 
měsíců věku. Toto vyšetření 
umožňuje odhalit řadu očních 
vad – krátkozrakost (myopii), 
dalekozrakost (hypermetropii), 
astigmatismus, tupozrakost 
(amblyopii) nebo šilhání (stra-
bismus). Pokud některou z těch-
to vad objevíme, odesíláme dítě 

k  očnímu lékaři, který dále provádí podrobnější 
lékařská vyšetření, a  jedině lékař určuje konečnou 
dioptrickou korekci dítěte, přičemž zohledňuje ro-
dinnou anamnézu, charakter a typický průběh dané 
oční vady. 
Je nutno se objednat předem? 
Objednat se předem vám doporučujeme – máte 
pak jistotu, že nebudete na  měření čekat. Změřit 
zrak je možné každý pracovní den od 8.00 do 16.30. 
Objednání je možné osobně na  našich pobočkách 
nebo telefonicky na tel.: 566 522 293 pro Velké Me-
ziříčí nebo 566 531 566 pro Velkou Bíteš. Těšíme se 
na vaši návštěvu – pečujte o své oči!  
                                 (článek je součástí placené inzerce)

Otto Němec – optik
Náměstí 81/5 Velké Meziříčí
Hrnčířská 127 Velká Bíteš

1. Kupte si multifokální brý-
lové čočky na  ostré vidění 
a všechny vzdálenosti a druhý 
par multifokálních brýlových 
čoček získejte jen za 1.000 Kč!
2. Získejte kompletní brýle 
na  dálku nebo blízko (kva-
litní kovové brýlové obruby 
a  tvrzené plastové brýlové 
čočky) za 990 Kč. 

www.optika-nemec.cz

Pečujete o své oči?

AKCE NA PROSINEC:

Pečujte o svůj zrak...

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY 

NA VÁNOČNÍ 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ 

KRŮTY A UZENÉ KRŮTY

Dům zdraví, spol. s  r. o., Velké Meziříčí, nabízí od  1. 12. 2013  
k pronájmu servisní dílnu pro automobily – příjezd z ulice Bezdě-
kov.  54 m2, výška garáže 3,50 m. Dále nabízí jedno garážové stání. 
Cena dohodou. Informace podá pan Babák, tel.: 566 522 442.
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Vzpomínky

Blahopřání

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská RUbRika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
10. 12.  Tak trochu studijně o Číně, 
přednáší Laděna Vítková, předsálí kina v 15.30 hodin

Jupiter club, s. r. o.,  Velké Meziříčí a jeho STUdentští 
Divadelní NAdšenci uvedou 7. 12. 2013 v 18.00 

v kinosále Jupiter clubu příběh
JÁ TĚ ASI... 

Původní, realisticky neskutečný, mírně detektivně hororový příběh 
se skrytou hádankou pro pozorné diváky. Vymysleli a předvedou: 

Aďa Strnadová, Míša Pospíchalová, Adam Strnad, 
Zuzka Žiláková, Nikča Zemanová, Tomáš Kotačka, 

Jiří Munduch, Terka Nováčková, Ivča Závišková a Vítek Zapletal. 
Pod vedením Jiřiny Kácalové. Vstupné 40 Kč.

Zubní pohotovost:  So 7. 12. – MUDr.  Olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár nad Sázavou,  tel.: 566 627 298. Ne 8. 12. 
– MUDr.  Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 
566 533 092. Nově také víkendová pohotovost MUDr. Zuzany 
Moravusové – Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Velkým Meziříčím 
směrem na Třebíč) od čtvrtka 17.00 do neděle 7.00, tel.: 568 878 260, 
737 585 224.                                                                           www.nnm.cz

V úterý 10. 12. v 16.30 hodin připravujeme v koncertním sále Jupiter 
clubu Velké Meziříčí společné setkání pro občany regionu Velkomezi-
říčska a Bítešska.
Program:
Informace o činnosti místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny, o. p. s.
Informace o projektu Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností
Informace o přípravě Integrované rozvojové strategie území pro ob-
dobí 2014–2020 

Srdečně zve Milan Dufek, ředitel MAS MOST Vysočiny o.p.s

Společně o regionu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 
pořádá pro kluky a holčičky, kteří se chystají do naší 
školy, již tradiční MINIŠKOLIČKU.
Přijďte za námi v tyto dny vždy od 15.00 do 16.30 hodin:
ve středu 11. prosince 2013 a v úterý 28. ledna 2014.
Co vás čeká? 
Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Libuše Blahová a Libuše Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                             

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

MINIŠKOLIČK A
středa 11. 12. 2013 v 15.30 – tvořivá školička
pondělí 27. 1. 2014 v 15.30 – sportovní školička
ZŠ Školní Velké Meziříčí 

Holky a kluci, mámy a tátové, 
    přijďte se podívat do naší školy, 
       něco si vyrobit a možná se naučit i něco nového.          

                                Těší se na vás budoucí paní učitelky prvních tříd                                                         
Jaromíra Chalupová a Věra Miškelová.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

nabízíme:
● mzdové podmínky v závislosti na výsledcích   

● 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických 
   výsledcích firmy ● 5 týdnů dovolené 

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

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou na adrese:

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

ManaŽeR  nákUpU
vstřikovaCíCH  FoReM

požadujeme:
● minimálně SŠ technického zaměření (VŠ výhodou) 

● vyjednávací a organizační schopnosti ● min. 1 rok praxe 
na obchodní pozici ● znalost čtení technických výkresů, 

technické myšlení ● znalost vstřikovacích forem a zkušenosti 
z automobilového průmyslu výhodou 

● znalost anglického jazyka

náplň práce:
● nákup vstřikovacích forem  od nástrojáren ● úzká spolu-
práce s dodavateli ve fázi výroby  nástroje, jeho vzorková-
ní a optimalizace ● spravování dokumentace k nástrojům

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: 
prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com

51

ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE.
Informace na tel.: 777 873 012

Firma HKP METAL s.r.o. 
se sídlem v Osové Bítýšce
přijme 
do pracovního poměru: Ž A L U Z I E , 

R O L ET Y, 
PODL AHY.

TEL .: 
602 950 763.

❧ Když skončila noc a nastal nový den, odešli jste spát svůj věčný sen. ❧

Dne 16. prosince 2013 uplyne 2. rok, kdy nás navždy opustil můj mi-
lovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Bohuslav Hošek z Černé.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

A dne 6. prosince 2013 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn a bratr 

Jakub Hošek z Černé.
Stále vzpomíná maminka a dcery s rodinami.

Dne 9. 12. 2013 oslaví své 82. na-
rozeniny náš drahý manžel, otec, 
dědeček a pradědeček, pan 

Silvestr Švihálek 
z Velkého Meziříčí.

Mnoho zdraví, štěstí 
a Božího požehnání přejí 

manželka, děti s rodinami, 
6 vnoučat a 7 pravnoučat.

Komenského 3, Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí, které reali-
zuje projekt Zdravé město a míst-
ní Agendu 21, vyhlásilo soutěž 
Vánoční město. Do ní se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy síd-
lící ve Velkém Meziříčí.
• Zdobíte svá okna, dům nebo 
předzahrádku v  čase podzim-
ním, adventním nebo vánoč-
ním? – přihlaste se! • Líbí se vám 
sousedova adventní nebo vánoč-
ní předzahrádka, jeho vánoční 
okno? – přihlaste ho! • Zaujaly 
vás adventní nebo vánoční vý-
zdoby restaurací, firem a dalších 
subjektů? – přihlaste je!
Kategorie: •  podzimní, adventní 
a vánoční výzdoba oken, balkonů 

a lodžií  • podzimní, adventní 
a vánoční výzdoba domů a před-
zahrádek, která je viditelná přímo 
z ulice. Termín: podzim a zima.
Hodnotí odborná komise – zá-
stupce Rady města VM, zástupce 
komise Zdravé město Velkého 
Meziříčí, zástupce zahradnické 
firmy, laická veřejnost – fotosním-
ky přihlášených výzdob budou 
zobrazeny na  www.mestovm.cz  
s možností hodnocení. 
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i  z  mobilního telefonu) zašlete  
na  ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na  Turistické infor-
mační centrum města VM s uve-
dením adresy vyfotografovaného 
místa do 31. 12. 2013.                -mš-                                  

Soutěž Vánoční město

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.❧

Dne 2. 12. 2013 uplynulo již 
10 let, co nás navždy opustil náš 
bratr a strýc, pan

Ladislav Hlaváč 
z Dolních Heřmanic.

Stále vzpomínají 
sestry s rodinami.

Nesa – denní stacionář vás zve 
na předvánoční prodejní výstavu výrobků 
uživatelů stacionáře Nesa – středa 11. 12. 2013, 

9.00–17.00, Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30 Velké Me-
ziříčí. Doprovodný program: 9.00–11.00 koncert scholy Pozdní 
sběr, po celý den cukroví a voňavý punč.

Zveme vás na 3. a 4. adventní neděli 
dopoledne k nám do Krámku u Marušky.

Vánoční cukroví a voňavý punč vám zpříjemní nákup dárečků 
pro vaše blízké. 
Dárky zakoupené u nás vám v tyto dny zdarma zabalí 
náš vánoční anděl.               Těšíme se na vás, Maruška a Eliška.
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divadelní sezona jaRo 2014

Tradiční 
včelařsk á 

v ýstava 
ve Velké Bíteši 

výstavní sál Klubu 
kultury, Masarykovo 

nám. č. 5
od 5. do 10. 12. vždy 

od 9 do 17 hodin.

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

T R A D I Č N Í  VÁ N O Č N Í  KO N C E R T
Vystoupí Smajlíci, Sluníčka, Harmonie, 

pěvecký sbor a orchestr ZUŠ.
Neděle 15. prosince v 15.30 a v 18.00

Pondělí 16. prosince v 18.00 hodin
sál luteránského gymnázia

Vstupné: 110  Kč. Bližší informace na  programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17,  Velké Meziříčí, 

 tel.: 566 782 004, 001
Změna programu vyhrazena!

Český svaz  žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s.r.o., Velké Meziří-
čí zvou na výstavu NĚŽNÉ VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
pondělí 9. prosince – středa 11. prosince 2013 v luteránském gym-
náziu (náměstí – budova naproti kostelu) 9–17 hodin.
Uvidíte výtvory šikovných občanů ve věku 5–100 let.  Např. výrobky 
z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, korálků, slámy, 
včelího vosku, vlny příze a dalších přírodních materiálů. To vše v krás-
né vánoční výzdobě i s ukázkami vánočního stolování. Několik vysta-
vovatelů můžete pozorovat při práci a řadu výrobků zakoupit. Těšíme 
se na vás, na příznivce vánočního tvoření! Vstupné dobrovolné!    -hs-

V letošním roce je vánoční strom splněných přání již 
popáté v Jupiter clubu. Všichni, kteří chtějí udělat ra-
dost nejenom sobě a svým blízkým, mohou do čtvrtka 
18. 12. 2013 navštívit programové oddělení v Jupiter 
clubu (1. patro), vybrat si přáníčko a zakoupením dár-
ku splnit vánoční přání dětí z Dětského střediska v Březejci. Věříme, že 
tuto akci podpoříte a že bude stejně úspěšná jako v minulých letech.  -hs-

Vánoční strom splněných přání

Součástí programu bude prezentace průběhu opravy netínských 
varhan. Nástroj bude uveden do  provozu na  tomto slavnostním 
zahajovacím koncertu. 

Zazní skladby Albinoniho, Vejvanovského, Monteverdiho, 
G. F. Händela, J. S. Bacha a dalších autorů. 

Koncert uvádí Iva Horká.

Slavnostní koncert 
u příležitosti znovuuvedení do provozu

 opravených varhan v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Netíně

Neděle 8. 12. 2013 od 17.00, kostel Netín. 
Vstupné dobrovolné.

Na koncertě vystoupí: 
Jaroslav Tůma – varhaník, 
docent Hudební fakulty 
AMU v  Praze, častý člen 
porot mezinárodních var-
hanních soutěží, nahrává 
pro rozhlas, televizi a četná 
hudební vydavatelství

Gabriela Eibenová – sopranistka se zaměřením na interpretaci 
staré hudby  
Petr Sobotka – varhaník, vyučuje na ZUŠ Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě a na ZUŠ v Jihlavě, bývalý netínský varhaník, 
regenschori farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě, činný v oblasti organo-
logie, historie a stavby varhan.
Vilém Hofbauer – mladý talentovaný třešťský trumpetista, 
nositel krajského ocenění Talent Vysočiny

Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké 
Meziříčí čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2014 – Události minu-
lého století. Velké Meziříčí v minulém století prošlo celou řadou udá-
lostí nejenom slavnostních, budovatelských, ale i tragických, na které 
se dodnes vzpomíná. Připomeňme si proto alespoň jejich část. 
Kalendáře se prodávají za 90 Kč na radnici v Turistickém informač-
ním centru Velké Meziříčí, Radnická 29/1.                                                                             -lp-

Nový kalendář s událostmi z našeho města

Město Velké Meziříčí 
pořádá tradiční 

Vánoční trhy 
na náměstí v úterý 

10. 12. 2013.
Náměstí bude celý den 

uzavřeno.

Vážení občané, 
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné 
diskuze s občany našeho města 13. listopadu 2013.
Cílem této diskuze i na ni navazující ankety je dát občanovi města Velkého Meziříčí prostor, aby se 
mohl vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spoko-
jen s místem, kde žije a které je jeho domovem. 
Prosíme abyste označili 1 problém, který považujete za nejaktuálnější a který by dle vašeho názoru měl 
mít v řešení přednost před ostatními. Lístek s označením více problémů bude neplatný! 
NÁVRHY PROBLÉMŮ – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte vy svým 
hlasem!

     ☐ Transparentní čerpání rozpočtu publikované na webu města
     ☐  Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit)
     ☐  Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů
     ☐  Pravidelné akce pro podporu zdraví a prevenci (den bez cigaret, běh pro zdraví aj.)
     ☐  Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města
     ☐  Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu
     ☐  Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2014
     ☐  Zajistit bezbariérový přístup některých nemovitostí zvláště – Dům zdraví, DPS Strmá
     ☐  Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí 
           (tělocvična + hřiště)
     ☐  Vybudování školní kuchyně nebo výdejny stravy v Základní škole Mostiště 
     ☐  Výstavba plaveckého bazénu
     ☐  Zachování a pravidelné opakování tradičních kulturních akcí a řádná péče o nemovitosti
           historického významu
     ☐  Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků 
     ☐  Nedostupnost kvalifikovaných řemeslníků
     ☐  Rozšíření parkovacích kapacit v centru města – areál Svit
     ☐  Obchvat II/360 – 4. etapa – Jihovýchod
     ☐  Zlepšit informovanost o třídění odpadů
     ☐  Revitalizace zanedbaných a opuštěných objektů
     ☐  Lepší využití sportovního areálu u Hotelové školy Světlá občany
     ☐  Legalizace graffitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku
Dotazník je uveřejněn také k přímému hlasování na webové stránce města Velké Meziříčí 
http://www.mestovm.cz/cs/o-meste/zdrave-mesto-grantovy-program
Anketní lístek je možné vyzvednout a odevzdat na sběrných místech: Informační centrum, Radnická 
29/1, Velké Meziříčí a Městská knihovna VM. 
Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost a za váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená 
pro vaše náměty do 15. 12. 2013

Vánoční výstava

Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v  podobě permanentky 
na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu. 
Podrobnější informace o vánočních poukazech získáte na telefon-
ním čísle: 566 782 004-1. 

Tip na vánoční dárek

Honební společenstvo 
Lhotky 

pořádá 6. 12. 2013
Valnou hromadu 
v 18.00, KD Lhotky

Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velkém Meziříčí 

vás zve na 

Tradiční 
vánoční bál. 

25. 12. 2013 v sále hasičské 
zbrojnice. Hraje skupi-

na MARATON. Začátek 
od 20.00. Občerstvení 

a točené pivo zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé

vánoční konCeRty

TASOVSKÝ  VÁNOČN Í 
KONCERT

21. prosince 2013 – sokolovna Tasov
Účinkují: Vendula Příhodová & spolužáci 
(studenti muzikálového herectví JAMU)

 16.30 – program ve dvoře, 17.00 – odpolední koncert
 19.00 – program ve dvoře, 19.30 – večerní koncert
Výtěžek z koncertu bude použit na znovuvybudování vyhořelého 
tábora. Předprodej vstupenek od 4. 12. 2013 v obchodě Jednota 

v Tasově, MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 
Cena místenky je 100 Kč. Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV 

ve spolupráci s OÚ TASOV
Mediální partner týdeník

Močál párty 1
rockové a taneční hity 

let minulých 
i současných

K poslechu a tanci 
hraje DJ Močál

7. 12. 2013
KD Lhotky od 21 hodin

Čertovská zábava 
s kapelou ACCORT

KD Uhřínov 
6. prosince od 20.00

pořádají 
hasiči Lhotky Sport

Vážení návštěvníci divadelních představení, i když rekonstrukce vel-
kého sálu stále trvá, snažili jsme se pro vás zachovat divadelní sezo-
nu. Zvolili jsme taková divadelní představení, která je možno ode-
hrát opět v kině Jupiter clubu.

Březen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
HESLO MORÁLKA – divadlo Palace
V  loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý Denis Di-
derot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi „galantní“ 
rozpravu, když tu je z milostných hrátek vyruší v naléhavé žádosti filo-
zofův sekretář. Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné 
encyklopedie – heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, 
během kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství 
neustále vyrušován při svých pokusech jak v oblasti filozofie, tak i při 
milostných spádech.
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová a další

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
divadlo Komediograf
První příběh z Divokého západu o Butchi Cassidym a Sundance Ki-
dovi napsali Robert LeRoy Parker a Harry Alonzo Longabaugh. Na-
psali ho tím, že se narodili, že spolu kradli, a že spolu zemřeli – Butch 
Casidy a Sundance Kid. Druhý příběh byl už o jejich legendě, která se 

z nich stala – ve slavném filmu hráli Robert Redford a Paul Newman.
Naše zpracování stejného příběhu je z dneška, z doby, kdy by chlapi 
chtěli být chlapy, kdy by potřebovali, aby jim alespoň jednou za čas „vi-
sely kolty proklatě nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem jednoduše 
vyřídit... bohužel jim toho od pasu visí čím dál míň...
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková

Květen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Stylová anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi. Po pa-
desáti letech se setkává slavný spisovatel se svou dávnou láskou. Je tu 
ale ještě jeho komorník... 
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MaléHry
Komedie o tom, jak se na jedné straně vi-
ditelně prospěšná idea může v rukou „ne-
pravých“ stát pastí pro ty slabší, hledající. 
Reflexe dnešní společnosti, našich před-
stav a snů… Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se 
setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na  mateřské dovolené, zubní 
hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Duša-
na Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO. BIO totiž nemusí ozna-
čovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco 
jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce „poznat 
sám sebe“. Obojí může být dobrý byznys!
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská
Cena permanentky na 4 představení je 1.000 Kč. Rezervace probíhá 
od středy 4. prosince 2013 na programovém oddělení Jupiter clu-
bu, tel.: 566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. Elevace sedadel 
(odstupňované hlediště).                       Změna programu vyhrazena! -zh-
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Valná hromada Horáckého hokejového klubu  Velké Meziříčí
Horácký hokejový klub, o. s., IČ: 43378943, Vrchovecká 37, 594 01 Velké Meziříčí, oznamuje, že dne 
17. 12. 2013 se koná od 16.00 na zimním stadionu Velké Meziříčí valná hromada občanského sdružení.
Program: 1. Úvod. 2. Výsledky hospodaření za rok 2012. 3. Zpráva revizní komise. 4. Sportovní výsledky 
za sezonu 2012/2013. 5. Diskuze a závěr. -hhk-

Nábor dětí do velkomeziříčské házené
Zveme do svých řad chlapce a děvčata ročníků narození 1995–2003 se 
zájmem o pohyb. 
Tréninky po–pá 15.00–19.30 ve sportovní hale za Světlou.

Vánoční turnaj v malé kopané
o pohár starosty města
V pátek 27. 12. 2013 proběhne již 17. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel.: 608 126 661 u Dana Rause. 
Startovné ve výši 1.000 Kč lze uhradit v hotovosti v prodejně Elek-
tro, Radnická 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.

Daniel Raus

Nohejbalová liga Velké Meziříčí pořádá

7. 12. 2013 od 8.00 tělocvična ZŠ Školní Velké Meziříčí 
(GPS: 16.0051903°E,49.3489311°N)
Registrace: 7.15–7.45. Startovné: 300 Kč/trojice. Předregis-
trace: 1.nohejbalvm@seznam.cz, tel. 603 947 096. Pravidla 
dle ČNS, tři dopady. Občerstvení zajištěno.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Vánoční turnaj 
v házené
spojený se setkáním bývalých 
a  současných hráčů a hráček 
se uskuteční v  sobotu 28. 
prosince od  15.00 ve  spor-
tovní hale za Světlou.

2. liga házené mladšího dorostu 
Morava – 10. kolo
TJ Sokol Luhačovice – TJ Sokol 
VM 31:32 (15:12)
V  posledním utkání podzimní 
části soutěže zajížděli dorosten-
ci na  půdu lázeňského města 
Luhačovice. Soupeř byl pro nás 
velkou neznámou, ale z výsledků 
předchozích utkání šlo vyčíst, že 
soupeř disponuje velmi slušnou 
útočnou silou.
Fyzicky lépe disponovaného 
soupeře jsme se ale nezalekli. 
Dobře fungující obrana, za kte-
rou se dařilo Vojtovi Drápelo-
vi, od  začátku nic domácím 
nedovolila. V  útoku jsme tr-
pělivě kombinovali a  po  šesti 
minutách hry jsme vedli 0:6! 
Soupeř si vzal oddechový čas, 
po kterém dokázal díky zlepše-
nému pohybu vstřelit tři bran-
ky v řadě. Soupeř hru vyrovnal 
a neustále dotahoval naše vede-
ní. Následovalo oslabení a  pře-
stala se dařit střelba ze spojek. 
Po  oddechovém čase se obraz 
hry příliš nezměnil a ve 26. mi-

nutě soupeř rychlými góly, díky 
našim ztrátám, otočil na 12:10. 
Závěr první půle jsme sehráli 
velmi špatně a  do  šaten se tak 
odcházelo za stavu 15:12.
Jelikož jsme pokazili velmi dobře 
rozehraný poločas, následovala 
důrazná domluva o  poločasové 
pauze. V prvních minutách dru-
hé půle vstřelila obě družstva 
po  třech brankách. Góly jsme 
dávali jednoduše, ale nedokázali 
jsme ubránit spojky soupeře. Za-
čali jsme hru zrychlovat a obranu 
jsme stáhli na  0–6. Soupeřovi 
evidentně vyšší tempo hry nevy-
hovovalo a ve 43. minutě již bylo 
srovnáno na  23:23. Následova-
la pasáž vyloučených na  obou 
stranách a  obě družstva se pro-
střídala ve vedení. Ve 24. minutě 
jsme šli díky přesným zásahům 
Tomáše Blahy do  vedení 28:30. 
Luhačovice dokázaly z  křídel-
ního prostoru srovnat. Násled-
ně nás přiblížil k  vítězství Filip 
Svoboda střelou z  dálky (30:31). 
Houževnatý soupeř dokázal opět 
srovnat, následně Martin Janíček 

proměnil 7m hod a poslední útok 
domácích jsme si již dokázali po-
hlídat. „Podzim“ jsme tak uzavře-
li vítězstvím 31:32 po  kolektiv-
ním výkonu. Střelecky se dařilo 
Martinovi Fialovi, autorovi osmi 
branek.
7m hody 3/3:3/3 vyloučení: 4:4, 
diváků 23
Sled branek: 1:2, 3:4, 5:8, 10:9, 
14:12, 16:17, 19:17, 22:20, 25:23, 
29:26, 34:28, 35:33, 36:34
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Fiala Martin (8), Janíček 
Martin (7/3), Svoboda Filip (7), 
Blaha Tomáš (7), Macoun Filip 
(2), Pažourek Tomáš (1), Stup-
ka Tomáš, Ambrož Michael, 
Frejlich Tomáš, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.
1. Zlín 10 9 0 1 348:256 18
2. Prostějov 10 8 0 2 350:294 16
3. Vel. Meziříčí 11 7 0 4 348:310 14
4. Luhačovice 10 6 1 3 351:285 13
5. Rožnov p. R. 10 6 1 3 312:275 13
6. HK Ivančice 9 5 0 4 341:330 10
7. Sokol Juliánov 10 5 0 5 280:335 10
8. Litovel 10 4 1 5 287:286 9
9. Polanka 10 4 0 6 269:295 8
10. V. Bystřice 10 3 1 6 332:336 7
11. Sokolnice 10 1 0 9 274:358 2
12. Bystřice p. H. 10 0 0 10 226:358 0

Dorostenci házené zakončili podzim výhrou v Luhačovicích

Autor osmi branek Martin Fiala při střelbě. Foto: Jaroslav Hugo

-šid-

spoRt

Veřejná knihovna musí zjišťovat, 
jaké jsou potřeby veřejnosti, aby 
byla schopna poskytovat služby, 
které je uspokojují. Proto jsme 
v  souladu s  tímto požadavkem, 
vymezeným tzv. standardy ve-
řejných knihovnických služeb, 
připravili průzkum spokojenosti 
návštěvníků starších 15 let. 
Dotazník obsahoval celkem 43 
otázek pohlížejících na naši práci 
ze všech možných úhlů pohle-
du. Každý z  33 dospělých, kteří 
obsáhlou anketu odevzdali, si 
poté užil siestu. Tedy Siestu, jako 
sladké poděkování. Celkem 26 
respondentů se podepsalo, a  tak 
postoupilo do slosování o dárko-
vý poukaz na nákup knih v Knih-
kupectví Charvátová v  hodnotě 
1.000 Kč. Štěstí nakonec přálo 
paní V. Adamovské. A  protože 
zkoumání probíhalo v říjnu, sběr 
odpovědí a  vyhodnocení v  lis-
topadu, věříme, že výherkyně 
si z  předvánoční lákavé knižní 
nabídky vybere. Třech hustě po-
psaných stran s  dotazy ve  dvou 
sloupcích se nezaleklo 29 žen a 4 
muži, v  to počítejme 6 studen-
tů, 13 pracujících, 11 důchodců, 
2 osoby v  domácnosti a  jednu 
na mateřské či rodičovské dovo-
lené. 
Jak hodnotili celkovou úroveň 
knihovny? Tak jako ve  škole. 
Jedničku nám dalo 19, dvojku 

zbývajících 13 a  trojku poslední 
z vyplňovatelů. Indikátorem spo-
kojenosti potom je, když více než 
90 % oslovených hodnotí služby 
knihovny právě jako výborné (1) 
nebo velmi dobré (2). Těší a  za-
vazuje výsledek, který napovídá 
(při vší skromnosti), že víme, co 
děláme, a děláme to (zdá se) dob-
ře. Motivuje nás to k neutuchají-
címu zlepšování tradičních slu-
žeb i stálému objevování nových 
a  mnohdy neprošlapaných ces-
tiček – samo sebou v  rámci na-
šich personálních, prostorových 
a  finančních možností. Nutno 
zde tedy zmínit s  poděkováním 
nezastupitelnou roli zřizovatele. 
Bez tradičně vstřícného přístupu 
Města Velké Meziříčí by to nešlo. 
Je na místě zmínit některé z otá-
zek a  odpovědí. Jen tak cik cak. 
Nevynecháme ani poznámky kri-
tické, protože právě k těm se sta-
víme čelem a pokud je to jen tro-
chu možné, snažíme se problém 
odstranit. Jen pro úplnost do-
dejme, že dotazy byly dvojí. Jed-
ny nabízely obvykle šest stupňů 
škály od „velmi spokojen“, „spíše 
spokojen“, přes „ani spokojen – 
ani nespokojen“, po  „spíše ne-
spokojen“ a  „velmi nespokojen“. 
Závěrem pro nerozhodné „ne-
vím, nemohu odpovědět“. Dru-
hé přímo vybízely k napsání pár 
postřehů. Omluvte prosím jazy-

kovou i formulační strohost. Za-
měřme se na sdělované:
Jak často navštěvujete knihov-
nu? 
Jednou týdně 9, jednou za  dva 
týdny 10 a  jednou za  měsíc 14 
lidí.
Jste spokojen/a s  dostupností 
knihovny? 
Velmi spokojeno 29 a spíše spo-
kojeno 9.
Co vám na dostupnosti knihov-
ny vadí? 
Nic 29, pouze 4 pisatelé měli 
připomínky – málo parkovacích 
míst 2×, zákaz vjezdu s kočárky, 
přestěhování mimo střed města. 
Naopak výhodou blízkost gym-
názia uvedená též 2×.
Co vám vadí na  provozní době 
knihovny? 
Nic 27, ostatní poznamenali, že 
není otevřeno denně ve všech půj-
čovnách 4×, že po obědě začíná-
me až ve 12.30 a že studenti s od-
poledním vyučováním by uvítali 
prodloužení provozní doby.
Máte nějaké připomínky k pro-
storům knihovny? 
Žádné 24, zbývajících 9 lidí vyjá-
dřilo tyto názory: nadstandardně 
příjemné prostředí, vše výborně 
vybavené, vkusně upravené, veli-
ce čisté, hezké květiny. Také prý 
naše prostory nejsou bohužel 
nafukovací, což způsobuje, že se 
senioři a handicapovaní nedosta-

nou na galerie a knihy umístěné 
u země jim činí problém… (S tím 
si nyní opravdu neporadíme.)
Jak jste spokojen/a s  nabídkou 
beletrie? 
Velmi spokojeno 14, spíše spo-
kojeno 17, ani spokojen – ani 
nespokojen 1 a  1 nevěděl, proto 
nemohl odpovědět.
Jak jste spokojen/a s  nabídkou 
novin a časopisů? 
Velmi spokojeno 8, spíše spoko-
jeno 10, ani tak ani tak 3 a  ne-
mohlo odpovědět 12 těch, kteří 
tuto službu nevyužívají.
Jak jste spokojen/a s  veřejným 
internetem? 
Velmi spokojeno 10, spíše spoko-
jeni 4, ani tak ani 3, spíše nespo-
kojen 1 a nemohlo odpovědět 15 
těch, kteří mají net jinde.
Jak jste spokojen/a s novým on-
-line katalogem Carmen? 
Velmi spokojeno 7, spíše spokojeno 
8, ani ani 3, spíše nespokojeni 2, ne-
mohlo odpovědět 13 respondentů, 
kteří se raději spoléhají na  katalog 
Clavius či pomoc knihovnic.
Líbí se vám naše drobné nástěn-
kové soutěže? 
Ano, účastním se často 5, ano, 
účastním se občas 8, ano, zkou-
ším si je, ale řešení neodevzdá-
vám 10, někdy mě nějaká zaujme 
5, ne 1, nevím 4.
Jaká akce pro veřejnost se nám 
povedla? 

Všechny výstavy a zvláště ty Ol-
dřicha Inochovského 6×, soutěž 
Retročtení 3×, jakékoliv bese-
dy a  zejména beseda o  Karlu 
IV. pro dospělé či ta s  Ivanem 
Klímou 5×, trénink paměti 
Nedovolte mozku stárnout 2×, 
akce Den s vůní jablek 2×, akce 
Přijďte se přesvědčit, jak vidí-
te 2×, noční prohlídky Sladké 
snění 4×, Zápis nanečisto pro 
předškoláky, promítání Pohád-
ky na zdi …
Jaký největší zážitek máte spoje-
ný s knihovnou? 
Včetně všeho, co je napsáno 
v  předchozí odpovědi, ještě na-
příklad zaznělo: každá návštěva 
je zážitek 2×, projekt Nemusíme 
ještě chodit do školy, výhra v ná-
stěnkové soutěži, velmi příjemné 
odpoledne s  kamarádkou v  za-
hradě, bibliobox Josef, pohoda 
a  vůně knih, setkání s  milými 
knihovnicemi…
Souhlasíte s tím, že jsou naši za-
městnanci vstřícní? 
Určitě souhlasím 28, spíše sou-
hlasím 5.
Souhlasíte s tím, že jsou naši za-
městnanci odborníci? 
Určitě souhlasím 24, spíše sou-
hlasím 9.
Co vám u nás nejvíce vadí? 
Otevřeno jen v  pondělí, stře-
du a  pátek (není to tak docela 
pravda, další dva dny je provoz 

pouze omezen), malý prostor, 
asociální návštěvníci…
Co se vám u  nás nejvíce líbí? 
Tady se objevilo mnohonásobně 
více poznámek, než u  předcho-
zího dotazu: ochotné knihovnice 
5×, podnikavá ředitelka, vstříc-
nost 4×, domácká atmosféra 3×, 
čistota 3×, úžasný klídek a poho-
da 3×, množství knih, půjčovna 
společenských her, půjčování 
deštníků, nápadité, originální 
a  šmrncovní akce, soutěže, pěk-
né a kultivované prostředí, seda-
cí pytel, knihovní duch … nebo 
zkrátka všechno…
Máte jakékoliv náměty ke zlep-
šení našich služeb? 
Plný provoz po celý týden, slevy 
ZTP, umístění na  facebook, ale 
rovněž se 2× objevilo, že je stále 
co zlepšovat, ale autorky řádek 
nic nenapadá.
Nás napadá celá řada možných 
i  dosud nemožných možností 
k  vylepšení služeb, rovněž díky 
inspirativním podnětům toho-
to průzkumu. Děkujeme všem 
čtenářům, kteří takto přispěli 
ke  spokojenosti všech návštěv-
níků. A  ostatní nabádáme slovy 
motta: Choďte do knihovny, du-
ševní posilovny! Třeba budete 
rovněž spokojeni, kdo ví?

Ivana Vaňková, 
ředitelka Městské knihovny 

Velké Meziříčí

Městská knihovna očima čtenářů

veřejné 
bRUslení

So   7. 12. 14.15–15.45
Ne   8. 12. 14.30–16.00
Út 10. 12. 15.45–17.15
So 14. 12. 14.15–15.45
Ne 15. 12. 13.30–15.00
Út 17. 12. 15.45–17.15
So 21. 12. 14.45–16.15
Ne 22. 12. 13.30–15.00

Vstupné: bruslící 20 Kč
doprovod 10 Kč

-vid-
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Házená

V  neděli 24. 11. 2013 pořádal 
klub FC Velké Meziříčí halový 
turnaj pro ročník 2004, po  vzá-
jemné dohodě trenérů se akce 
zúčastnili i  méně vytěžovaní 
hráči ročníku 2003. Na  turnaji 
startovalo 6 mužstev a každé hrá-
lo s každým 18 minut. FC Velké 
Meziříčí mělo 2 týmy, a  to žlutý 
a červený. Turnaj měl vyrovnaný 
charakter až na  náš žlutý tým, 
který zaslouženě zvítězil. Kluci si 

dobře zahráli a po posledním zá-
pase mohlo slavit konečné druhé 
místo i červené družstvo.
Výsledky žlutých: 
FC VM – FC VM červená   2:1
FC VM – SFK Vrchovina   9:0
FC VM – FC Velká Bíteš   2:0
FC VM – FC Žďár n. S.   6:1
FC VM – SK D. Heřmanice 12:0
Výsledky červených:
FC VM – FC VM žlutá 1:2
FC VM – SFK Vrchovina 2:1

FC VM – FC Velká Bíteš 1:1
FC VM – FC Žďár n. S. 1:3
FC VM – SK D. Heřmanice 1:0
Hráči: Bíbr, Havlík, Raus, Pacal, 
Šimánek, Winterling a Blažek
Hráči: Alex a Sam Švábovi, Jarek 
a Marek Požárovi, Holán, Pavelec, 
Valík, Plachetský a Vondráček.
Nejlepším střelcem se stal s 9 góly 
Raus Daniel a cenu pro nejlepší-
ho hráče převzal Štěpán Šimánek.

-myn-, foto: archiv FC

Fotbalová přípravka obsadila první 
dvě místa v turnaji

Ve  školním roce 2013–2014 se 
opět rozběhly školní ligy minihá-
zené 4+1. Od  začátku října děti 
opět ve  sportovních kroužcích 
na  svých školách rozvíjely své 
pohybové a sportovní dovednos-
ti. Prvním vrcholem a odměnou 
byla první série turnajů v  mini-
házené. Jelikož v novém ročníku 
rozšířila naše školní ligy základní 
škola Křižanov a  chtěli jsme dát 
dětem větší prostor ke  hře, roz-

dělili jsme každé kolo do  dvou 
turnajů. 
Utkání se hrála opět ve sportov-
ní  hale za  Světlou na  dvou hřiš-
tích ve  dvou kategoriích. Hrací 
čas byl stanoven na  2×8 minut 
a družstva se vždy utkala v turna-
ji dvakrát.
V pátečním turnaji 22. listopadu 
se střetla družstva:
– ve  Velkomeziříčské školní lize 
(kategorie 1.–3. třída) Žraloci 

(ZŠ Školní), Vlčata, Vlci a Hyeny 
(ZŠ Oslavická);
– v Měřínské školní lize (katego-
rie 4.–5. třída) Rejnoci (ZŠ Škol-
ní), Pumy a Gepardi (ZŠ Oslavic-
ká).
V  úterním turnaji 26. listopadu 
(viz snímky) se střetla družstva:
– ve  Velkomeziříčské školní lize 
(kategorie 1.–3. třída) Lvi (ZŠ 
Měřín), Buldoci (ZŠ Sokolovská) 
a Mišánci (ZŠ Křižanov);

v Měřínské školní lize (kategorie 
4.–5. třída) Klokani (ZŠ Měřín), 
Tygři (ZŠ Sokolovská) a Surikaty 
(ZŠ Křižanov).
V  mladší kategorii se nejvíce 
dařilo Mišánkům a  Žralokům. 
Ve starší kategorii byla utkání vel-
mi vyrovnaná a jen těžko bychom 
hledali vítěze. Všechna družstva 
byla za  své výkony odměněna 
a z každého byli vybráni a odmě-
něni nejlepší jednotlivci. 

Nejlepšími hráči pátečního tur-
naje byli vyhlášeni: Lucka Ben-
dová, Jakub Holán, Lukáš Dobro-
volný, Štěpán Fiala, Samuel Šváb, 
Robin Koudela a Radek Navrátil.
Nejlepšími hráči úterního turna-
je byli vyhlášeni: Antonín Kru-
žík, František Hlaváč, Karolína 
Slámová, Markéta Pospíšilová, 
Jaromír Horníček a Vít Rohovský.
Sportovního klání se zúčast-
nilo 123 dětí a  ve  24 utkáních 

vstřelily dohromady 449 branek.
Další kolo bude pokračovat 
opět dvěma turnaji v  pátek 
13. a v pondělí 16. prosince.
Poděkování patří hráčům 
a  hráčkám mládežnických 
týmů oddílu házené TJ Sokol 
Velké Meziříčí a  pracovníkům 
DDM Velké Meziříčí za zajiště-
ní organizace turnaje.

-šid- 
4× foto: Martina Strnadová

Rozběhly se turnaje druhého ročníku školních lig miniházené

Hokej dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 
4:4 (0:1, 1:2, 3:1)
Branka a asistence HHK: 7. Tla-
pák (Tichý), 21. Tichý (Burian 
L.), 24. Tichý (Burian L.), 47. Ti-
chý (Smažil). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Pacalová, Kampas F., 
Dobrovolná, Báňa D., Přinesdo-
mů D. – Tichý, Burian L., Tla-

pák – Šilpoch D., Bernat, Pavelka 
– Dundálek, Nevěčný, Kapusta 
O. Vyloučení: 11:7, využití: 3:2, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
27:21. Diváci: 57.
Ostatní výsledky jedenáctého 
kola dorostu: Brumov-Bylnice 
– Hodonín B 0:1, Technika Brno 
– Nové Město nad Váhom 4:8, 
Valašské Meziříčí – volno.

Program: neděle 8. 12. 2013 
v 11.45 HHK dorost – HC Bobři 
Valašské Meziříčí, (ZS VM)

-hhk-
Krajská liga dorostu JM, V, Z
1. Val. Meziříčí 10 8 1 1 60:36 17
2. Nové Mesto n. V. 9 7 1 1 57:37 15
3. Hodonín B 9 7 0 2 49:23 14
4. Velké Meziříčí 10 4 2 4 41:45 10
5. Technika Brno 10 2 2 6 38:52 6
6. Brumov-Bylnice 10 2 1 7 30:46 5
7. Uherský Brod 9 0 1 8 19:51 1

Dorost přišel ve třetí třetině o vítězství

Hokej starší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – 
HHK VM 9:1 (4:0, 3:0, 2:1)
Branka a  asistence HHK: 43. 
Přinesdomů J. (Kapusta L.). Se-
stava HHK: Svoboda (30.Pestr) 
– Šandera, Karásek, Janoušek, 
Řepa – Třeštík, Havliš, Hedbávný 
– Strádal D., Kapusta L., Burian 
– Zacha, Přinesdomů J., Procház-
ka. Vyloučení: 1:1, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
44:9. Diváci: 37.
Hokej mladší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – 
HHK VM 12:2 (5:1, 6:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 9. Šve-
jda, 28. Švejda (Dvořák L.). Sesta-

va HHK: Honiš – Poledna, Broža, 
Dvořák L., Vildomec – Dvořák 
F., Švejda, Bartošek – Hejduk, 
Krčma, Sobotka – Strádal T. Vy-
loučení: 1:1, bez využití. Střely 
na branku: 34:9. Diváci: 50.
Program: sobota 7. 12. 2013 
v  9.30 HHK mladší žáci – HC 
Spartak Pelhřimov, v 11.30 HHK 
starší žáci – HC Spartak Pelhři-
mov (ZS VM)
Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ
1. Žďár n. S. 24 18 3 3 206:82 39
2. Ledeč n. S. 23 17 1 5 194:64 35
3. Havl. Brod 24 14 4 6 180:117 32
4. Jihlava 24 12 0 12 178:149 24
5. Chotěboř 23 11 2 10 112:89 24
6. Pelhřimov 23 8 2 13 110:180 18
7. Třebíč 23 7 0 14 91:148 14
8. Velké Meziříčí 24 6 2 16 86:174 14
9. Mor. Budějovice 11 0 0 11 13:153 0

Žáci nestačili na Rebely 
z Havlíčkova Brodu

-hhk-

Mikulášská laťka
XX. ročník

Kategorie: žáci a  žákyně 8. 
a 9. tříd Základní školy Osla-
vická 1800/20, Velké Mezi-
říčí

čtvrtek 5. prosince
velká tělocvična ZŠ 
Oslavická

  8.45–10.00 hodin dívky 
10.15–13.00 hodin chlapci 

Základní výška: 
dívky 90 cm
chlapci 100 cm

Soutěží se dle pravidel lehké 
atletiky.

-záv-
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HHK je na průběžném prvním místě tabulky

2. liga házené mužů Morava jih 
10. kolo
SK Kuřim – TJ Sokol VM 29:36 
(11:18)
V  desátém kole zajíždělo naše 
družstvo mužů do  Kuřimi. 
Soupeř zatím posbíral pouze 4 
body, proto byli Meziříčští fa-
voritem utkání. Sice se našim 
hráčům dlouhodobě v  kuřim-
ské „nafukovačce“ nedaří, ale 
tentokrát si připsali jednoznač-
né vítězství.
Utkání bylo vyrovnané pouze 
prvních deset minut, kdy se obě 
družstva vystřídala ve  vedení. 
Za stavu 6:6 se již rozstřílely naše 
spojky Matušík s  Večeřou a  po-
stupně jsme si budovali náskok. 
Soupeř to zkoušel i osobní obra-
nou Romana Matušíka, ale ostat-
ní hráči dokázali vcelku snadno 
skórovat. Ve  24. minutě svítilo 
na  tabuli již skóre 9:18. V  závě-
ru poločasu se nám již branku 
dát nepodařilo a  Kuřim tak ko-
rigovala na  poločasový výsledek 
11:18.
Naši nechtěli v  druhé půli po-
nechat nic náhodě. Již po  pěti 
minutách hry odskočili houžev-
natému soupeři na  desetibran-
kový rozdíl (14:24). Soupeř se 
snažil s  průběhem utkání něco 

udělat další „osobkou“, tento-
krát na  Víťu Večeřu. Ostatní 
hráči si ale s touto situací lehce 

poradili a  dokázali se prosazo-
vat. Nejvíce se v  této činnosti 
dařilo Víťovi Trojanovi s  Pav-

lem Živčicem. Naši si v  klidu 
hlídali desetibrankový náskok 
do  55. minuty. Pak opět jako 
v  první půli dovolili domácím 
korekci skóre na  konečných 
29:36.
Meziříčští házenkáři si tak upev-
nili šestou pozici v  druholigové 
tabulce. V  posledním kole pod-
zimní části se utkají na  domácí 
půdě se Sokolem Juliánov. 
7m hody 1/0:2/2, bez vyloučení, 
počet diváků 35
Sled branek: 2:0, 3:5, 6:6, 7:11, 
8:13, 11:18, 12:20, 14:24, 18:30, 
22:33, 24:34, 29:35 
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Večeřa Vítězslav 
(8), Matušík Roman (8), Trojan 
Vítězslav (6/2), Živčic Pavol (5), 
Hron Vojtěch (2), Necid Miloš 
(2), Pavliš David (2), Kaštan Jiří 
(2), Kubiš David (1), Babáček 
Petr, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.
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1. Hustopeče 10 9 0 1 324:276 18
2. Olomouc 10 7 3 0 292:245 17
3. Kostelec n. H. 10 7 3 0 259:224 17
4. Maloměřice  10 6 1 3 274:256 13
5. Ivančice 9 5 1 3 240:222 11
6. V. Meziříčí  10 5 1 4 274:273 11
7. Sokolnice 10 3 1 6 297:304 7
8. Prostějov 10 3 1 6 257:280 7
9. Juliánov 9 2 1 6 230:252 5
10. Telnice 10 2 1 7 268:307 5
11. SK Kuřim 10 2 0 8 290:319 4
12. Brno B 10 1 1 8 245:292 3

Házenkáři jasně přehráli Kuřim

Vojta Hron zakončuje brejk. Foto: Jaroslav Hugo

Městská hokejová liga, 9. kolo
Extraliga
SK Netín – SK Omega VB 0:8
Ondrůšek 3, Anderle, Pelán, 
Loup, Svoboda, Budín
SPL Radostín nad Osl. – Auto 
Dobrovolný VM 10:2
Krejčí 3, Láznička 2, Hubený 2, 
Vítek, Vokoun, Šíma – Říha 2 
SK Vídeň – Sanborn VM 0:10
Bajer L. 2, Sláma 2, Novotný, Ho-
lub, Novák, Fiala, Sruský 2
HC Laser Zikmund – HC Bene-
tice 10:0
Fenyk 4, Stoček 3, Trejbal 2, Dvo-
řák 
SK Afcon Kunšovec VM – Tech-
nické služby VM 1:9
Strnad – Horký A. 2, Láznička, 
Kružík, Kožený, Chudoba, Horký 
D., Varhanín 2
HC Lukáš – Agromotor VM 2:6
Karásek, Vaněk – Kadela 2, Šla-
pal, Mejzlík, Zachoval, Malý
1. Sanborn VM 9 8 0 1 79:20 16
2. Tech. služby VM 9 6 1 2 60:30 13
3. Agromotor VM 9 6 1 2 48:24 13
4. HC Lukáš 9 5 1 3 63:40 11
5. SK Omega VB 9 4 2 3 38:19 10
6. HC Laser Zikmund 9 5 0 4 50:42 10
7. SK Netín 9 4 1 4 49:52 9
8. SK Afcon Kunšovec VM 9 4 0 5 50:63 8
9. SPL Radostín nad Osl. 9 4 0 5 34:47 8
10. SK Vídeň 9 3 0 6 26:61 6
11. HC Benetice 9 2 0 7 18:66 4
12. Auto Dobrovolný VM 9 0 0 9 24:85 0

1. liga
HC Ořechov – SK Lavičky 3:4
Burian 2, Dvořák – Štěpánek 3, 
Stupka
HC Pikárec – HC Křižanov 13:2
Vařejka 3, Chrást 2, Jaša P.  4, 
Marek, Jaša V., Broža 2 – Kružík, 
Burian
HC Tasov – Farma Měřín 0:3
Půža, Uchytil, Kožený 
SK Stránecká Zhoř – HC Bory 
6:1
Urbánek 2, Kazda, Sojka, Kují-
nek, Vlach – Karásek
HCF Dráhy VM – River VM 1:5
Jahoda – Rous 2, Hladík, Daniel, 
Lovětínský
NHÚ Balinka VM – Horní Heř-
manice 7:12
Vacula 4, Navrátil 2, Mucha Jar. – 
Kutílek 4, Mejzlík Jar. 3, Mejzlík 
Z. 2, Střecha 2, Šilhán
1. Horní Heřmanice 9 9 0 0 69:24 18
2. HC Pikárec 9 7 0 2 71:36 14
3. Farma Měřín 9 6 1 2 50:27 13
4. NHÚ Balinka VM 9 5 1 3 64:43 11
5. HC Ořechov 9 5 1 3 47:31 11
6. SK Stránecká Zhoř 9 4 1 4 36:46 9
7. HC Tasov 9 4 0 5 35:33 8
8. River VM 9 4 0 5 39:42 8
9. SK Lavičky 9 4 0 5 32:42 8
10. HCF Dráhy VM 9 2 1 6 36:40 5
11. HC Křižanov 9 1 1 7 27:65 3
12. HC Bory 9 0 0 9 14:91 0

-vid-

Technické služby už jsou 
v městské lize druhé

HHK VM B – HC Zastávka 8:4 
(1:2, 6:1, 1:1)
Rozhodčí: Sobotka – Horký, Bra-
bec, diváků: 58. Poměr střel: 57:27. 
Branky: 11. Kampas M., 22. Šoukal 
(Hubl), 26. Vrána, 32. Bradáč (Ba-
rák, Křípal), 34. Střecha L. (Hubl), 
37. Malec (Střecha F., Střecha L.), 
37. Šoukal (Hubl), 55. Střecha L. 
– Kubiš (Mikule), 3. Rouš L., 28. 
Šedý (Kubiš), 60. Matal (Kubiš). 
Vyloučení: 7:7, navíc Šedý (Za-
stávka) 5 + do konce utkání za faul 
kolenem. Využití: 1:0, Oslabení: 
0:0. Sestava VM B: Štourač (Šeba) 
– Střecha L., Pokorný – Kudláček 
M., Bradáč – Peterka, Musil F. – 
Střecha F., Vrána, Malec – Šoukal, 
Barák, Hubl – Kampas M., Kampas 
J., Křípal – Musil Š.

Zastávce patřil úvod a  závěr 
zápasu, ale v  jeho průběhu byl 
jasně lepší domácí tým. Všech-
no začalo nájezdem dva na jed-
noho první pětky HHK, z něhož 
gól nepadl, což v  následném 
střídání potrestal hostující Ku-
biš. Než se Meziříčští stačili 
vzpamatovat, prohrávali ve tře-
tí minutě už 2:0. Pěknou stře-
lou se prezentoval Luděk Rouš. 
Branky se béčko HHK dočkalo 
až v  11. minutě díky dorážce 
Martina Kampase. Víc už se jim 
však z  25 střel v  úvodní části 
proměnit nepodařilo.
V minulém kole stačila domácím 
k  rozhodnutí zápasu druhá třeti-
na, a to samé předvedli i Zastávce. 
Nejprve vyrovnal střelou do šibe-

nice Šoukal a ve 26. poslal HHK 
do vedení Vrána. Na to ještě stačili 
hostující hráči odpovědět záslu-
hou Šedého. Kapitán Zastávky se 
pak předvedl o tři minuty pozdě-
ji ještě jednou. Po  faulu kolenem 
oslabil svůj tým do konce zápasu 
a  Bradáčovým využitím přesi-
lovky se domácí tým nastartoval 
k  rozhodnutí zápasu: na  4:2 při 
hře čtyři na  čtyři zvyšoval Libor 
Střecha a  hned po  vypršení pěti-
minutového trestu přidali ve  37. 
branky Malec a znovu Šoukal.
V poslední části se hra vyrovnala. 
Domácí hokejisté si hlídali svůj 
náskok a  hosté, i  když nic ne-
vzdávali, neměli HHK čím pře-
hrát. Ti si své zasloužené vítězství 
pojistili druhým gólem Libora 

Střechy a  svého soupeře nechali 
pouze snížit v  poslední minutě. 
Úspěšným střelcem byl Matal.
Ostatní výsledky: Telč – Křiža-
nov 10:1, V. Bíteš B – Bulldogs 
Brno 7:5, Šerkovice – V. Bítýška 
1:5, RH Centrum Brno – Náměšť 
nad O. 6:3
První polovinu základní části za-
končíme v sobotu 7. 12. v Bosko-
vicích, kde od 17.30 nastoupíme 
proti Bulldogs Brno.
Tabulka KSM-V po 8. kole
1. RH Centrum Brno 8 6 0 2 0 61:20 20
2. Velké Meziříčí B 8 6 0 0 2 39:26 18
3. Telč 8 4 1 1 2 45:23 15
4. Náměšť nad Oslavou 7 5 0 0 2 45:27 15
5. Veverská Bítýška 7 3 2 0 2 26:21 13
6. Velká Bíteš B 8 4 0 1 3 28:29 13
7. Zastávka 8 2 2 1 3 34:40 11
8. Křižanov 8 2 0 0 6 36:52 6
9. Bulldogs Brno 8 1 0 0 7 32:65 3
10. Šerkovice 8 1 0 0 7 24:67 3

kUŽelky

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Sokol Cetoraz 
2596:2567 * 6:2
Baloun 446:426 Macek
Lavický Ji. 426:406 Lhotka
Lavický B. 409:423 Čejka
Kováč 445:430 Klimek
Lavický Jo. 420:439 Novotný
Korydek 450:443 Berka
V  těžkém utkání tým uhájil do-
mácí neporazitelnost.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – BOPO Třebíč C 
1572:1541 * 3:3

Lavický F. 385:397 Kovařík
Fajmonová 403:415 Kolářová
Kamenský 409:332 Sedláková
Mička 375:397 Ježková
V posledním zápase podzimu tým 
konečně získal bod za remízu.
Spartak VM C – CHJK Jihlava B 
1628:1586 * 5:1
Bača 372:427 Žaloudek
Krejska 408:365 Vejvoda
Mátl 396:393 Mareš
Weiss 452:401 Augusta
Céčko přes úvodní klopýtnutí 
nakonec jasně vyhrálo. 

Domácí hokejové béčko bylo v utkání se Zastávkou 
tím lepším týmem

kdy a kaM

na házenou do haly za Světlou v sobotu 7. prosince
ve 14.00 mladší dorostenky, přípravné utkání s HK Ivančice; 
v 17.00 2. liga muži s TJ Sokol Juliánov

-sta-

Krajská liga j. Moravy a Zlínska
HHK VM – HCM Warrior Brno 
8:4 (2:1, 1:2, 5:1)
Branky a  asistence: 2. Sláma, 2. 
Střecha F. (Křenek), 27. Stře-
cha F., 42. Sláma, 43. Kudláček 
(Krča), 44. Sobotka (Křenek, 
Nekvasil), 54. Krča, 60. Kudláček 
(Krča) – 7. Roupec (Lysoň), 24. 
Bednář (Roupec), 30. Roupec, 56. 
Krobauer (Klimeš, Otoupalík).
Sestava HHK VM: Hladík 
(Štourač) – Střecha L., Dusík, 
Burian, Sláma, Vlašín, Štěpánek, 
Fila, Nekvasil, Novák, Krča, Kud-
láček, Weiss, Křenek, Sobotka, 
Střecha F. Rozhodčí: Honza –
Čech, Olšar. Vyloučení: 3:5. Vy-
užití: 0:0, v  oslabení: 1:0. Střely: 
52:34 (21:13, 10:6, 21:15). Diváci: 
214.

V  dalším kole krajské ligy se 
utkali naši hráči s týmem Warri-
ors Brno. Přestože se brněnský 
tým dostavil pouze s  jedenácti 
hráči do  pole, čekal se urputný 
boj.
Kdo přišel chvilku po  půl šesté, 
ochudil se o  dvě branky. K  naší 
radosti dali góly svěřenci trené-
ra Vondráčka. Nejprve se pro-
sadil Lukáš Sláma, který otevřel 
úvodní kanonádu našich hráčů. 
O  necelou minutu později pro-
střelil gólmana hostí Filip Stře-
cha, kterému přihrál Standa Du-
sík. V následujících minutách se 
hosté otřepali z  úvodního šoku 
a začali postupně vystrkovat růž-
ky. Sílící tlak Warriors proměnil 
v  kontaktní branku hostující 
Roupec. Do  konce třetiny se již 

stav na světelné tabuli nezměnil, 
a tak šli naši hráči do kabin s jed-
nobrankovým náskokem. 
Úvod druhé třetiny patřil hos-
tujícím hráčům. Ve  24. minutě 
srovnali stav na 2:2. O tři minu-
ty později se radovali opět naši 
hráči. Svým důrazem před bran-
kou se dokázal prosadit podruhé 
v utkání Filip Střecha. V polovině 
utkání bylo opět vyrovnáno. Ten-
to stav vydržel do  konce druhé 
třetiny a schylovalo se k velkému 
dramatu.
Třetí třetina naštěstí kopírova-
la tu první. Vstup do  ní se ná-
ramně vyvedl našim hráčům, 
kteří třemi brankami přiblížili 
náš tým k  zisku třech bodů. 
Nejprve se nechytatelnou stře-
lou od  modré prosadil Lukáš 

Sláma. Za 55 vteřin se prosadil 
Jirka Kudláček, kterého ke stře-
lení branky vyzval přesnou při-
hrávkou Michal Krča. Viditelně 
zaskočení hráči hostí dostali 
za půl minuty ještě jednu ránu. 
Po  přesných přihrávkách Kar-
la Nekvasila a  Davida Křenka 
z  hloubi našeho pásma se ocitl 
v  samostatném nájezdu Lukáš 
Sobotka, který blafákem pře-
konal brankáře hostí. V  kon-
čící 54. minutě se prosadil 
po  vyhraném buly a  nedůrazu 
hráčů Warriors Michal Krča. 
Ten již zvýšil na 7:3. V 56. mi-
nutě se naposledy v  utkání ra-
dovali hráči hostí, když snížili 
na  rozdíl tří branek. V  samot-
ném závěru zápasu měli hosté 
početní výhodu, kterou nevy-

užili. Naopak se prosadil po-
druhé v  utkání Jirka Kudláček, 
kterému asistoval Michal Krča. 
Velmi těžké utkání naši hráči 
zvládli na  jedničku a  zaslouže-
ně zvítězili. Po  zaváhání Velké 
Bíteše, která prohrála na samo-
statné nájezdy s  Uničovem, se 
první mužstvo HHK vyhouplo 
do  čela tabulky jihomoravské 
konference.
Další výsledky dvanáctého kola: 
Velká Bíteš – Uničov 4:5 SN, 
Šternberk – Uherské Hradiště 
9:3, Brumov-Bylnice – Kroměříž 
4:2, Rosice – Blansko 2:6, Bosko-
vice – Uherský Brod 4:2.
Program:
Sobota 7. 12. v 17.00 HK Kromě-
říž – HHK VM (ZS Kroměříž)

Jihomoravská konference
1. Velké Meziříčí 11 9 0 0 2 54:28 27
2. Velká Bíteš 12 8 0 2 2 59:35 26
3. Šternberk 11 8 0 0 3 57:33 24
4. Uničov 11 6 1 2 2 50:44 22
5. Warrior Brno 11 4 1 1 5 40:34 15
6. Boskovice 11 4 0 1 6 34:51 13
7. Blansko 11 2 2 0 7 39:48 10
8. Rosice 11 1 1 0 9 35:65 5

Zlínská konference
1. Brumov-Bylnice 11 6 1 0 4 44:35 20
2. Kroměříž 11 6 1 0 4 50:53 20
3. Uherský Brod 11 5 1 0 5 37:38 17
4. Uherské Hradiště 11 2 1 1 7 43:66 9
5. Uherský Ostroh 11 2 0 2 7 36:52 8

Součtová tabulka
1. Velké Meziříčí 11 9 0 0 2 54:28 27
2. Velká Bíteš 12 8 0 2 2 59:35 26
3. Šternberk 11 8 0 0 3 57:33 24
4. Uničov 11 6 1 2 2 50:44 22
5. Brumov-Bylnice 11 6 1 0 4 44:35 20
6. Kroměříž 11 6 1 0 4 50:53 20
7. Uherský Brod 11 5 1 0 5 37:38 17
8. Warrior Brno 11 4 1 1 5 40:34 15
9. Boskovice 11 4 0 1 6 34:51 13
10. Blansko 11 2 2 0 7 39:48 10
11. Uherské Hradiště 11 2 1 1 7 43:66 9
12. Uherský Ostroh 11 2 0 2 7 36:52 8
13. Rosice 11 1 1 0 9 35:65 5
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