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MUDr. Iveta Kašová s. r. o., Moráňská 141/21, Vel. Meziříčí, IČO: 02359413

Kontakt: tel. 774 221 226, e-mail: jura.kase@seznam.cz

MUDr. Kaše Jiří – atestace z pediatrie I. st., 
atestace z ARO I. st., atestace z urgentní medicíny
▶ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti ● školení první pomoci 
pro zdravotníky i laiky, zaměstnance ● nácvik resuscitace 
dle posledních doporučení Evropské rady pro resuscitaci 
● školení problematiky návyk. látek (kouření, drogy, alkohol)
▶ zprostředkování obchodu a služeb 
● zajištění zdravotnického dozoru při sportovních, kulturních 
a jiných spol. aktivitách ● kontrola a vybavení lékárniček 1. pomoci

Týdeník Velko-
meziříčsko si 
můžete nově 
zakoupit také 

v prodejně 
Večerka nad 

gymnáziem 
ve Velkém 

Meziříčí (býva-
lá prodejna u 
Coufala, poté 
Kouzlo barev).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

PŘIJĎTE FANDIT 
NA DĚTSKOU ZIMNÍ 

OLYMPIÁDU

Koná se od 19. do 24. 1. 2014
 Více čtěte na straně 1 a 11
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Novoroční projev starosty města

Bohumil Daniel z Horní Libo-
chové a Jozef Rožňák z Velkého 
Meziříčí ujeli k 31. 12. 2013 
každý celkem dva miliony 
kilometrů bez nehod. Oba dva 
pracují jako profesionální řidi-
či úctyhodných čtyřicet let.

Bohumil Daniel začal jezdit po voj-
ně u  společnosti ČSAD, později 
ZDAR, a. s. Nejprve řídil nákladní 
automobily, po  deseti letech pak 
přešel na  autobusy. Třicet let tedy 
jezdil na pravidelných linkách, po-
nejvíce směr Velké Meziříčí – Bys-
třice nad Pernštejnem. Krom toho 
přibyly občas i  zájezdy po  České 
republice či doprava dětí do bazé-
nu. V jeho stopách jde syn, který je 
také řidičem u společnosti ZDAR. 

B. Daniel je ženatý, má tři děti a tři 
vnoučata a relaxuje při myslivosti.
Jeho kolega Jozef Rožňák z Velkého 
Meziříčí se narodil na  Slovensku 
a do Čech se šel vyučit truhlářem. 
Po  vojně nastoupil k  Dopravním 
stavbám Olomouc jako řidič ná-
kladní dopravy. Tu stejnou profesi 
vykonával i  u  tehdejšího ČSAD. 
Posléze přešel na  práci řidiče au-
tobusu, jímž je více než pětadvacet 
let. Jezdí pravidelné i nepravidelné 
linky, včetně zájezdové dopravy 
do  zahraničí. Jeho nejčastější lin-
kou je směr Velké Meziříčí — Ra-
dostín nad Oslavou — Žďár nad 
Sázavou. Vzhledem k  tomu, že 
má i nespočet nočních služeb, kdy 
vozí cestující z odpoledních směn, 
a má i každou druhou sobotu ne-

děli službu, říká o  této profesi, že 
zkrátka musí bavit. „Pokud k  této 
práci nemá člověk vztah, nemůže 
ji dělat,“ je přesvědčen J. Rožňák, 
který je ženatý, má stejně jako jeho 
‚dvoumilionový‘ parťák tři děti a tři 
vnoučata. Relaxuje ale jinak – při 
práci se dřevem či chovem dvaceti 
holubů. 

Další ocenění řidiči
Ke dvěma dvoumilionářům přibyli 
také další řidiči, kteří mají na svém 
kontě pěkná čísla. Například Lubo-
mír Vaněk najel bez nehody celkem 
jeden a půl milionu kilometrů, An-
tonín Večeřa 750 tisíc a další čtyři 
– Petr Invald, Ondřej Krejčí, Josef 
Pivnička a  Josef Pytlík – pak 250 
tisíc kilometrů.

Vážení spoluobčané, milí sou-
sedé, třináctka právě skonče-
ného letopočtu by téměř nutila 
začít věřit pověrám a dávat jim 
větší váhu, než si zaslouží. Ale-
spoň pokud se podíváme na ten 
obrovský chaos, který se na nás 
valí z médií o naší zemi, Evropě 
i celém světě.

Je to ale jen ten první pohled. 
Při hlubším zamyšlení zjistíme, 
že jde pouze o  povrchní zprávy, 
jejichž dopad na náš skutečný ži-
vot bývá v praxi jen velmi malý. 
Koho z  nás se například v  reálu 
nějak skutečně dotklo, kdo z pre-
zidentských kandidátů dnes sedí 
na Hradě? A přitom to ještě před 
rokem vypadalo, že jde o  nej-
klíčovější otázku, se kterou stojí 
a padá sama naše existence. Víte, 
a  takto je to se vším tím koloto-
čem.
Co naše životy ale ovlivňuje do-
opravdy, každý den a  přímo, je 

dění v  našem bezprostředním 
okolí. Proto bych se v následují-
cích řádcích velmi stručně dotkl 
událostí právě skončeného roku 
ve Velkém Meziříčí a dále jedno-
duše nastínil to nejdůležitější, co 
nás všechny čeká letos.
V  roce 2013 jsme zaznamenali 
několik ocenění, na  které může-
me být my, Meziříčáci, opravdu 
pyšní. Naše město se v  celostát-
ním kole ankety Město pro byz-
nys umístilo na  neuvěřitelném 
šestém místě. Jde o raketový vze-
stup pozitivního hodnocení, kte-
ré provádí sami zaměstnavatelé. 
V praxi to znamená, že podmín-
ky pro živnosti, fi rmy a podniky 
v našem městě se vylepšují a bude 
to mít přímý dopad na zaměstna-
nost. Ne, že by byla stoprocentní, 
takový naiva nejsem, ale nabídka 
pracovních míst je a  bude lepší, 
než ve  srovnatelných městech 
České republiky.

8. LEDNA 2014

Letos slavíme

Jozef  Rožňák (vlevo) najel 2 miliony km bez nehody 
stejně jako kolega Bohumil Daniel. Foto: Iva Horká

Řidiči společnosti ZDAR najeli miliony kilometrů bez nehody

Starosta Radovan Necid. Foto: Jiří Michlíček
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Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

Obory skupiny H:
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zeměděl-

ských strojů, Kuchař–číšník, Obráběč kovů, Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec–farmář, Pekař, Řezník–uzenář, Zedník, 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

a dále možnost nástavbového  studia – denní i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání skupiny H

Podnikání 
y p y

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

nabízí pro školní rok 2014/2015  tříleté  obory vzdělání:

Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Brněnská 201/11
Třebíč
Tel.: 568 820 425
          777 117 570

Město Velké Meziříčí ozna-
muje, že městský ples v roce 
2014 se nebude konat z dů-
vodu rekonstrukce Jupiter 
clubu, s. r. o. VM.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Radovan Necid, 
starosta města 
Velké Meziříčí

Ples města 
nebude

Pokračování na str. 4

Vstoupili jsme do nového roku 2014, 
který je pro týdeník Velkomeziříčsko 
obzvlášť významný. Připomíná si 
již 95. výročí od svého založení, ale 
také 25. ročník znovuobnoveného 
vydávání, které začalo po sametové 
revoluci. Mnozí si jistě vzpomenou 
na oslavu před pěti lety, na onu po-
věstnou „novinářskou“ kachnu, jež 
byla nakonec „jenom“ marcipánová 
a pojídala se během rautu na slav-
nostním večeru. Krom toho měli čte-
náři možnost nahlédnout v  rámci 
dni otevřených dveří do  redakce či 
tiskárny, podívat se na výstavu nebo 
se zúčastnit čtenářské soutěže apod. 
Nejúspěšnější prodejce pak dostal 
sele na  rožnění. Dodnes na oslavu 
rádi vzpomínáme...
Ale opakovaný vtip už není vtipem, 
a  tak přemýšlení o  způsobu letošní 
oslavy dalo docela zabrat. Nakonec 
nápad přišel, zbývá ho však zreali-
zovat. Co to ale bude, zatím na tom-
to místě neprozradím, chtěla bych, 
aby to mnohé mile překvapilo.
Na  těchto místech vás budu prů-
běžně informovat, ale také zdvořile 
o něco žádat. To ale až příště…

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Velké Meziříčí počítá 
s příjmy 171 milionů Kč 
Velké Meziříčí bude v roce 2014 hospodařit se schodkovým roz-
počtem. Na straně příjmů města stojí částka 171.078.000 korun. 
Zastupitelé města jej schválili na svém posledním, šestém zasedání 
roku 2013.

Rozpočet hospodaření města pro rok 2014 se skládá ze čtyř bodů. Výda-
je na letošní rok dosahují téměř čtvrt miliardy, přesně 245.998.000 korun. 
„Schvalujete tedy rozpočet schodkový, který je ovšem dokryt čerpáním 
úvěru na rekonstrukci víceúčelového sálu Jupiter clubu,“ uvedla při před-
kládání tohoto bodu jednání zastupitelstva Pavla Pólová, vedoucí fi nanční-
ho odboru radnice.
Neúčelová rezerva rozpočtu je oproti minulým letům o sedm milionů niž-
ší, pouze 2.975.000 Kč. Je to proto, aby bylo možno rozpočet sestavit už i se 
zařazením tzv. investic a nákladů hrazených městem převážně do školství. 
Tyto investice a náklady byly v předchozích letech zařazeny až z přebytku 
hospodaření, a kvůli tomu se pak realizace akcí těžko stíhaly do začátku 
prázdnin. Rezerva však má být později dokryta na obvyklých deset milio-
nů korun právě z očekávaného přebytku hospodaření města. Další součástí 
rozpočtu je dvousettisícová rezerva k rozdělení neziskovým organizacím, 
dále rezerva pro radu města k rozdělování na dary a dotace maximálně 
do výše 5.000 korun jednotlivým subjektům. 
Významnou částku rozpočtu tvoří rezerva pro sport, která je pro rok 2014 
ve  výši 4.700.000 korun a  bude rozdělena dle návrhu sportovní komi-
se jednotlivým oddílům. Letos poprvé částka počítá i se dvěma sty tisíci 
korunami pro sport dospělých, oproti předchozím letům, kdy příspěvek 
na činnost dostávaly pouze mládežnické oddíly. Pokračování na str. 4

Iva Horká

Centrum města může 
expandovat za řeku
Město Velké Meziříčí podepsalo předběžnou kupní smlouvu na pozemek 
v bývalém areálu Svitu, který těsně sousedí s centrem města. Radnice jej 
kupuje pro budoucí rozvoj právě centrální části města. „Jde o mimořádně 
strategický pozemek nejen svojí velikostí, ale zejména polohou. Proto jsem 
se o nákup snažil dlouho a pečlivě,“ říká starosta Radovan Necid. Podle něj 
město čeká rozsáhlá debata o tom, jak by se centrum mělo dále rozvíjet. 
„Mám představu, že by se k tomu měli vyjádřit především všichni ti, kdo 
ve Velkém Meziříčí bydlí. A pak samozřejmě urbanisté. Co vím ale bez-
pečně je, že máme jedinečnou příležitost začít budovat něco, co přetrvá 
generace. A také co rozhodně nevymyslí ani neudělá tato radnice v tomto 
volební období. Toto nás opravdu přesahuje a je třeba, aby se nad budou-
cí podobou našeho města za řekou začal každý více či méně zamýšlet,“ 
prohlásil Necid. Cena za pozemek je předběžně stanovena na 13 milionů 
korun a vedení města zvažuje, jak zorganizovat co nejrozsáhlejší diskuzi 
odborné i laické veřejnosti o tomto území. -ran-
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Tříkrálová sbírka skončila

Práce na stavbě víceúčelového sálu Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí po vynucené přestávce po-
kračují. Prosincový archeologický průzkum v te-
rénu pod stavbou, který skončil právě týden před 
Štědrým dnem, ji více než dva týdny pozdržel.

Nezvykle teplé počasí této zimy stavebním pracím 
přeje. Firma PKS Stavby proto může bez omezení po-
kračovat s budováním základů, neboť výkopové práce 
jsou již kompletně hotovy. A to včetně snížení ploch 
pro budoucí teleskopické hlediště i zázemí pod jeviš-
těm. „Nyní na stavbě provádíme armování a bednění 
pro betonáže základových patek,“ uvedl stavbyvedoucí 
firmy PKS Stavby Radim Seifer. Pracuje se ale i v části 
staré budovy Jupiter clubu, která nepodlehla demolici 
a zůstala zachována. „Tam probíhá zdění zázemí bu-
doucího bistra, otloukání omítek apod.,“ dodal Seifer. 
Budování základových patek a desky potrvá ještě do 
konce února. Potom už stavba začne vyrůstat ze země.

15. ledna 2014

Hledáme 
materiály Probíhá výstavba základů víceúčelového sálu Jupiter clubu

Koordinátor tříkrálové sbírky na Velkomeziříčsku Josef 
Zeman při sčítání 9. ledna na radnici. Foto: Iva Horká
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Jak už jsem zmínila na tomto mís-
tě v minulém čísle, letošní rok 2014 
je pro týdeník Velkomeziříčsko ob-
zvlášť významný. Připomíná si totiž 
již 95. výročí od svého založení, ale 
také 25. ročník znovuobnoveného 
vydávání, které začalo po sametové 
revoluci. Před pěti lety jsme 90. výro-
čí slavili, a i letošní pětadevadesátiny 
chceme připomenout jinak, než ob-
vykle. Prosím proto v této souvislosti 
čtenáře, pamětníky, obyvatele nejen 
našeho města, ale i  okolních obcí 
o  laskavost. Zda by mohli zapátrat 
ve svých archivech, skříních, na pů-
dách apod., a  kdyby tam náhodou 
našli nějaké materiály týkající se 
týdeníku Velkomeziříčsko, zejména 
třeba fotografie či jiné dokumenty, 
které nebyly dosud publikovány,  
tak jestli by je mohli zapůjčit naší 
redakci k použití. Pokud byste něco 
objevili, prosím volejte na  pevnou 
linku 566  782  007 nebo na  mobil 
732 203 787 (operátor O2), či pište 
na mail: 
horka@velkomeziricsko.cz. Děkuji.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Krčálovo rozhodnutí mění 
situaci na postu radního kraje
Velkomeziříčský místostarosta Josef 
Komínek mohl zamířit na post v radě 
Kraje Vysočina. Obdržel nabídku vést 
resort sociálních věcí a prorodinné 
politiky po dosavadním radním Petru 
Krčálovi, který měl obsadit ministerské 
křeslo v nově vznikající vládě ČR.

„Teď v  pondělí jsme o  tom jednali 
s  hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Bě-
hounkem,“ potvrdil místostarosta Josef 
Komínek a  dodal, „ale vše nyní závisí 
na  rozhodnutí krajského radního Pet-
ra Krčála, který se 
v  současné době 
dosud nevyjádřil, 
zda ministerský 
post přijme. Pokud by se Petr Krčál roz-
hodl kladně, jsem i já připraven o přijetí 
postu radního kraje jednat.“
Těsně před úterní uzávěrkou týdeníku 
Velkomeziříčsko však vyšlo Krčálovo 
oficiální prohlášení na webových strán-
kách ČSSD, ve  kterém oznámil, že se 
nominace na  ministra práce a  sociál-

ních věcí ve  vládě Bohuslava Sobotky 
z vážných osobních důvodů vzdává. 
„Vzdávám se nominace na post ministra 
práce a sociálních věcí. Důvodem je tra-
gická smrt bratra Jiřího, která velmi za-
sáhla moji rodinu. Tato bolavá událost 
se mimo jiné podepisuje na zdravotním 
stavu mých rodičů, kteří se v tuto chví-
li neobejdou bez zvýšené a  pravidelné 
péče. Oporou rovněž musím a chci být 
své ženě, která nedávno ukončila léčbu 
onkologického onemocnění. Nominace 
ČSSD na  ministerskou funkci si velmi 

vážím. S  ohle-
dem na  sled 
událostí posled-
ních dnů však 

nemohu jednat jinak. Touto cestou se 
zároveň omlouvám budoucímu předse-
dovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a všem 
občanům naší země za způsobené kom-
plikace. Rád bych zároveň popřál vše 
dobré vznikající vládě, v  jejíž úspěch 
pevně věřím,“ uvedl Petr Krčál.

V letošním roce podle sdělení pracovníků 
oblastní Charity Žďár nad Sázavou koledovalo 
ve 300 obcích a městech žďárského okresu zhruba 
1 600 tříkrálových koledníků. Přestože nejvíce 
tříkrálových koledníků bylo vidět v ulicích našich 
měst a obcí o víkendu 3. – 5. ledna, bylo možné 
skupinky tří králů v jiných městech či obcích 
potkat ještě včera, tedy 14. ledna, kdy Tříkrálová 
sbírka končila. 

Potvrdila to Michaela Kuchtová i Josef Zeman, kteří 
počítali výtěžek koledování minulý týden na velko-
meziříčské radnici. V našem městě totiž už koledníci 
uplynulý víkend nechodili. „Máme jich málo a navíc 
je to i časově náročné, takže jsme rádi, že koledova-
li v  našem regionu první lednový týden,“ upřesnil 
Zeman. Krom toho mohou lidé posílat příspěvky 
na účet sbírky. Potřebné údaje jsou na webu Oblastní 
charity Žďár nad Sáz. www.zdar.charita.cz. „Výtě-
žek letošní tříkrálové sbírky je na Velkomeziříčsku 
úžasný, přesáhl totiž úctyhodnou metu půl milionu 
korun,“ raduje se Zeman a dodává, „všem štědrým 
dárcům, vedoucím skupinek a králům patří veliké 
díky a Pán Bůh zaplať. Děti i vedoucí prosíme již nyní 
o nabídnutí pomoci na příště.“
Výsledky sbírky v obcích na straně 2.

Na náměstí bude medailový ceremoniál dětské olympiády
Zahájení Her VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže se blíží. Největší ce-
lorepublikovou sportovní událost 
roku 2014 v mládežnických kate-
goriích pořádá historicky poprvé 
Kraj Vysočina. Akce odstartuje již 
19. ledna. Jedním z hostitelských 
měst je i Velké Meziříčí. 

Na Fajtově kopci mají ve dnech 20. až 
23. ledna proběhnout závody v  alp-
ských disciplínách a  snowboardingu. 
Zda se tam skutečně budou konat, 
či nikoliv, je kvůli nezvykle teplému 
lednovému počasí stále nejisté. „Roz-
hodne se o tom ve čtvrtek nebo v pá-
tek,“ uvedl předseda Ski klubu Velké 

Meziříčí Jiří Novotný. „Za současných 
sněhových podmínek se závody v alp-
ských disciplínách nemohou konat 
na Fajtově kopci, ale ani nikde jinde,“ 
podotkl ještě minulý pátek Novotný. 
Změní-li se sněhové podmínky, Ski 
klub je připraven udělat vše pro to, aby 
závody zdárně proběhly.
Co na  počasí nezávisí, je medailový 
ceremoniál, který bude na náměstí 
v úterý 21. ledna v 19 hodin. Na něm 
budou medailemi dekorováni spor-
tovci z  prvních dvou závodních dnů 
20. a  21. 1. 2014. Ceremoniál bude 
doprovázet zábavný program i lasero-
vá a světelná show. Město má na po-
řadatelské výdaje vyčleněno dle sta-

rosty sto tisíc korun. Krom ubytování 
sportovců, výdajů s  ceremoniálem 
a dalšího uhradí i autobus, který bude 
zdarma vozit sportovce i  veřejnost 
z města na sjezdovku na Fajťáku. Jeho 
výchozím místem bude Skřivanova 
ulice, neboť sportovci budou ubytová-
ni na hotelovce. 
Dalšími hostitelskými městy jsou 
Havlíčkův Brod, kde bude 19. ledna 
ve 14.00 oficiální zahájení. Pořadatel-
skými městy pak jsou Jihlava, Nové 
Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.
Více informací najdete na  sportov-
ní straně 11 našeho týdeníku nebo 
na www.olympic.cz/odm2014.

Martina Strnadová
Stav svahu 8. 1. S pondělními mrazy 13. 1. začali 
na Fajťáku zasněžovat. Foto: Petr Zezula

Text a foto: Martina Strnadová

Iva HorkáMartina Strnadová

Krčál: Vzdávám se nominace na 
post ministra práce a soc. věcí.
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Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2014/2015 se bude konat v základních školách ve městě v pátek
7. února 2014 v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k  povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, popří-
padě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 
2013. Vezměte s  sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud 
uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisují-
címu učiteli. 

Základní škola Sokolovská 13, Vel. Mez.:
Rodiče si mohou dotazníky k  zápisu vyzvednout v  budově ZŠ Ko-
menského a to ve školní družině v přízemí od pondělí 3. 2. do čtvrt-
ka 6. 2. od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení 
na webových stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumen-
ty. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: Boční, Fortna, Hřbitovní, 
K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad 
Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, 
Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Oslavická 20, Vel. Meziříčí:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-

dové, Habrová, Jedlová, Jižní, K  Novému nádraží, Kolmá, Krškova, 
Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, 
Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Osla-
vická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Školní 2055, Vel. Meziříčí:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok - Zápis do 
1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Arch. Neumana, Bezděkov, Čechova, Františkov, Fr. Stránecké, 
Gen.  Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Krátká, Křenice - samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupež-
ník - samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýp-
kami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř - samota, Nová, Nová 
říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod 
Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Slu-
neční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elek-
trárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, 
V Potokách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Zá-
viškova.
Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se bude 
konat ve středu  29. ledna 2014 v době od 13 do 17 hodin.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Velké Meziříčí

Lidé rozhodnou o termínu ohňostroje. Zda bude na Silvestra či na Nový rok 

Zápis dětí do 1. tříd základních škol ve městě a MČ Další zápisy
▶ Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková orga-
nizace, Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí: zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 
pro školní rok 2014/2015 proběhne 24. ledna 2014 od 12 do 16 hodin 
v budově školy (nutný rodný list dítěte).

O tom, zda tradiční ohňostroj 
bude o silvestrovské půlnoci 
nebo až na Nový rok večer, 
rozhodnou obyvatelé Velkého 
Meziříčí v anketě, kterou vypsala 
radnice. 

Řekl to starosta Radovan Necid 
s tím, že radnici k úvahám o změně 
termínu ohňostroje vede zhoršená 
úroveň silvestrovských oslav v cen-
tru města. „V městské radě dnes zní 
dva názory. Zjednodušeně - jeden 
z  nich říká, že přesunutím ohňo-
stroje na Nový rok umožníme po-
dívanou dětem a naopak vezmeme 
část motivace výtržníkům, pro kte-
ré je silvestrovská noc na  náměstí 
záminkou k  vandalismu. Druhý 
názor říká, že ohňostroj v  našem 
městě k  noční oslavě patří a  jeho 

přesunutím nedosáhneme ome-
zení vandalismu. Naopak budou 
pracovníci technických služeb ná-
městí uklízet dvakrát za dva dny,“ 
vysvětlil argumenty pro i  proti 
starosta. Anketu vypisuje město 
na  svém webu www.mestovm.cz 
s tím, že je možné z jednoho počí-
tače hlasovat pouze jedenkrát. Zá-
roveň do Velkomeziříčska umístilo 
anketní lístek (vpravo) pro ty, kdo 
z  nějakého důvodu elektronicky 
hlasovat nemohou. Vyplněný lístek 
mohou lidé odevzdat na  recepci 
radnice. „Anketa potrvá zhruba 
dva týdny a její výsledky budou pro 
radu natolik důležitým vodítkem, 
že je osobně považuji za téměř zá-
vazné. Jde totiž o  to, že ohňostroj 
je jen a jen zábava pro nás všechny 
a o jeho termínu se můžeme všich-

ni pobavit,“ řekl Radovan  Necid. 
Letošní silvestrovské oslavy byly 
poznamenány řadou výtržností ze 
strany přespolních velmi mladých 
účastníků. Zdravotničtí záchranáři 
zde zasahovali u  devíti následků 
rvaček s  tím, že nejstarší účastník 
incidentu se narodil v  roce 1990 
a  nejmladší v  roce 1994, drtivá 
většina rváčů nebyla z  Velkého 
Meziříčí. Dva opilí mladíci skon-
čili na  záchytné stanici v  Jihlavě. 
Hozenou pyrotechnikou byl také 
zraněn jeden z dobrovolných hasi-
čů a strážníci zaznamenali i mimo-
řádnou intenzitu výbuchů pyro-
techniky.  „Už několikrát jsem říkal, 
že na oslavách ve Velkém Meziříčí 
je nejlepší jejich spontánnost, tedy 
to, že si je lidé organizují sami. Měs-
to se v součinnosti s Integrovaným 

záchranným systémem, technic-
kými službami a  strážníky snaží 
pouze ochránit účastníky oslav 
před nebezpečím a pak také rych-
le následky uklidit. Složkám IZS 

chci poděkovat za součinnost, bez 
jejich asistence by následky byly 
ještě horší. Potíž je ale v  tom, že 
přes opatření je situace spíše horší 
než lepší, a proto rada o přesunutí 

termínu ohňostroje začala mluvit. 
Myslím si, že nechat do  rozhod-
nutí promluvit každého, kdo bude 
mít zájem, je dobrá cesta,“ uzavřel 
Necid. -ran-

▶ Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do 1. ročníku proběhne 7. února 2014 od 9 do 12 hodin 
v budově školy na ulici Poštovní 1663/3. V případě, že se nemůžete v urče-
ném dnu dostavit, kontaktujte ředitelství školy a bude stanoven náhradní 
termín. S sebou doneste rodný list dítěte a další doporučení školského po-
rad. zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní doku-
mentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno 
na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Upozorňujeme rodiče 
žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na zákla-
dě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto 
změnu projednali s vedením školy. 
▶ Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015 pro-
běhne v pátek 14. února 2014 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Obor vzdělání: Základní škola speciální – školní vzdělávací program 
pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, – školní 
vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postiže-
ním a souběžným postižením více vadami. Dále nabízíme střední vzdě-
lávání v těchto oborech vzdělání (přihlášky do 15. 3. 2014): ■ Praktická 
škola jednoletá ■ Praktická škola dvouletá ■ Textilní a oděvní výroba 
(učeb. obor) – školní vzdělávací program tkalcovské práce.
Plné znění zápisů najdete v příštích číslech.

Město nabízí lidem zdarma tašky na odpad

Město Velké Meziříčí se rozhodlo 
podpořit třídění odpadů v  do-
mácnostech ve městě. Ve  spo-

lupráci s  obalovou společností 
EKO-KOM, a. s., jsme pro ob-
čany města pořídili sady tří ba-
revných tašek na  třídění papíru, 
plastů a  skla, které jim usnadní 
a  zpříjemní jejich třídění. Jed-
notlivé tašky (ve  větší a  menší 
velikosti) jsou opatřeny uchy pro 
pohodlný přenos vytříděných 
odpadů do kontejnerů a suchými 
zipy, kterými je lze spojit dohro-
mady. Od 13. 1. 2014 si zájemci 

mohou tašky zdarma vyzvednout 
na  Městském úřadě, odboru ži-
votního prostředí, v  kanceláři č. 
3 v  nové budově radnice. Vydá-
vat se bude vždy jedna sada tašek 
pro domácnost. Tyto tašky vám 
budou vydány pouze v  případě, 
že máte trvalé bydliště ve  Vel-
kém Meziříčí a platíte si poplatek 
za komunální odpad. V současné 
době je k dispozici pouze omeze-
né množství těchto praktických 

sad (500 kusů malých a 500 kusů 
velkých sad), proto neváhejte 
a  vyzvedněte si je co nejdříve. 
V  případě většího zájmu se po-
kusíme zajistit další. Věříme, že 
barevné tašky ulehčí a zpříjemní 
třídění všem, kteří tak již činí, 
a doufáme, že k této činnosti při-
vedou také ty, kteří se třídění od-
padů doposud vyhýbali.      
Text a foto:  odbor životního prostře-
dí Městského úřadu Velké Meziříčí

Připravila: Iva Horká

Anketní lístek - ohňostroj
Otázka: Novoroční ohňostroj se v našem městě má napříště ko-
nat:
A) 31. prosince 2014 ve 24.00
B) 1. ledna 2015 v 17.00
Hlasovat bude možné 16 dní, od rána 15. 1. na webu města a v týde-
níku Velkomeziříčsko. Ukončení ankety bude 31. 1. 2014 o půlnoci. 
Anketní lístky (tyto výstřižky z novin) bude možné odevzdávat do 
urny na Turistickém a informačním centru v přízemí velkomeziříč-
ské radnice.

Tříkrálová sbírka 2012 - 2014 podle obcí
Obec 2012 2013 2014
Baliny 4350 4590 5750
Bory 16496 18596 19575
Březejc 5210 4242 5630
Březka 2950 2378 2452
Čikov 5600 5580 6116
Dolní Heřmanice 2110 2592 11648
Dolní Radslavice 6680 8340 8320
Holubí Zhoř 4115 4105 4605
Horní Heřmanice 4160 3850 3870
Horní Radslavice 1734 5155 4800
Hrbov + Svařenov 9430 10025 10555
Jabloňov 10974 11900 11010
Kochánov 7070 7390 7660
Kúsky 2400 2550 2690
Lavičky + Závist 14137 17364 18255
Lhotka 2390 2450 2530
Lhotky 4250 2543 1824
Martinice 15958 16541 16892
Mostiště 19290 16620 19112
Netín + Záseka 11228 10690 10821
Olší nad Oslavou 9310 8990 9653
Oslava 1450 2020 1550
Oslavice + Osové (od r. 2012) 21063 19983 21044
Otín + Pohořílky 14610 16020 15818
Petráveč  4834 4740
Radenice 5960 6367 5620
Ruda 8888 11370 12370
Sklené nad Oslavou 2467 3285 4448
Stránecká Zhoř 12400 12357 11625
Šeborov + Frankův Zhořec 7110 5560 5310
Tasov 19843 21897 20405
Uhřínov 11116 13372 13321
Vaneč 2411 3527 2744
Velké Meziříčí 157439 169456 170964
Vídeň 14495 17381 17944
Zadní Zhořec 9880 10160 10630
CELKEM 448 974 484 080 502 301

Údaje dodal Josef Zeman.
Podrobné výsledky za město Velké Meziříčí přineseme v příštím čísle.

Naproti Tržišti již stojí skelet Kauflandu
Výstavba prodejny Kauflandu 
v areálu naproti Tržišti se 
rozeběhla naplno. 

Pracovníci zahájili stavbu již 
koncem loňského roku na mís-
tě zdemolovaných budov kab-
lovky. Z  těch zbyly jen obrov-
ské hromady suti, kterou ještě 
teď stroje přímo na  místě drtí 
a zpracovávají pro další využití.
Firmu Abajo, která prováděla 
demolici, nyní na místě vystří-
dali pracovníci firmy Casta. 
Ti staví prodejnu. Nejde o slo-
žitý projekt a proto i vzhledem 
k  dosavadní mírné zimě vý-
stavba postupuje velice rychle. 
Základy jsou napilotovány, 
do  výšky již ční betonový ske-
let.

Text a foto: Martina Strnadová
Více foto najdete na našem webu
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Trio posluchače překvapilo, na novoročním koncertu hrálo i na psací stroj

Letošní novoroční koncert s  pří-
pitkem starosty města Radovana 
Necida uvedl Jupiter club ve spo-
lupráci s  uměleckou agenturou 
Globart Brno v  pondělí 6. ledna. 
V  rámci koncertů KPH se opět 
představilo Moravské klavírní trio 
ve  složení Jiří Jahoda (housle), 

Jana Ryšánková (klavír) a  Miro-
slav Zicha (violoncello). S nimi za-
zpívala sopranistka Marta Reich-
lová a barytonista Roman Hoza. 
Ke klasickým operním dílům an-
sámbl přidal i  žertovné vystou-
pení s  psacím strojem.  Při této 
skladbě – Leroy Anderson: Psa-

cí stroj – si hudebníci prohodili 
nástroje. Zicha usedl za  klavír, 
Ryšánková ovládla mechanický 
oranžový stroj a jenom primárius 
tria Jahoda využil privilegia a po-
nechal si houslový part. 
Neobvykle Miroslav Zicha aran-
žoval také známou skladbu Ja-

roslava Ježka Bugatti step. Klavír 
totiž doprovodily smyčce. 
Na  závěr koncertu zazněl duet 
z operety Polská krev Blondýnky 
sladké, který byl vedle italských, 
ruských či německých árií jedi-
ným českým úryvkem, jenž ten 
večer v  koncertním sále Jupiter 

clubu zazněl. Na zdraví a úspěch 
v  novém roce si starosta Necid 
připil jak s muzikanty, tak s publi-
kem. Součástí večera bylo i losová-
ní výherců DVD, které Moravské 
klavírní trio natočilo s japonskou 
sopranistkou,  sólistkou tokijské 
opery, jež před dvěma lety vy-

stoupila také ve Velkém Meziříčí. 
Výherkyněmi se staly Helena Šve-
cová a Irena Plachá.
Příští koncert KPH se uskuteční 
6. března 2014 v 19 hodin v lute-
ránském gymnáziu a  hrát budou 
Brněnské žestě. A to nejen klasic-
ky.

Moravské klavírní trio spolu hraje už patnáct let. V koncertním sále Jupiter clubu 
vystoupilo s psacím strojem. Více foto v naší fotogalerii na webu. Foto: Iva Horká

Slavnostního přípitku se ujal starosta města Radovan Necid. Na snímku s Martou 
Reichlovou a Romanem Hozou. Více foto v naší fotogalerii na webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Odloženého představení se diváci dočkali

David Prachař s Lindou Rybovou v představení Tři verze života, které odehráli se 
svými kolegy v Jupiter clubu minulou neděli. Foto: Iva Horká

Strom splněných přání stál loni o Vánocích na 
programovém oddělení JC již popáté. Foto: Iva Horká

Odložené představení z  listopadu 
loňského roku Yasminy Rezy Tři 
verze života se konalo v  Jupiter 
clubu minulou neděli večer. Hrá-
li David Prachař a  Linda Rybová, 
Igor Chmela a  Jana Janěková ml.  
Režie se ujal Thomas Zielinski. 
Jednu manželskou dvojici tvořili 
Chmela s Rybovou a druhou Janě-

ková s  Prachařem. Ztvárnili jeden 
večer ve trojím provedení – jednou 
pravdivý, podruhé s  přetvářkou 
a potřetí namixovaný s obojím. Di-
vák si tak mohl vybrat, kterou verzi 
by raději. Hra protknutá humorem 
i  dobrými výkony protagonistů 
trvala hodinu a půl bez přestávky. 
Igor Chmela se navíc blýskl vtip-

ným „francouzským“ šansonem. 
Yasmina Reza je uznávanou ev-
ropskou autorkou, která brilantně 
spojuje tragikomické prvky se situ-
ačními zápletkami, které umožňují 
hercům využít celou škálu psy-
chologických proměn. Je autorkou 
divadelních her například Kumšt 
nebo Bůh Masakru. 

Každoročně se sejde v naší 
redakci hezká řádka novoroče-
nek. Některé jsou klasické, jiné 
skutečně nápadité, a pár jich je 
opravdu pracně vyrobených. 

Redakce našeho týdeníku si udě-
lala z  došlých přáníček malou 
soutěž, které PF se jí nejvíce líbí, 
a to nejenom provedením, ale i ná-
padem a  pracností. Letos vyhrálo 
PF Základní umělecké školy Velké 
Meziříčí, které vyrobila Dagmar 
Masnicová (foto vlevo), a PF z vel-
komeziříčské knihovny, jehož au-
torkou je její ředitelka Ivana Vaňko-
vá, ušila je dcera jedné z knihovnic 
(přes 200 ks!) a kompletovaly je pak 
knihovnice samy (foto vpravo).
Šité PF Dagmar Masnicové bylo 
vyrobeno na kartonu a motivy byly 

dva – přání s  věnečkem a  přání 
s  pavučinou. Krom kartonu byla 
použita bavlnka (perlovka). „Podle 
fantazie se dají vzory různě kombi-
novat. Jedno kolečko trvá asi ho-
dinu, při dobré zručnosti i méně,“ 
upřesnila v návodu, který si redakce 
vyžádala, autorka přání.
Kapesníček s  uzlem a  vloženým 
vzkazem, který pocházel z knihov-
ny, připomínal, abychom nezapo-
mněli chodit do  knihovny – du-
ševní posilovny. S touto pomůckou 
není co řešit…Náš obdiv patřil i pé-
efkám z firmy Xart či MP architekti 
Veličkovi a mnohým dalším.
Nejenom oběma institucím, ale 
i  všem ostatním, kteří nám PF 
2014 do  redakce poslali, velmi 
děkujeme a už nyní se těšíme na 
ta příští.

Redakce vybírala nejhezčí PF roku 2014. Vyhrála ZUŠ a knihovna
PF ZUŠ Velké Meziříčí. 
Foto: Iva Horká

PF knihovny Velké Meziříčí. Kapesník s uzlem, který 
říká: „Nezapomeň chodit do knihovny“. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Iva Horká

Přání byla splněna všechna Vánoční strom splněných přá-
ní, který byl na programovém 
oddělení v Jupiter clubu (JC) 
již popáté, opět potěšil ty, pro 
které se tato akce dělá – klienty 
z Dětského střediska Březejc. 

Všichni, kdo chtěli udělat radost 
nejen sobě, ale i svým blízkým, 
mohli do určeného data navští-
vit programové oddělení JC, vy-
brat si přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční přání dětí 
z DS Březejc. „Celkem bylo 36 
přání. Ta se neprodávala, každý 
kdo chtěl udělat radost (koupit 
dárek), si přišel a odstřihl jedno 
přání. Podařilo se splnit všech 
36,“ upřesnila Hana Svobodová 
z programového oddělení JC, 
„bylo to například puzzle, knihy 
(O koních, Praha světlem stvo-
řená, Poprask na Závětrné hoře, 
Zlatá kniha pohádek z celého 
světa, O zvířatech), CD (Holki, 
Zlaté harmoniky, Kabát – Banditi 
di Praga, Veka, Já písnička, Sha-
kira, Cremberis, Arakain, Marek 
Ztracený, Janek Ledecký), bižute-
rie, kosmetika, plyšáci a podob-
ně. Ještě bylo jedno společné přá-
ní dětí z Březejce, a to florbalové 
hokejky a obaly na ně (asi 4 ks), 
ale to už se nepodařilo splnit. Tak 
snad v budoucnu.“ Iva Horká
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řádky na neděli

příspěvky od čtenářů

Bohoslužby 

Právo na štěstí?

Na konci roku 2013 jsme zhod-
notili činnost Základní organi-
zace Českého svazu ochránců 
přírody ve Velkém Meziříčí. Jde 
o zakládající organizaci v okrese 
Žďár nad Sázavou s celookresní 
působností, což vyplývá i  z  její 
registrace Ústřední výkonnou 
radou Českého svazu ochránců 
přírody.
Naši členové se zapojovali 
do  všech pozorování v  přírodě 
vypisovaných ústřední výkonnou 
radou. Nebylo to možné pouze 
v  oblasti entomologické při po-
zorování motýlů, neboť v  ní ne-

máme odborníky. Pokud by se  
někdo o  tuto oblast zajímal, bu-
deme velice rádi. Spolupracovali 
jsme s odbory životního prostře-
dí ve  Velkém Meziříčí i  s  měst-
ským úřadem ve  Žďáře nad Sá-
zavou. Rovněž tak i s ředitelstvím 
chráněné krajinné oblasti Žďár-
ské vrchy, či s krajským úřadem, 
hlavně s  odborem zemědělství 
a vodního hospodářství. V rám-
ci města je to i  spolupráce se 
Střediskem ekologické výchovy 
Chaloupky ve  Velkém Meziříčí 
a s komisí pro Zdravé město Vel-
ké Meziříčí. V rámci další propa-

gace ekologického zemědělství to 
bylo i s krajskou pobočkou Agro-
-envi info v  Jihlavě. Byl uspořá-
dán Agroden ve Žďáře nad Sáza-
vou. Obě akce měly velmi dobrou 
úroveň, i  když nám 16. ročník 
biojarmarku narušila zima a vel-
ký vítr. Přesto byli občané spoko-
jeni a tuto akci kladně hodnotili. 
Předseda organizace dále pracu-
je v  Unii pro řeku Moravu jako 
revizor. Sem spadají také vodní 
toky, které pramení na Vysočině. 
Dále byla prováděna publikační 
činnost v rámci Dne země a Dne 
životního prostředí. Ta vyžadu-

je i  značné finanční prostředky. 
Proto děkujeme našim přízniv-
cům a  sponzorům z  oblasti Vel-
komeziříčska, jsou to Městský 
úřad Velké Meziříčí, Aqueko, 
Enviro-ekoanalytika, Optika Ně-
mec, Agro Měřín, Horácké auto-
družstvo, Ferrum kovošrot, Moto 
Malec Jahoda, Autocolor, Sowex. 
Děkujeme i týdeníku Velkomezi-
říčsko za  dlouholetou mediální 
spolupráci.

Za základní organizaci Čes-
kého svazu ochránců přírody 

PhDr. Arne Němec, 
předseda organizace

Z činnosti svazu ochránců přírody

Středa 15. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 16. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 17. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–16.50 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 18. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 13.30 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 19. 1.: 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.:
17. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 19. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení:
Středa v 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají nábožen-
ství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pá-
tek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00 adora-
ce nejsvětější svátosti do  mše sv. Sobota v  8.00 setkání ministrantů, 
v 19.30 2. příprava na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve far-
nosti. V příštím roce 2.–6. června 2014 pořádáme farní poutní zájezd 
po poutních místech slovenských a polských Tater. Informace na faře. 
Srdečně zveme všechny na Křesťanský ples v kulturním domě ve Vídni 
v sobotu 25. ledna 2014. Příspěvky do tomboly můžete nosit v úřed-
ních hodinách na faru ve Velkém Meziříčí.
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

zprávy z jednání rady města velké meziříčí ze dne 8. 1. 2014

V sobotu 28. prosince 2013 jsme 
v  hojném počtu doprovodili 
na  poslední cestě mostišťského 
patriota, pana Josefa Požára, 
který zemřel 
ve věku 75 let.
Znal jsem ho 
v  mládí jako 
předsedu ZO 
Svazarmu, 
pořadatele 
Sokolských 
závodů bran-
né zdatnosti 
(předchůdce 
nynějšího bi-
atlonu), aktiv-
ního účastníka 
střeleckých 
soutěží a hlavně jako organizá-
tora a  kapitána volejbalového 
týmu SSM Mostiště, hrajícího 
tehdy okresní přebor.
Po  mém přestěhování jsem se 
s ním potkával už jenom naho-
dile, ale vím o  něm, že potom 

s  elánem sobě vlastním zastá-
val funkci starosty místní části 
Mostiště, navštěvoval staré ob-
čany u  příležitosti jejich naro-

zenin a  psal 
jim svým 
úhledným 
písmem přání 
k  vánočním 
svátkům a  no-
vému roku. 
Přispíval také 
do  mostišťské 
kroniky a uva-
žoval usku-
tečnit setkání 
rodáků.
Byl pohřben 
do  prvního 

hrobu v  rohu nového hřbitova 
pod mostišťským kostelíkem, 
kde spočinul vedle své manžel-
ky, která ho předešla na věčnost 
o 24 roků.

Alois Bradáč, 
Žďár nad Sázavou

1. Rada města vzala na vědomí:
	 •	zprávu	o činnosti	bytové	komise	za IV.	čtvrtletí	2013
2. Rada města schválila:
 uzavření smlouvy č. 12136074 o  poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR se Státním fondem životního prostředí 
České republiky na vybudování sběrného dvora
	 •	rozpočtové	opatření:	zdroj	96	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	96	tis.	Kč	–	§	3639	kupní	cena	za odkoupení	pozemku	v Hli-
ništích od Agro Měřín, a. s.
	 •	rozpočtové	opatření:	zdroj	333	tis.	Kč	–	§	3631	přeplatky	el.	ener-
gie	na veřejném	osvětlení,	příp.	přefakturace,	rozdělení:	333	tis.	Kč	–	§	
3631 platby za el. energii na veřejném osvětlení
3. Rada města souhlasila:
	 •	s uzavřením	náměstí	dne	24.	5.	2014	z důvodu	konání	charitativ-
ního koncertu Muzikanti dětem. Náměstí bude uzavřeno v době od 5 
do 24 hodin, a to tak, že v době od 5 do 12 hodin bude uzavřena spod-
ní strana náměstí (stavba pódia) a od 12 do 24 hodin celé náměstí. 

Koncert se bude konat v době od 14 do 23 hodin, poté bude provedena 
demontáž pódia a úklid náměstí.
	 •	s částečným	uzavřením	náměstí	dne	21.	ledna	2014	v době	od 6	
do 17 hodin z důvodu přípravy medailového ceremoniálu zimní olym-
piády dětí a mládeže. Jde o část mezi radnicí a pomníkem mimo silnici 
a chodníku v horní části náměstí a dále parkovací místa na pravé stra-
ně ulice Komenského od budovy spořitelny směrem k bráně. Od 17 
hodin bude uzavřeno celé náměstí až do ukončení akce.
	 •	 se	 zapojením	přijatých	účelově	určených	finančních	prostředků	
do rozpočtu města:
 1) 80 tis. Kč – přijetí dotace z Kraje Vysočina na podporu projektu 
Zahrada – místo k učení, relaxaci a setkávání pro MŠ Velké Meziříčí, 
Čechova
(prosinec 2013)
 2) 5 tis. Kč – přijetí dotace z Kraje Vysočina na údržbu veřejné ze-
leně v průjezdních úsecích obcí (přesná částka 5.215 Kč) – prosinec 
2013

Za Josefem Požárem

I pro letošní rok vyčlenil Kraj Vy-
sočina peníze na  podporu obcí 
v  rámci programu obnovy ven-
kova Vysočiny. Dotaci opět obdr-
ží každá obec do 1 500 obyvatel, 
která předloží žádost v  souladu 
s  novými zásadami zastupitel-
stva Kraje Vysočina. Ty na svém 
posledním loňském zasedání 10. 
prosince schválilo krajské zastu-
pitelstvo. „Mezi obce je kraj při-
praven rozdělit 69 milionů korun 
a podle počtu došlých žádostí se 
podpora bude pohybovat v  roz-
mezí 104.000 až 130.000 korun 
pro jednu obec,“ doplnil Martin 
Hyský, radní Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj. Žádosti včet-
ně povinných příloh se přijímají 

od  1. do  31. ledna 2014 na  úřa-
dech příslušných obcí s  rozšíře-
nou působností.
Jednou z podmínek přidělení do-
tace je finanční spoluúčast obce, 
a  platí, že obec do  300 obyvatel 
se musí spolupodílet minimálně 
40 %, u obce nad 300 obyvatel je 
stanoven podíl minimálně 50 % 
nákladů. Kromě toho dochází 
oproti minulým zásadám k něko-
lika změnám, například: projek-
tová dokumentace je uznatelným 
nákladem do  výše max. 50 % 
z  celkových nákladů, vlastnictví 
objektů, které nepodléhají evi-
denci v katastru nemovitostí, do-
kládají obce výpisem z  evidence 
majetku obce.

„I nadále platí možnost realizo-
vat projekt na pozemcích Kraje 
Vysočina za  předpokladu do-
ložení kopie smlouvy zakláda-
jící právo provést stavbu nebo 
smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene 
a  obě smlouvy schvaluje Rada 
Kraje Vysočina. V  případě, že 
obec zvažuje takto zacílený 
projekt a  nemá smlouvy s  kra-
jem uzavřeny, doporučujeme se 
v této záležitosti obrátit na ma-
jetkový odbor Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, aby mohly být 
do  konce ledna tyto smlouvy 
uzavřeny,“ vysvětlil Dušan Vi-
chr z  krajského odboru regio-
nálního rozvoje. 

Schválené zásady (včetně for-
muláře žádosti) budou vyvěše-
ny na  internetových stránkách 
kraje www.kr-vysocina.cz pod 
odkazem krajský úřad/doku-
menty odborů krajského úřadu/
odbor regionální rozvoje/roz-
voj a obnova venkova nebo také 
přímo pod odkazem „eDotace“ 
včetně kontaktů na  příslušné 
pracovníky obcí s  rozšířenou 
působností. 
Podporu v rámci programu ob-
novy venkova Vysočiny posky-
tuje kraj od  roku 2004 a  za  tu 
dobu podpořil téměř 6000 pro-
jektů obcí v celkové částce pře-
sahující 700 milionů korun. 

-krú-

Peníze na obnovu venkova kraj rozdá i letos

Nový občanský zákoník nám 
od  letošního roku dává „právo 
brát se o  štěstí svoje, své rodiny 
a blízkých“. K našim právům při-
bylo tedy i právo na štěstí.
O filozofii se říká, že začíná údi-
vem: jen hloupý člověk nevidí, že 
svět, život a  štěstí nejsou vůbec 
nic samozřejmého. Proč je vůbec 
něco a ne nic? – tak zní ta nejstar-
ší filozofická otázka. Náboženství 
je méně teoretické, zato o trochu 
hlubší. Neptá se proč, ale uvědo-
muje si, že všechno to, na  čem 
nám v  životě nejvíc záleží, nám 
jaksi samo padá do klína. Život, 
zdraví, štěstí, rodina, přátelé – to 
všechno si nemůžeme koupit ani 
nijak zasloužit, ale dostáváme to 
jako dar. Jádrem náboženství je 
tedy snaha dát nějak najevo, že 
zázrak světa a života nepokládám 
za samozřejmost. Že vím, že jsem 
ho dostal bez vlastního přičině-
ní, že o něj musím nějak pečovat 
a být za něj vděčný.

V  nezralé, nedospělé podobě 
náboženství převládá strach. 
Takovému náboženství dala již 
před staletími těžkou ránu věda. 
Člověče, bojíš se hromu? Postav 
si hromosvod a  máš vystaráno. 
Žádných bohů se už bát nemu-
síš a žádné už taky nepotřebuješ. 
Krize a ústup křesťanství v Evro-
pě svědčí i  o  tom, že tu v  příliš 
zralé podobě nebylo. Neztrácí 
se s  ním však i  ta zralejší strán-
ka náboženství – péče o  život 
a vděčnost za něj? Je pro nás život 
zázrak a dar nebo se nám postup-
ně stal něčím bezpečným, poho-
dlným a až téměř samozřejmým? 
V jakém smyslu vlastně máme či 
nemáme na život a štěstí právo?
Pro přemýšlení nad tímto téma-
tem připojím ještě dva citáty: 
„Štěstí nepochází ze svobody, ale 
z přijetí úkolu.“ (A. Gide) „Štěstí 
je odměna těch, kdo je nehleda-
li.“ (E. Chartier)

Pavel Janošík

Sdružení Zlatý erb zahájilo 
v pátek 3. 1. 2014 už 16. ročník 
soutěže o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby 
měst a obcí České republiky – 
Zlatý erb 2014. 

O  oceněných bude opět rozho-
dovat jak odborná porota, tak 
i veřejnost. Přihlášky do  soutěže 
je možné zasílat do 30. ledna to-
hoto roku.
Soutěž je podobně jako v  loň-
ském ročníku organizována 
v  krajských a  navazujícím celo-
státním kole. V  našem kraji vy-
hlašuje krajské kolo soutěže Kraj 
Vysočina spolu se Sdružením 
Zlatý erb.
Cílem soutěže je podpora moder-
nizace místní i regionální veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb poskyto-
vaných občanům i  specifickým 
skupinám uživatelů s  využitím 
internetu a  ostatních elektronic-
kých médií. 
Ceny jsou udělovány ve třech ka-
tegoriích:

	 •	nejlepší	web.	stránky	města,	
	 •	 nejlepší	 webové	 stránky	
obce, 
	 •	nejlepší	elektronická	služba.
V  krajských kolech se hodnotí 
tzv. povinně zveřejňované infor-
mace, kvalita úřední desky podle 
správního řádu, rozsah zveřejně-
ných dalších 
informací, 
názornost 
ovládání 
webu, navi-
gace a  pře-
hlednost 
stránky, 
výtvarné 
zpracování, 
bezbariérová 
přístupnost 
a podpora IPv6 a DNSSEC.
Jak se soutěže zúčastnit? Zástupci 
měst a obcí se mohou do soutě-
že přihlásit na stránkách Zlatého 
erbu (http://zlatyerb.obce.cz/) 
do čtvrtka 30. 1. 2014 do 16 ho-
din. 
Zvláštní cenou, která se uděluje 
na  základě počtu zaslaných hla-

sů uživatelů webových stránek 
vztažených na jednoho obyvatele 
obce, je cena veřejnosti. Uživatelé 
naleznou pokyny pro hlasování 
na  stránkách soutěže. Hlasovat 
mohou všichni uživatelé interne-
tu, kteří disponují platnou emai-
lovou schránkou, na  niž bude 

poslána ově-
řovací zprá-
va. Hlasovat 
lze pouze 
pro jedno 
město nebo 
jednu obec. 
Hlasy veřej-
nosti bude 
možné po-
sílat v  celo-
státním kole 

až do  27. 3. 2014 a  v  krajském 
kole pouze do 24. 2. 2014, v obou 
případech do 16 hodin.
Stejně jako v loňském roce vyhla-
šuje Kraj Vysočina v  tomto roč-
níku soutěže dvě vlastní zvláštní 
kategorie:
	 •	Kategorie	 pro	 zřizované	 or-
ganizace Kraje Vysočina, které 

se budou moci přihlašovat pro-
střednictvím webového formu-
láře na  adrese http://zlatyerb.
obce.cz/vysocina. Hodnocena 
budou kritéria jako aktuálnost 
webu, přehlednost, bezbariérový 
přístup, propagace zřizovatele či 
výtvarné zpracování. 
	 •	 Kategorie	 pro	 sbory	 dobro-
volných hasičů – tuto kategorii 
zaštiťuje předseda bezpečnostní 
komise kraje. Přihlašování bude 
opět probíhat přes web na adrese 
http://zlatyerb.obce.cz/vysocina 
a hodnocena bude jak webmaste-
rovská část, tak část věcně odbor-
ná.
Uzávěrka přihlášek pro obce 
a města Kraje Vysočina i pro zři-
zované organizace kraje a  hasič-
ské sbory je stanovena na čtvrtek 
30. ledna 2014 do 16 hodin. 
Výsledky krajského kola soutě-
že budou slavnostně vyhlášeny 
v březnu 2014 na Krajském úřadu 
Kraje Vysočina. Celostátní finále 
se pak koná tradičně na dubnové 
konferenci ISSS 2014 v  Hradci 
Králové.

Odstartoval 16. ročník soutěže Zlatý erb

-krú-

Ing. Radovan Necid, starosta města
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Stručné vymezení pracovní náplně: 
Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností 
na úseku sociálně právní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Jde např. o vyhodnocování situace dítěte 
a jeho rodiny, zpracování individuálního plá-
nu ochrany dítěte, výkon funkce kolizního 
opatrovníka, realizaci opatření na ochranu 
dětí, zajišťování poradenské činnosti, ve sta-
noveném rozsahu sledování ústavní a ochran-
né výchovy, plnění stanovených úkolů v rám-
ci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
vedení evidence a spisové dokumentace kli-
entů, záznamy o návštěvách v rodině a o šet-
řeních, činnosti spojené se zprostředkováním 
náhradní rodinné péče, případně další čin-
nosti související s výkonem této pozice.
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 fyzická 
osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný 
čin spáchaný z nedbalosti za jednání souvise-
jící s výkonem veřejné správy nebo za jednání 
související s výkonem činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovna-
telných, pokud se podle zákona na tuto osobu 
nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zejména § 110 odst. 4, 
kde odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvová-
ním vzdělávacího programu akreditovaného 
podle zvláštního právního předpisu (školský 
zákon) v oborech vzdělání zaměřených na so-
ciální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, so-
ciální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na so-
ciální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném 

podle zvláštního právního předpisu (zákon 
o vysokých školách),
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 
a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin 
a praxe při výkonu povolání sociálního pra-
covníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky 
ukončeného vysokoškolského vzdělání v ob-
lasti studia, která není uvedena v písmenu b),
• praxe v oboru výhodou, 
• znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
    flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
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 23. 1. 2014 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 – SPOD“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 8. 1. 2014
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 

„Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MÚ ORP Velké Meziříčí“ 
(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/3.1.03/C2.00004)
výběrové řízení na 6 pozic

sociálního pracovníka SPOD 
(sociálně-právní ochrany dětí) 

na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na dobu určitou do 30. 6. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 2. 2014.
Předpokládá se návaznost financování po uplynutí projektu 

a možná změna trvání pracovního poměru na dobu neurčitou.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní 

ochrany MÚ ORP Velké Meziříčí“, č. projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00004.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
 osoba, která byla pravomocně odsouzena
 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 oso-
 bu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání,
• splnění dalších kvalifikačních požadavků
 vzdělání a praxe podle § 24 zákona č.
 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění poz-
 dějších předpisů, tj.:
 a) vysokoškolské vzdělání uznané pro auto-
 rizaci v oboru územní plánování a nejméně 
 18 měsíců praxe při výkonu územně plánova-
 cí činnosti ve veřejné správě, nebo 
 b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, 
 uznaného pro autorizaci v oboru územní plá-
 nování nebo vysokoškolské vzdělání se sta-
 vebním zaměřením a nejméně 3 roky odpoví-
 dající praxe.
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe 
splňuje autorizovaný architekt, kterému 
byla udělena autorizace pro obor územní 
plánování nebo bez specifikace oboru podle 
zvláštního právního předpisu.
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, 
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
 flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu 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 dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se dosavadní praxe 
 v daném oboru,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 17. 1. 2014 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 – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 1. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu neurčitou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 2. 2014.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Společnost Mercur, s.r.o. 
nabízí k pronájmu nebytové 

prostory (kanceláře 12–25 m2). 
Celková propojená plocha 

může být až 160 m2.
Nebytové prostory se nachází 
na adrese Novosady 73, Velké 
Meziříčí, 1. patro nad restau-

rací U Wachtů.
Kontakt: Z. Malec, 

tel.: +420 777 717 881, 
vanecek@kabelovebubny.cz

Miroslav SYSEL – DANĚ A ÚČETNICTVÍ 
▶  vedení účetnictví a daňové evidence 
▶  zpracování a vedení mzdové agendy
▶ zpracování daňových přiznání 
▶ účetní a daňové poradenství 
▶ zpracování roční účetní závěrky

Kancelář: Brno, Velké Meziříčí. Mobil: 602 785 644
E-mail: mi.sys@seznam.cz

Vydělávejte 10 tis. Kč 
ve svém volném čase. 
Volejte 606 750 620.

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

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Zubní pohotovost: So 18. 1. MUDr. J. Kellnerová, 
Žďárská 73, Nové M. na M., tel.: 566 618 060.  Ne 
19. 1.: MUDr. V.  Havlíčková, Radostín n. Osl. 71, 

tel.: 566 670 216. MUDr. Zuzana Moravusová Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km za  Vel. Mez. směr  Třebíč) 
čtvrtek 17.00 – neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 
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Záv. uk. Druh výdaje rok 2014       Kč
§	1014	 Ozdravování	hospodář.	zvířat	 	 307 000,00
 Útulek pro psy – OON   27 000,00
 Útulek pro psy – nákup, opravy 30 000,00
 Útulek pro psy – nájemné za pozemek 15 000,00
 Útulek pro psy – krmení, ošetření                              165 000,00
 Deratizace města (40 město, 20 míst. části) 60 000,00
 Hubení dalších škůdců, likvidace kadaverů 10 000,00
§	1031	 Pěstební	činnost	–	lesy	 10 000,00
 Nákup služeb j. n. 10 000,00
§	1036		Správa	v lesním	hospodářství	 40 000,00
 Výkon funkce OLH 40 000,00
§	1037		Celospolečen.	funkce	lesů	 10 000,00
 Zvelebování myslivosti 10 000,00
§	2141		Vnitř.	obchod	–	IC																																																						1 086 000,00
 Platy zaměstnanců  564 000,00
 Dohody IC 30 000,00
 Pojistné na SZ                                                                   141 000,00
 Pojistné na ZP 51 000,00
 Propagač. materiály města                                           300 000,00
§2212		 Silnice																																																																											3 873 300,00
 Silnice – práce TS                                                       3 872 000,00
 Nájem pozemku pod komunik. Olší-Závist      1 300,00
§	2221		Provoz	veřejné	silnič.	dopravy																																			1 390 000,00
 Dotace na dopravní obslužnost                                    490 000,00
 Dotace na provoz MHD                                               900 000,00
§	2223		Bezpečnost	silničního	provozu	 90 000,00
 BESIP 90 000,00
§	2229		Ostatní	záležitosti	v SD																																																	263 700,00
 Dopravní značení                                                          243 700,00
 Odtah vraků 20 000,00
§	2310		Pitná	voda																																																																				1 205 000,00
 Příspěvek Svazu VaK  (členský)                                1 200 000,00
 Rezerva na členský příspěvek SVaK              0,00
 Studna v zám. parku – el. energie    5 000,00
§	2321		Odvádění	a čištění	odpad.	vod																																	2 414 000,00
 Úroky z úvěru Dyje II. (ČOV+kanalizace)              2 414 000,00
§	2322	 Prevence	znečišťování	vody	 20 000,00
 Monitoring znečišť. povrch. vod 20 000,00
§	2333	 Úpravy	drobných	vodních	toků																															1 600 000,00
 Protipovod. opatření ve spr. území 
 – digit. povodňový plán                                             1 600 000,00
§	3111	 Předškolní	zařízení																																																					5 996 000,00
 MŠ Vel. Meziříčí – příspěvek na provoz                  4 007 000,00
 MŠ Sokolovská výměna oplocení zahrady 50 000,00
 MŠ Sokolovská rekonstrukce kotelny                         622 000,00
 MŠ Sokolovská výměna radiátorů a ventily               400 000,00
 MŠ Sokolovská PENB    9 000,00
 MŠ Sportovní odměna při získání dotace                    57 000,00
 MŠ Sportovní malování celé budovy                              120 000,00
 MŠ Sportovní oprava plotu zahrady 80 000,00
 MŠ Sportovní oprava izolace a omítek v kotelně        62 000,00
 MŠ Sportovní PENB                                                             9 000,00
 MŠ Čechova malování celé budovy 126 000,00
 MŠ Čechova výměna podlahové krytiny ve třídě        88 000,00
 MŠ Čechova PENB      9 000,00
 MŠ Nad Plovárnou odměna při získání dotace          52 000,00 
 MŠ Nad Plovárnou malování  celé  budovy    70 000,00
 MŠ Nad Plovárnou výměna dlažby                              123 000,00
 MŠ Nad Plovárnou PENB    9 000,00
 MŠ Mírová malování celé budovy 76 000,00
 MŠ Mírová PENB    9 000,00
 MŠ Olší nad Oslavou PENB    9 000,00
 MŠ Lhotky PENB     9 000,00
§	3113	 Základní	školy																																																												15 205 000,00
 ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz                            3 359 000,00
 ZŠ Sokolovská odměna při získání dotace                     98 000,00
 ZŠ Sokolovská klimatizace v učebně IT                        110 000,00
 ZŠ Sokolovská odměny vycházejícím žákům                      9 000,00
 ZŠ Sokolovská projekt přestavby dílen pro žáky           35 000,00
 ZŠ Sokolovská PENB 22 000,00
 ZŠ Komenského výměna radiátorů                             726 000,00
 ZŠ Komenského PENB 22 000,00
 ZŠ Oslavická příspěvek na provoz                                3 200 000,00
 ZŠ Oslavická výměna oplocení                                      115 000,00
 ZŠ Oslavická výměna rozhlasové ústředny                 100 000,00
 ZŠ Oslavická PENB                                                              11 000,00
 ZŠ Školní příspěvek na provoz                                      2 711 000,00
 ZŠ Školní projekt opravy keram. obložení a říms 72 000,00
 ZŠ Školní obložení keramickými obklady (opr.)                  730 000,00
 ZŠ Školní opravy keramických říms                               778 000,00
 ZŠ Školní odměny vycházejícím žákům                               6 000,00
 ZŠ Školní PENB 11 000,00
 ZŠ Mostiště příspěvek na provoz                               1 484 000,00
 ZŠ Mostiště rekonstr. bytu na výdejnu a družinu  1 027 000,00
 ZŠ Mostiště PENB      9 000,00
 ZŠ Lhotky příspěvek na provoz                                     541 000,00
 ZŠ Lhotky PENB    9 000,00
 Olympiáda základních škol 20 000,00
§	3141	 Školní	stravování	 98 000,00
 ŠJ Poštovní odměna při získání dotace 24 000,00
 ŠJ Poštovní objednávací terminál na obědy 63 000,00
 ŠJ Poštovní PENB 11 000,00
§	3231	 Základní	umělecké	školy																																																	141 000,00
 ZUŠ příspěvek na provoz      49 000,00

 ZUŠ interaktivní tabule                                                  92 000,00
§	3314		Činnosti	knihovnické																																																							3 007 000,00
 Knihovna příspěvek na provoz                                  2 973 000,00
 Knihovna PENB                                            9 000,00
 Knihovna dary                                         10 000,00
 Knihovna nájem                                                                     15 000,00
§	3315		Činnosti	muzeí	a galerií																																															3 565 000,00
 Muzeum příspěvek na provoz            3 565 000,00
§	3316	 Vydavatelská	činnost																																																							50 000,00
 Kniha Velkomeziříčské mosty – tisk                              50 000,00
§	3319	 Ostatní	záležitosti	kultury																																																257 000,00
 Vedení kroniky                                                                   40 000,00
 Concentus Moraviae příspěvek                                       40 000,00
 NAKI výzkum v roce 2014                                             30 000,00
 Novoroční ohňostroj        40 000,00
 Věž kostela věcné výdaje na otevření věže                    30 000,00
 Věž kostela dohody     56 000,00 
 Věž kostela SP     15 000,00 
 Věž kostela ZP        6 000,00
§	3322	 Zachování	a obnova	kult.	památek																										1 000 000,00
 Podíl města k dotaci na památky                                  1 000 000,00
§	3341	 Rozhlas	a televize											 														100 000,00	
 Veřejné rozhlasy (poplatky)     70 000,00 
 Opravy a údržba       30 000,00
§	3392		Zájmová	činnost	v kultuře														 										89 416 000,00
 Rekonstrukce Jupiter clubu  úrok    725 000,00
 Rekonstrukce Jupiter clubu dílčí etapa           82 000 000,00
 Jupiter club dotace na činnost JC             4 521 000,00
 Jupiter club mimoř. dotace na digitalizaci kina      1 800 000,00
 Kulturní dům Lhotky     40 000,00 
 Kulturní dům Olší nad Oslavou      70 000,00 
 Kulturní dům Hrbov     30 000,00 
 Kulturní dům Mostiště      30 000,00
 Velkomeziříčské kulturní léto               200 000,00
§	3399	 Ost.	zál.	kultury,	církví	a sděl.	prostředků	 																		750 000,00
 Občanská komise (SPOZ)                                              350 000,00
 Evropský festival filozofie                300 000,00
 Ples města                  50 000,00
 Kulturní vystoupení na ples města     50 000,00
§	3412	 Péče	o sportovní	zařízení			 												1 244 000,00
 Zimní stadion, fotbalový areál, 
 areál Sportovní ul., Školní, ost. hřiště práce TS            1 089 000,00
 Provoz a údržba nově vybudovaných hřišť        150 000,00
 Spotřeba vody hřiště        5 000,00
§	3419		Ostatní	tělovýchovná	činnost	 											4 800 000,00
 Zimní olympiáda dětí a mládeže               100 000,00
 Rezerva na dotace do sportu                      4 700 000,00
§	3421			Využití	volného	času	dětí	a ml.													 		 	600 000,00
 Dům dětí a mládeže příspěvek na provoz     600 000,00
§	3429		Ost.	zájmová	činnost	a rekreace		 	 		303 000,00
 Provoz letního koupaliště práce TS     303 000,00
§	3549	 Ostatní	spec.	zdravot.	programy	 	 			70 000,00	
 Grantový program Zdravé město      70 000,00
§	3631	 Veřejné	osvětlení	 											3 226 000,00
 Spotřeba elektrické energie            2 500 000,00
 Opravy a údržba VO, věž. hodin, rozhl. práce TS   726 000,00
§	3632	 Pohřebnictví	 											1 543 000,00
 Údržba hřbitovů práce TS            1 452 000,00
 Náklady na pohřby zajišťované městem       40 000,00
 Odm. za ved. agendy pronájmu hrob. míst        51 000,00
§	3639	 Komunální	služby	a územní	rozvoj	j.	n.		 											4 194 000,00
 Provoz a údržba kašny, dešť. vpustí, 
 studní, veřejné WC – práce TS    354 000,00
 Spotřeba vody veřejné WC      45 000,00
 Spotřeba el. energieveřejné WC      15 000,00
 Spotřeba vody kašna, fontána     20 000,00
 Práce energetika     60 000,00
 Metropolitní síť    300 000,00
 Výkupy pozemků                0,00
 Pronájmy pozemků      61 000,00
 Geometrické plány    350 000,00
 Znalecké posudky    100 000,00
 Daň z převodu nemovitostí    300 000,00
 Příspěvky různým svazům vč. mikroregionu  370 000,00 
 Odpisy TS převod do fondu odpisů            2 219 000,00
§	3722			Sběr	a svoz	komunálních	odpadů	 											6 606 000,00
 Nájemné za pozemky (skládka TKO)    230 000,00
 Svoz PDO vč. ukl. odp. na skl. TKO práce TS           6 376 000,00
§	3725	 Využ.	a zneškodňov.	komun.	odpadů	 	 		900 000,00
 Rozšíření sběru využit. složek odpadu – nádoby    200 000,00
 Rozšíření sběru využit. složek odpadu kompostéry   100 000,00
 Rozšíření sběru využit. složek odpadu 
 úprava stanovišť    200 000,00
 Překladiště odpadů rezerva na projekt    400 000,00
§	3727		Prevence	vzniku	odpadů	 											3 643 000,00
 Separovaný sběr, nebezp. odpady, bioodpady – 
 – práce TS            3 643 000,00
§	3728	 Monitoring	nakládání	s odpady	 	 				60 000,00
 variantní studie překladiště odpadů, 
 plán odpad. hospodářství      60 000,00
§	3729	 Ostatní	nakládání	s odpady	 	 		190 000,00
 Likvidace nepovolených skládek     30 000,00
 Vedení předepsané evidence KO   160 000,00
§	3733	 Monitoring	půdy	a podz.	vody	 	 																		10 000,00
 Chemické analýzy                    10 000,00

§	3742	 Chráněné	části	přírody	 			10 000,00
 Ochrana význ. ekosystémů a lokalit                     10 000,00
§	3745	 Péče	o vzhled	obcí	a veř.	zeleň	 	 												8 005 000,00
 Čištění města a veřejná zeleň práce TS                 5 324 000,00
 Nákup mobiliáře práce TS 61 000,00
 Údržba zeleně a památ. stromů,
 kácení a údržba dřevin a porostů                 300 000,00
 Údržba zeleně péče o nové výsadby, zalévání            200 000,00
 Regenerace městské zeleně 
 – podíl města na projektu OPŽP             2 000 000,00
 Veřejné prostranství Mostiště 30 000,00
 Veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, D. Radslavice            30 000,00
 Veřejné prostranství Hrbov, Svařenov 30 000,00 
 Veřejné prostranství Olší nad Oslavou                         30 000,00
§	3792	 Ekologická	výchova	a osvěta	 	20 000,00
 Ekologická výchova a osvěta  20 000,00
§	3799	 Ostatní	ekologické	záležitosti	 		10 000,00
 Ostatní ekologické záležitosti                         10 000,00
§	4312	 Odborné	sociální	poradenství	 	 																			40 000,00
 Občanská poradna Žďár nad Sáz. dotace                   40 000,00
§	4329	 Ost.	soc.	péče	a pomoc	dětem	a mlád.		 																			365 000,00
 Výchovně rekreační tábory                   15 000,00
 Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina dotace           250 000,00
 Obl. charita progr. primární prevence dotace           100 000,00
§	4333	 Domovy	pro	matky	s dětmi		 	 																								30 000,00
 Domov pro matky (otce) Ječmínek 
 ve Žďáru n. Sáz. – dotace                      30 000,00
§	4351		Os.	asistence,	peč.	služba	
 a podpora samost. bydlení              5 614 000,00
 Os. asistence (při Denním stacion. NESA) dotace     410 000,00
 Sociální služby VM příspěvek na provoz             5 204 000,00
§	4356	 Denní	stacionáře	a centra	den.	služeb		 																	750 000,00
 Stacionář NESA  –
 – denní pobyt pro ment. post. děti – dotace                750 000,00
§	4359	 Ostatní	služby	a činnosti	v obl.	soc.	péče	 																							90 000,00
 Domácí hospicová péče dotace                   90 000,00
§	4375	 Azylové	domy,	nízkoprahová	denní	centra
 a noclehárny                     335 000,00
 Welmez NZDM dotace                      200 000,00
 Záloha na energie 2014                      20 000,00
 Nízkoprah. centrum nájemné placené fi Conti Trade            115 000,00
§	4399	 Ost.	zál.	soc.	věcí	a politiky	zaměstnan.	 																					10 000,00
 Záležitosti soc. věcí blíže nespecifikované                  10 000,00
§	5212	 Ochrana	obyvatelstva		 	 																				65 000,00
 Krizový štáb vybavení, rezerva                     50 000,00
 Služby radiokomunikací                       15 000,00
§	5311	 Bezpečnost	a veřejný	pořádek	 	 															3 298 000,00
 Platy zaměstnanců                   2 219 000,00
 Pojistné na SP                      556 000,00
 Pojistné na ZP                       200 000,00
 Prádlo, oděv a obuv                          70 000,00
 Knihy, učeb. pomůcky, tisk     3 000,00
 DHM                            35 000,00
 Nákup materiálu j. n.                        15 000,00
 Pohonné hmoty                     80 000,00
 Služby telekomunikací a radiokomunikací                   20 000,00
 Služby peněžních ústavů                      10 000,00
 Konzult., poradenství a právní služby    5 000,00
 Školení a vzdělávání                      15 000,00
 Nákup ostatních služeb                    40 000,00
 Opravy a udržování                      20 000,00
 Cestovné       5 000,00
 Kolky       5 000,00
§	5399	 Ostatní	záležitosti	bezpečnosti,	veř.	pořádku																300 000,00
 Prevence kriminality projekt dle výzvy                    300 000,00
§	5512		Požární	ochrana	 	 	 																1 370 000,00
 OON (topiči, uklízečka, odm. SDH)                   108 000,00
 Pojistné na SP                         13 000,00
 Pojistné na ZP                        5 000,00
 Prádlo, oděv a obuv                      45 000,00
 Knihy, učební pomůcky a tisk     1 000,00
 DHM                          65 000,00
 Nákup materiálu j. n.                    40 000,00
 Voda                       65 000,00
 Plyn                            370 000,00
 Elektrická energie                   240 000,00
 Pohonné hmoty                    130 000,00
 Služby telekomunikací     6 000,00
 Nájemné (cvičiště)      8 000,00
 Školení a vzdělávání                    10 000,00
 Nákup ostatních služeb                    50 000,00
 Opravy a udržování                    80 000,00
 Cestovné                       10 000,00
 Věcné dary – memoriál J. Vaňka, Extraliga   4 000,00
 Dotace hasičům                  0,00
 Požární sbor Lhotky – zásahová jednotka                     30 000,00
 Požární sbor Mostiště – zásah.jednotka                   30 000,00
 Požární sbor Hrbov – zásahová jednotka                     30 000,00
 Požární sbor Olší n. Osl. – zásah. jednotka                          30 000,00
§	6112	 Zastupitelstva	obcí	 																																																		2 300 000,00
 Refundace čl. rady                                                      140 000,00
 OON – dohody 
 (odměny pro členy komisí míst. částí)                                40 000,00
 Uvolnění členové MZ                      1 130 000,00

Pokračování na straně 7

Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí na rok 2014
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Koupím

Nemovitosti
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Daruji

Pokračovaní ze strany 6
Záv. uk. Druh výdaje Rok 2014 v Kč
 Odměny členům rady          132 000,00
 Odměny členům zastupitelstva                      130 000,00
 Pojistné na SP         283 000,00
 Pojistné na ZP                      126 000,00
 Členové komisí                       26 000,00
 Předsedové komisí pro míst. správu                 144 000,00
 Pojistné na SP                    36 000,00
 Pojistné na ZP                    13 000,00
 Vansbro, Tisno (družeb. města) partner. aktivity           100 000,00
§	6171	Činnost	místní	správy		 	 										53 098 000,00
 Platy zaměstnanců aparát                            28 273 000,00 
 Platy zaměstnanců man. pracovníci              1 780 000,00
 Platy absolventská praxe, VPP                        50 000,00
 Platy výběrčí popl. za vjezd                 388 000,00
 OON dohody město                     285 000,00
 OON dohody obřadní síň                   38 000,00
 Pojistné na SP aparát                                7 070 000,00
 Pojistné na SP man. pracovníci                   445 000,00
 Pojistné na SP absolventi, VPP                    13 000,00
 Pojistné na SP výběrčí popl. za vjezd                  98 000,00
 Pojistné na SP dohody město (ze 185 tis.)                    47 000,00
 Pojistné na ZP aparát                   2 548 000,00
 Pojistné na ZP man. pracovníci                 160 000,00
 Pojistné na ZP absolventi, VPP     5 000,00
 Pojistné na ZP výběrčí popl.za vjezd                      36 000,00
 Pojistné na ZP dohody město (ze 185 tis.)                   17 000,00
 Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.                 145 000,00
 Potraviny                      40 000,00
 Ochranné pomůcky                        25 000,00
 Prádlo, oděv a obuv                    40 000,00
 Knihy, učební pomůcky a tisk                   150 000,00
 DHM                   505 000,00
 Nákup materiálu j. n.                  900 000,00
 Voda                   150 000,00
 Plyn                    610 000,00
 Elektrická energie                     995 000,00
 Pohonné hmoty                   260 000,00
 Služby pošt                        700 000,00
 Služby telekomunikací                     600 000,00
 Nájemné IS                                      450 000,00
 Konzultační, porad. a právní služby                350 000,00
 Školení a vzdělávání                  500 000,00
 Nákup ostatních služeb                  2 478 000,00
 Opravy a udržování                       500 000,00
 Programové vybavení                  250 000,00
 Cestovné                         90 000,00

 
 Pohoštění                        100 000,00
 Ostatní nákupy                    50 000,00
 Věcné dary                                         50 000,00
 Nákup kolků                       25 000,00
 Platby daní a poplatků                      30 000,00
 Občanský výbor Hrbov                     15 000,00
 Občanský výbor Lhotky                   10 000,00
 Občanský výbor Mostiště                        20 000,00
 Občanský výbor Olší n. Oslavou                      10 000,00
 Obřadní síň služby                        15 000,00
 – opravy                       15 000,00
 – ozvučení obřadní síně                       50 000,00
 – ostatní                        5 000,00
 Základní příděl do sociálního fondu                  1 077 000,00
 Stroje, přístroje a zařízení                    70 000,00
 Naplňování propagace principů MA 21 – 
 – projekt dle výzvy                     135 000,00
 Projekt meziobecní spolupráce                     50 000,00
 Projekt sociálně-právní ochrana dětí                 100 000,00
 Projekt OP LZZ – výzva č.  69 
 (Vzdělávání… org. 54)                   250 000,00
 Projekt OP LZZ  výzva č. 77 
 (Mezinár. spolupráce… org. 55)                        30 000,00
§	6310	Obec.	příjmy	a výdaje	z fin.	operací	 																			100 000,00
 Služby peněžních ústavů                                    100 000,00
§	6320		Pojištění	funkčně	nespecifik.	 	 																	1 000 000,00
 Pojištění majetku města a odpovědnosti                   1 000 000,00
§	6399	Ostatní	finanční	operace	 	 																		1 500 000,00
 Platba DPH                   1 500 000,00
§	6409	Ostatní	činnosti	jinde	nezařaz.		 	 															8 405 000,00
 Rezerva neúčelová                     2 975 000,00
 Rezerva na dotace a dary                      100 000,00
 Rezerva  pro nezisk. organizace                      200 000,00
 Rezerva míst.části Hrbov                 1 100 000,00
 Rezerva místní části Lhotky                1 370 000,00
 Rezerva místní části Mostiště                 1 870 000,00
 Rezerva místní části Olší n. Osl.                    740 000,00
 Nevyjasněné platby                    50 000,00
 Výdaje celkem               245 998 000,00

pol. Financování: rok  2014 
8123 Čerpání úvěru                               82 000 000,00
 čerpání úvěru rekonstrukce Jupiter clubu                 82 000 000,00
8124 Splátky jistin úvěrů                                      7 080 000,00
 Splátka jistiny úvěru Dyje II. 
 (ČOV+kanalizace)                7 080 000,00
 Celkem financování              74 920 000,00

Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí na rok 2014
Druh příjmů   Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti                              23 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob 21 000 000,00 
Daň z nemovitostí 11 000 000,00 
Daň z přidané hodnoty 50 000 000,00 
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou   2 000 000,00 
Daň z přijmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti    3 500 000,00
Daň z příjmů práv. osob. za obce (byt. hosp.)   1 900 000,00
Mezisoučet                                                                             112 400 000,00
Správní poplatky   7 500 000,00
Poplatek ze psů   210 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství   200 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit   50 200,00
Poplatek za povolení k vjezdu   2 200 000,00
Odvody z VHP a loterií   2 000 000,00
Poplatek za svoz PDO   5 600 000,00
Daňové příjmy celkem                                                           130 160 200,00
Neinvestiční přijaté dotace ze SR:    
– na výkon státní správy   22 617 800,00
Převod zisku z hospodář. činnosti za minulý rok     8 100 000,00 
Dotace a převody celkem    30 717 800,00 
Příjmy z pronájmu majetku TSVM dle uložených tun        961 000,00 
Příjmy z pronájmu majetku TSVM  odpisy (Agados)    2 219 000,00 
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků (vč. skládky)     800 000,00 
Pronájem mostu nad dálnicí, sloupů VO reklama      255 000,00
Pronájem plakátovací plochy   1 000,00
Lesní hospodářství  prodej dřeva   20 000,00
Lesní hospodářství  pronájem lesů              1 000,00
Pronájem Charita         109 000,00
Pronájem České spořitelny          380 000,00
Nájemné v KD Mostiště   5 000,00
Nájemné v KD Lhotky (pohostin. 6 tis., SK Sokol 2 tis.)               8 000,00
– nebyt. prostory MŠ Lhotky   1 000,00
– náj. prostor rychlé záchranné pomoci   140 000,00
– náj. prostor  Has. záchr. sbor – MUDr. Sedmidubská   0,00
Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic (viz most)   151 000,00
Připojení do Metrop. sítě + geog. inf. systému   190 000,00
Pronájem hasičské zbrojnice    265 000,00
Pronájem kanceláří   8 000,00
Příjmy z úroků   500 000,00
Odměna obci za třídění odpadu    1 588 000,00
Odměna za zajišťování zpětného odběru el. zařízení               98 000,00
Nedaňové příjmy celkem   7 700 000,00
Příjmy z prodeje pozemků a budov a movit. majetku           2 500 000,00
Kapitálové příjmy celkem   2 500 000,00

Příjmy celkem                                                                         171 078 000,00

Rozpočet příjmů města Vel. Meziříčí r. 2014

Building Plastics ČR s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Interní kontaktní osoba pro prodej 
Náplň práce: * příjem objednávek
 * potvrzování objednávek
 * poradenství pro zákazníky 
 * spolupráce při plánování výroby  
 * organizace dopravy

Vhodný kandidát: * výborná znalost NJ
 * vzdělání: středoškolské 
    nebo odborné vyučení s maturitou
 * zkušenosti s prací na PC 
 * spolehlivost a samostatnost   
 * možný nástup ihned

Nabízíme: * možnost profesního růstu
 * práci v stabilní a dynamické společnosti  
 * motivující finanční ohodnocení  
 * práce na plný úvazek 

Kontakt pro zasílání životopisu: svandova@minirol.cz, 
Building Plastics ČR s. r. o., Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
kontaktní osoba: Švandová Zdenka, tel.: 566 502 441 

kontakt: p. procházková, tel.: 602 325 108, 
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz, www.eco-vyukajazyku.cz

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, RUŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA

Naučte se přes zimu nový jazyk! Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace! Připravte se s námi na letní dovolenou!

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ

Nečekejte na začátek školního roku a věnujte se jazykům 
již nyní! Od února 2014 otevíráme jazykové kurzy pro 
začátečníky, pokročilé i zájemce o konverzační hodiny! 

Příjem přihlášek do 26. ledna 2014.

prodám – koUpím – vyměním

■  Dlažební kostky cca 80 m2. 
Tel.: 777 460 011.
■ El. kotel 12 kW, 6 let starý. Dále 
prodám ND na  Renault Espace. 
Cena dle dohody. Tel.: 739 902 188.
■ Knihy, červenou knihovnu, asi 
15 ks, romány pro ženy Večery 
pod lampou – sv., Rodokapsy – 
sv., i volné, aj. Seznam zašlu. Tel.: 
776 202 497.
■ Selata. Volejte večer na  tel.: 
733 502 505, Netín.
■ Lednici Samsung Calex 150, 
starší, levně. Půdní frézu motor 
250. Svářečku trafo na 220V. Vše 
plně funkční. Dále koupím po-
užitý panel ústř. topení, rozměr 
140×60 cm. Tel.: 737 192 527. 
■ Motokultivátor MS 16, koupe-
ný v Mounfieldu roku 2000. Cena 
dohodou. Tel.: 776 613 468.
■ Modřínové řezivo, 20 mm síla, 
4 m délka, čisté jádro, vysušené. 
Tel.: 566 543 469.
■ El. sporák Mora, funkční. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 605 178 302.
■ Prase, 120–150 kg. Tel.: 
733 350 791.
■ Piano Petrov. Dále prodám 
garáž na Františkově (montážní 
jáma, 380 V). Obojí velmi lev-
ně.  Nevyužité. Tel.: 739 144 196.
■ Dětské značkové oblečení, 
dovoz USA, na  chlapečka 0–2 
roky, na  holčičku 0–1 rok. Vše 
ve  velmi pěkném stavu, cena 
dohodou.  Dále prodám kočá-
rek Jané, luxusní trojkombinace 
ve  velmi pěkném stavu, barva 
černožlutá, s  bohatou výbavou 
včetně autosedačky, nánožní-

ku, vhodné také na  kolečkové 
brusle. Je vybaven ruční brzdou. 
Cena dohodou. Tel.: 737 751 849.

■ Prodám byt 1+1 ve Velkém Me-
ziříčí – Mostištích u  Nemocnice 
sv. Zdislavy, v krásné klidné loka-
litě uprostřed přírody. Přízemní, 
bezbariérový, 39 m2, prostorná 
chodba, sklep 4 m2 (není započítán 

ve výměře bytu). Po velmi zdařilé 
rekonstrukci. Nové rozvody, od-
pady, elektřina v mědi, podlahové 
topení. Moderně zařízený – ku-
chyňská linka, spotřebiče, náby-
tek. Vhodné k  bydlení, rekreaci 
i  k  investici – v  současné době je 
pronajímán a po dohodě s budou-
cím majitelem může nájem trvat. 
Cena 790.000 Kč. Tel.: 603 541 208.

■  Pronajmu mezonetový byt 
4+kk 93 m2 v  lokalitě Hliniště 
ve  VM, včetně nové kuchyňské 
linky s  vestavnými spotřebiči. 
Koupelna s  vanou, sprchovým 
koutem a WC + další WC navíc. 
Cena 10.600 Kč/měsíc včetně 
energií. Tel.: 777 948 887.

■ Pronajmu  byt 2+kk ve Vel. Me-
ziříčí oblast Hliniště, dlouhodo-
bě. Volný ihned. Tel.: 774 305 990.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Bezděkov. Je částečně zařízený, 
volný ihned. Tel.: 774  747  810.
■ Přijmu do  samostatného jed-
nopokojového bytu podnájem-
níka na  dobu neurčitou. Po  té 
možnost spolubydlení za  polo-
vinu jednotné částky. Požaduji 
notářsko-právní ověření. Adresa 
v redakci.

■ Nabízím za odvoz větší množ-
ství větví – suků. Úklid po těžbě. 
Tel.: 603 849 249.
■ Štěňátka do  dobrých rukou. 
Tel.: 736 413 083. 

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

VELKÝ MEDER – sobota 1. 2. 2014
Slovenské termální lázně. Celodenní vstupné vč. dopravy 680 Kč.

Nástupní místa: Měřín 5.30, Vel. Mez. 5.40, Vel. Bíteš 5.55. 
Více informací na tel.: 607 541 915, 775 055 501. 

www.miris-tour.cz

Prodám byt ve  VM 2+1 (cca 
60 m2) s  balkónem v  OV. 
K  bytu náleží 2× sklep a  ga-
ráž. Byt je v  původním stavu, 
má nová plastová okna, celý 
dům včetně sklepů je nově 
zateplen, nová fasáda. Cena 
1.000.000 Kč. Foto na vyžádání. 
Tel.: 603 914 857, rkp@atlas.cz
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Vzpomínky

Poděkování

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská rUbrika

Blahopřání

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

zve veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají:

v pátek    17. ledna 2014   od 14 do 18 hodin
v sobotu 18. ledna 2014  od   8 do 12 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239.
Zájemci získají podrobnější informace o studiu, 
prohlédnout si mohou vybavení jednotlivých učeben.

Na vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Pozvánky pro budoucí 
prvňáčky
▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organi-
zace, pořádá v pondělí 27. ledna 2014 sportovní školičku od 15.30 
hodin. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Jaromíra Chalupová 
a Věra Miškelová.

▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá v úterý 
28. ledna 2014, od 15.00 do 16.30 hodin tradiční miniškoličku. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Libuše Blahová, Libuše 
Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí

Hornoměstská 35

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 15. 1. 2014 ■ 10–17 hodin

dny otevřenÝCH dveří

Dne 19. ledna 2014 uplyne
6 smutných roků, kdy od nás na-
vždy odešel náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Alois Severa 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka
 a děti s rodinami.

❧ Jediné srdce na světě jsme měli, 
jež dovedlo nás milovat. 
Kdybychom láskou budit je chtěli, 
neozve se nám vícekrát, 
utichlo, zmlklo, šlo už spát... ❧

Dne 17. ledna uplyne 14 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a  pradědeček, 
pan 

Jiří Holý z Velkého Meziříčí, 
bytem Březské 53.

Děkujeme všem, kteří přišli dne 23. 12. 2013 vyprovodit na poslední 
cestě pana

Jana Kotena. 
Děkujeme také za projevy soustrasti.

Zarmoucená rodina

Poděkování za poslední rozloučení

Dne 20. ledna 2014 vzpomene-
me 
7. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana 

Petra Turka.

Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Chtěla bych poděkovat všem lékařům a celému ošetřujícímu personá-
lu nemocnice Mostiště a oddělení následné péče za velice lidský a cit-
livý přístup, který věnovali paní Vlastě Lundové v  její těžké nemoci 
a v jejich posledních dnech.
Vaší práce si velice cením, a to především proto, že více než kde jinde 
je to ta práce o lidech a s lidmi. Ještě jednou děkuji.

Za celou rodinu dcera Marcela Lundová

Poděkování lékařům a zdrav. personálu

Dne 19. ledna 2014 uplyne smut-
né 9. výročí ode dne, kdy nás na-
vždy opustil pan 

Zdeněk Mejzlík
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Dne 20. ledna 2014 oslaví 
80. narozeniny pan 

Miroslav Podsedek
z Velkého Meziříčí.

Za celoživotní lásku a obětavost 
děkují a vše nejlepší, 

hlavně zdraví přejí manželka, 
dcera s rodinou a syn.

Sociální služby města Velké Meziříčí vás co nejsrdečněji zvou na
TANEČNÍ ZÁBAVU 

úterý 11. 2. 2014 ve 14.00 v sále HASIČKY
K tanci i poslechu zahraje ,,DUO FIALOVÁ – ŠVARC“. 

Součástí zábavného odpoledne je občerstvení a malá tombola. 
Vstupné 100 Kč, předprodej u pečovatelky v DPS na Komenské-

ho 6,  od 27. 1.  do 7. 2. 2014, 7,00–13,00, tel.:  736 240 211.

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek na leden 2014, 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:

21. 1. – Významní rodáci a obyvatelé Velkého Meziříčí, 
               přednáší PhDr. Marie Ripperová
  4. 2. – Etiopie, přednáší Libor Smejkal
11. 2. – Významní rodáci a obyvatelé Polné, přednáší Jan Prchal

Městská knihovna Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

KNIHOVNÍK PŮJČOVNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
na dobu neurčitou při plném pracovním úvazku se zařazením 
do 8. platové třídy 
a předpokládaným nástupem v únoru či březnu 2014

Stručné vymezení pracovní náplně: 
služba v půjčovně pro děti a mládež ● aktivní příprava a prezen-
tace tematických besed a pořadů ● samostatné pořádání soutěží, 
her a akcí 
Požadujeme: způsobilost k  právním úkonům a  bezúhonnost ● 
středoškolské vzdělání s maturitou (nejlépe knihovnické nebo pe-
dagogické) ● schopnost samostatné, tvůrčí a kreativní práce s dět-
mi a mládeží ● umění jednat s  lidmi ● dobrou znalost českého 
jazyka a práce s PC ● částečnou časovou flexibilitu (pořádání akti-
vit) ● schopnost týmové spolupráce ● výpis z rejstříku trestů (jen 
v případě přijetí)
Uvítáme:  knihovnickou nebo pedagogickou praxi ● schopnost 
hry na hudební nástroj ● zkušenost s amatérským divadlem ● ři-
dičský průkaz skupiny B ● bydliště ve Velkém Meziříčí
Očekáváme: tvořivost, kreativitu, flexibilitu, samostatnost, pracovi-
tost ● pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, obětavost, diskrétnost 
Nabízíme: místo výkonu práce Městská knihovna Velké Meziříčí 
● zajímavou a různorodou práci ● trvalé vzdělávání ● příspěvek 
na stravování ● 25 dní dovolené
Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
jméno, příjmení, titul ● datum, místo narození ● státní příslušnost 
místo trvalého pobytu (nezbytně v ČR) ● číslo občanského průka-
zu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu) ● telefonické spojení,
datum a podpis ● souhlas s uložením podkladů do agendy žádostí 
o zaměstnání (bez souhlasu budou podklady po ukončení výběro-
vého řízení skartovány) ● důvod zájmu o práci v městské knihovně
Životopis musí obsahovat tyto informace o uchazeči:
přehled veškerých dosavadních zaměstnání ● informaci o odbor-
ných znalostech a dovednostech ● stručnou představu o možnos-
tech práce s dětmi a mládeží a v příloze ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Zájemci, doručte písemnou přihlášku a  strukturovaný životopis 
na adresu instituce:
Městská knihovna Velké Meziříčí, 
k rukám ředitelky Mgr. Ivany Vaňkové, Poštovní 1392/22, 594 01 
Velké Meziříčí nejpozději do 12.00 dne 31. 1. 2014. 
Obálku označte slovy „výběrové řízení“. Kontaktní tel.: 566 781 900.
K osobnímu pohovoru budou uchazeči zváni pouze v případě na-
šeho zájmu telefonicky od 3. do 14. 2. 2014.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 10. 1. 2014 
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka MěK VM

❧ Odešla jsi tiše, jak si to osud 
přál, však v našich srdcích a vzpo-
mínkách žiješ stále dál. ❧

Dne 18. ledna by se dožila 100 let 

paní Anežka Müllerová 
z Krásněvsi.

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiny Müllerova a Kubešova.

Stále vzpomínají dcera Marie a syn Jiří s rodinami. 

Základní škola a Střední škola Březejc, www.skoly-brezejc.cz
Sviny 13, Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na
D E N    O T E V Ř E N Ý CH    D V E Ř Í,
který se koná v úterý 28. ledna 2014
od 8.00 do 16.00 hodin.
Tel.: 566 521 516, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz 

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
otevírá:
▶ ▶ nový kroužek MODERÁTOR 
(od 10 let)
Líbí se vám moderování? Chcete být jako tele-
vizní či rozhlasový moderátor? Pojďte to zkusit se zprávařem 
rádia Český rozhlas Region Tomášem Matulou.

▶ ▶ kurz pro dospělé UMĚNÍ DOBŘE MLUVIT
s lektorem – moderátorem ČR Region Tomášem Matulou
Více informací v Domě dětí a mládeže, Komenského 10/2 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 781 851, 566 781 853, info@ddmvm.cz 
Informační schůzka se koná 28. 1. 2014 v 16 hodin.

9 6 8 2 4 7 3 1 5

4 2 5 1 3 6 9 8 7

1 7 3 9 8 5 6 4 2

8 5 7 4 1 9 2 3 6
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Autor: Zdeněk Málek ©
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8 9 6 5
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 21636
Obtížnost: střední
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sport

divadelní sezona jaro 2014

Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie
Hrají: : Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ 
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ Simona Vrbická, Daniel Bam-
bas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf. Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Bar-
bora Poláková

Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Cena permanentky na  4 představení je 1.000 Kč, rezervace míst 
a  bližší informace na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště).                            Změna programu vyhrazena! -zh-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 25. led-
na 2014 od  15 hodin na  malé scéně loutkové divadlo s  názvem 
KOŘENÍ Z ČERNÉHO VRCHU. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupe-
nek na tel.: 566 782 004 (005), na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v  sobotu (a  to po  předchozí telefonic-
ké domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány 
do volného prodeje.                                                                                                     -hs-

Kašpárek zve děti 
do divadla na pohádku

Chaloupky, Velké Meziříčí vás srdečně zvou 23. 1. 2014 v 17.00 na 3D 
promítání Matěje Boháče z cesty po svérázné himalájské oblasti na sa-
mém severu Indie, vklíněné mezi Tibet a Pákistán. 
Záplavy třepotajících se modlitebních praporků nás převedou přes pě-
titisícové průsmyky. Navštívíme buddhistické kláštery na vrcholcích 
rozeklaných skal. Budeme bloumat odlehlými horskými údolími v zá-
řících podzimních barvách, kterými se nese zpěv rolníků. Díky troj-
rozměrnému obrazu můžeme na vlastní kůži pocítit atmosféru nejvyš-
šího pohoří světa a aspoň na chvíli se stát jeho součástí. Pro všechny 
příchozí bude připraven himalájský čaj na zahřátí. Vstupné 40 Kč. Pat-
náctiminutová kompilace tohoto pořadu získala 1. cenu v hlasování 
diváků na mezinárodním kongresu International Stereoscopic Union 
v roce 2013 v Lublani.                                                                              -chal-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá 
v pátek  31. ledna 2014  

DISCO s DJ BONDEM 
v sále luteránského gymnázia od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 10 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Himaláje – Ladakh 
v 3D projekci

Házenkárský 
ples

15. února 2014 
od 20 hodin

Hasicská 
zbrojnice

hraje Maraton

›
›

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede 
taneční zábavu se skupinou 

Legendy se vrací, 
v pátek 7. února 2014 od 20.00 v sále luteránského gymnázia 

(bývalá knihovna, budova naproti kostelu). Od půlnoci následuje 
rocková diskotéka  DJ BOND. Vstupné: v předprodeji 250 Kč, 

na místě 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00) nebo na tel.: 

566 782 004, (001).

XIX. VÍDEŇSKÝ 
SOUSEDSKÝ 

BÁL

 18. ledna 2014
KD Vídeň

hraje skupina F-BOX
kulinářské speciality 

bohatá tombola

vstupné 80 Kč

Mediální partner:

´

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

5 4

Jupiter club uvede diva-
delní pohádku pro děti
SINDIBÁD 
MOŘEPLAVEC
Příběh provoněný 
exotikou a  orientem, 
plný humoru a  napětí, 
na motivy Pohádek z ti-
síce a  jedné noci. Moře-
plavec Sindibád v  něm 
musí čelit lesní divoženě 
Jamambě, obřímu ptáku 
Ruchchovi, zrádným ka-
marádům... a aby získal dívku svého srdce, musí přemoci krále Dia-
mantového údolí. Cesta za dobrodružstvím začíná.
Vyplouváme v sobotu 15. února 2014 v 16 hodin v kinosále Jupiter 
clubu. Vstupné: 60 Kč (děti do dvou let zdarma). Rezervace a prodej 
vstupenek na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 
Změna programu vyhrazena!                    -zh-, foto: archiv Divadla Scéna

Sindibád mořeplavec

Jupiter club, s.r.o., uvede
Taneční zábavu se skupinou

ACCORT
Sobota 1. března 2014 od 20.00 hodin

luteránské gymnázium (náměstí, bývalá ZUŠ)
Vstupné: 70 Kč

Občerstvení zajištěno

Nejprve se v sobotu zúčastnili v kombinovaném týmu spolu s SK FŠ 
Třebíč velmi silně obsazeného turnaje v Třebíči, kde jen o skóre skon-
čili třetí za stoprocentní Zbrojovkou a druhým Slováckem. Poté násle-
doval hned v neděli další turnaj, a to ve Skutči, na kterém velkomezi-
říčští žáci jasně dominovali.
Mladší žáci U13 obsadili na turnaji v Třebíči výborné třetí místo. 
V Třebíči se v  sobotu 11. ledna uskutečnil halový turnaj pro mladší 
žáky U13, který měl velice kvalitní obsazení. Hráči Velmezu nastoupili 
v kombinovaném týmu společně s hráči SK FŠ Třebíč. Po celý průběh 
kluci předváděli opravdu výborné výkony. Jediným utkáním, ve kte-
rém jsme tahali za kratší konec, byl zápas se suveréní Zbrojovkou. Tur-
naj pro nás vyvrcholil posledním utkáním se Slováckem. Vítěz tohoto 
zápasu měl jistotu druhého místa v  turnaji. V  zápase jsme dokázali 
několikrát odpovědět na vedení soupeře, jen ten vítězný gól nám tam 
nechtěl spadnout. Tato skutečnost ale nemění nic na tom, že si všichni 
zaslouží za dnešní výkony velkou pochvalu.
výsledky FC Velké Meziříčí – SK FŠ Třebíč:
FC VM – FŠ Třebíč FC Vysočina Jihlava 2:1
FC VM – FŠ Třebíč ŠK SFM Senec  6:3
FC VM – FŠ Třebíč FC Zbrojovka Brno 1:5
FC VM – FŠ Třebíč FC Baník Ostrava 5:0
FC VM – FŠ Třebíč Bohemians Praha 1905 4:0
FC VM – FŠ Třebíč 1. FC Slovácko  4:4
Střelci: 9× Malata Mirek, 7× Vokurka, 3× Čermák, 2× Blažek, Trnka. 
Dále nastoupili Malata Marek, Chalupa, Bibr, Šaroun a Šlouf.

Mladší žáci U13 jasně dominovali na turnaji ve Skutči
V neděli 12. ledna jsme vyrazili na druhý turnaj tohoto víkendu, ten-
tokrát do  Skutče, kde se hrálo v  nádherné multifunkční hale. Kluci 
tentokrát jasně deklasovali všechny účastníky. Během celého turna-
je předvedli spousty kombinačních i individuálních akcí, na které se 
opravdu krásně koukalo. Soupeřům jsme dělali problémy našim neu-
stálým pohybem, a to především po ztrátě míče, kdy jsme jej dokáza-
li získat velice rychle zpět do svého držení. Naší další velikou zbraní 
na tomto turnaji byly vstupy do zápasů. Ve většině z nich jsme nejpoz-
ději v desáté vteřině byli ve vedení, a to i když jsme neměli rozehrávku. 
Kluci tedy opět zaslouží velkou pochvalu.
Výsledky FC Velké Meziříčí: FC VM – FC Slovan Havlíčkův Brod 4:3; 
FC VM – FK Čáslav 9:1; FC VM – MFK Chrudim (bílí) 8:1; FC VM 
– SK Vysoké Mýto 5:0; FC VM – FK Neratovice 11:0; FC VM – MFK 
Chrudim (červení) 8:1. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen velko-
meziříčský Lukáš Bačák. Střelci: 13× Malata Mirek, 12× Vokurka, 7× 
Bačák, 5× Doležal, 2× Chalupa, 2× Kadlec, Benda, Těšík, Malata Marek. 
Dále na tomto turnaji nastoupil Bibr.                       -ves-, foto: archiv FC VM

Mladší žáci U13 byli
o víkendu úspěšní

Ochrana spotřebitele je téma, kterému Evropská unie věnu-
je soustavnou pozornost.
Pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu 
ing. Bc. Zuzany Brzobohaté jsme pro vás připravili setkání, 
na kterém vás jako spotřebitele Gerta Mazalová, předsed-
kyně SOS – Asociace se svými odbornými poradci, vedoucí 
osobní poradny ve Velkém Meziříčí Zdeňka Peterková a od-
borná právní poradkyně SoňaVašková seznámí se změnami, 
které přináší nový občanský zákoník zákazníkům v otázkách: 
●  odstoupení od smlouvy ● reklamace ● záruky ● spotřebi-
telského úvěru ● předváděcích akcí atd.
Ve středu 22. ledna 2014 ve 14.30 v Jupiter clubu, Náměstí 
17, malá scéna (loutkové divadlo).
Formou besedy, otázek a odpovědí se dozvíte, jak se účinně 
bránit, na co si dát pozor a kde v okolí vašeho bydliště dosta-
nete radu a najdete právní pomoc.

sos poradna – pozvánka
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šaCHy
Tomáš Vejmola na  titul mistra 
republiky nedosáhl, ale celko-
vě obsadil druhé místo a  titul 
vicemistra republiky ve  třídě 
racerbuggy 160 vůbec není zkla-
máním. Po vítězství v Nové Pace 
zopakoval skvělou jízdu i v Dob-
řanech a získal opět zlatý věnec. 
Další závod v  Dolním Bousově  
byl poznamenán havárií a  roz-
bitím auta, a v následujícím zá-
vodě v  Přerově jsme skončili se 
zadřeným motorem. Tyto dva 
závody nás stály body, které pak 
chyběly v celkovém hodnocení.
Ve  druhé soutěži, která se jede 
vedle mistrovství republiky 

v  Poháru sponzorů, se Tomášek 
umístil celkově na  třetím místě. 
Od  této soutěže jsme nečekali 
lepší umístění, protože jsme ji 
brali jako trénink a  nastavování 
auta na „mistrák“. 
Příští rok už Tomáš pojede se sil-
nějším a rychlejším strojem o ob-
sahu 125 ccm a s šestistupňovou 
převodovkou, který dosahuje 
rychlosti přes 100 km/h. Násle-
dující sezona bude spíš o  sezna-
mování a  učení se na  nové bu-
gyně, protože toto auto vyžaduje 
úplně jiný styl jízdy, takže cíl bude 
umístit se v první desítce soutěží-
cích. -mv-, foto: archiv autora

Tomáš Vejmola je vicemistrem republiky
Krajský přebor družstev
2. kolo: Gambit Jihlava B – Spar-
tak VM A 3,5:4,5
Z našich Kopr, Janák Josef, Janák 
Martin a  Jan po  jednom bodu – 
Mrazík remíza a  0,5 b. – Bárta, 
ing. Nedoma (C) a Čtveráček 0 b.
3. kolo: Spartak VM A – TJ Žďár 
n. Sáz. A 3:5
Za domácí Jan 1 b. – Bárta, Janák 
Jos., ing.  Nedoma (C) a  Kučera 
po 0,5 b. – Kopr, Mrazík a Čtve-
ráček 0 b.
1. ŠK SB Světlá n. S. A 3 3–0–0 18,5 9 (15)
2. TJ Náměšť n. O. A 2 2–0–0 12,0 6 (9)
3. TJ Žďár nad Sáz. A 2 2–0–1 12,0 6 (8)
4. ŠK Caissa Třebíč B 2 1–1–0   9,0 4 (5)
5. Spartak Pelhřimov A 3 1–0–2 11,5 3 (7)
6. Spartak VM A 3 1–0–2 10,5 3 (5)
7. Jiskra Havl. Brod B 2 1–0–1   8,0 3 (4)
8. Gambit Jihlava B 3 0–1–2   9,0 1 (6)
9. Jiskra Humpolec A 3 0–0–3   5,5 0 (2)

Čísla u jednotlivých týmů: počet 
odehraných zápasů/výhry–remí-
zy–prohry družstva/skóre/body 
družstva/(celkový počet vítěz-
ných partií).
Regionální soutěž, skupina Jih
3. kolo: Spartak VM B – Gambit 
Jihlava E 3,5:1,5
Dvořák Dominik, Zeman a  Ur-

bánek po 1 b. – Dvořák Josef 0,5 
b. – Dohnalík 0 b.
4. kolo: Spartak Velká Bíteš A – 
Spartak VM B 2,5:2,5
Za domácí Skula 1 b. – Grégrová, 
Kincl a Bárta R. po 0,5 b. – Šilhan 
0 b./za hosty Urbánek 1 b. – Dvo-
řákovi D. a J. + Dohnalík po 0,5 
b. – Zeman 0 b.
1. ŠK Caissa Třebíč D 4 2–1–1 11,5 7 (8)
2. Spartak VM B 3 2–1–0   9,0 7 (6)
3. Gambit Jihlava F 3 2–0–1   7,5 6 (6)
4. Sp. V. Bíteš A 3 0–2–1   7,0 2 (5)
5. Gambit Jihlava E 3 0–0–3   5,0 0 (4)

Ve  skupině Sever vyhrály Jámy 
ve  3. kole venku nad Žďárem D 
v poměru 3,5:1,5 a v Havl. Brodu 
i ve čtyřech nad tamější Jisktrou 
E 4:1. Pětičlennou tabulku ve-
dou o 3 body před ŠK Bystřice n. 
Pern. A; následují Jiskra H. Brod 
E, Žďár D a Sokol Nové Veselí.
Přebor Velkého Meziříčí
Aktuálním lídrem kavárenské 
ligy na Poříčí je Milan Čtveráček 
s 5,5 b. (8 partií/4–3–1) před To-
mášem Mrazíkem 4,5 b. (7/4–0–
1), Jaroslavem Janem 4 b. (5/4–0–
1) a Josefem Dvořákem z Měřína 
4 b. (7/4–0–3). -vp-
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Každý rok před silvestrem se 
v tělocvičně ZŠ a MŠ H. Benešo-
vé Bory koná Silvestrovský turnaj 
ve  stolním tenisu, který pořádá 
oddíl stolního tenisu TJ Druž-
stevník Bory a  Základní škola 
Hany Benešové Bory. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Všichni hrá-
či se sešli 30. 12. 2013, bylo jich 
dohromady 39. Celkem odehráli 
195 zápasů ve 4 kategoriích. 
Zajímavosti letošního turnaje: 
nejmladší účastník (11 let) Ma-
rek Váša; nejstarší účastník (67 
let) Rudolf Růžička; nejpočetněj-
ší kategorie: neregistrovaní muži 
(17 hráčů).
Kategorii registrovaných mužů 
vyhrál stejně jako vloni Marek 
Ambrož. Na 2. místo se z loňské-
ho 8. místa přesunul Martin Pro-
kop a na 3. místo se z loňského 6. 
místo probojoval žák 8. ročníku 
naší školy Josef Starý.
Výsledky:
Mladší žáci:
1. Daniel Frejlich, Bory
2. Marek Váša, Radostín n. O.
3. Filip Karásek, Bory
4. František Zikmund, Bory

5. Jan Karásek ml., Bory
6. Ondřej Hlaváč, Bory
Ženy:
1. Jana Vyroubalová, Prostějov
2. Zuzana Jurková, Bory
3. Lenka Křehlíková, Bory
4. Miroslava Kotačková, Bory
5. Ludmila Zikmundová ml., 
Bory
Neregistrovaní muži a ostatní:
1. Štěpán Král, Blízkov 
2. Petr Kališ, Velké Meziříčí 
3. Miroslav Pól, Krásněves 
4. Petr Kozel, Krásněves 
5. Rudolf Růžička, Vlachovice 
6. Kateřina Dufková, Bory 
7. Jakub Drápela, Dobrá Voda

8. Vojtěch Drápela, Dobrá Voda 
9. Šárka Dufková, Bory
10. Kristina Kotačková, Bory
Další účastníci turnaje: Jiří Kališ 
– Velké Meziříčí, Milan Pave-
lec – Uhřínov, Ladislav Kotačka 
– Bory, Vladimír Březka – Bory, 
Vladimír Hlaváč – Bory, Mi-
roslav Mahel – Bory, František 
Smaženka – Bory 
Registrovaní muži:
1. Marek Ambrož, Vídeň
2. Martin Prokop, Bory
3. Josef Starý ml., Bory 
4. Stanislav Pekárek, Vídeň
5. Zdeněk Komínek, Velké Me-
ziříčí

6. Vladimír Krejčí, Bory
7. Vojtěch Chalupa, Bory 
8. Radek Skryja, Bohdalec 
9. Jan Karásek, Bory 
10. Štěpán Křehlík, Bory
11. Petr Kozel, Krásněves
12. Jiří Charvát, Vídeň
13. Jakub Drápela, Dobrá Voda
Všem sportovcům blahopřejeme 
a těšíme se na setkání na příštím 
silvestrovském turnaji v  Borech! 
Chtěli bychom také poděkovat 
sponzorům Vezeko, a. s., Velké 
Meziříčí a KOVO Dufek za spon-
zorské dary. Mediálním partne-
rem byl týdeník Velkomeziříčsko.

-duf,jur-, foto archiv pořadatelů

Borští uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise

Sanborn – HC Bohdalec 3:2
Utkání druhého ročníku Super-
poháru Ždárského deníku se ode-
hrálo v pátek na zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí. Utkali se vítě-
zové Vesnické ligy ZR a  Městské 
ligy VM. Hrál se kvalitní hokej. 

Obě družstva ukázala, že momen-
tálně jsou ve svých ligách nejlepší. 
Lépe začal Sanborn a první třetinu 
vyhrál 2:0. Bohdalci se podařilo vy-
rovnat a vítězný gól vstřelil Miroslav 
Bukáček 26 vteřin před koncem 
utkání. Sestava Sanborn: Švanda – 

Srnský, Novotný, Bukáček, Sláma, 
Fiala, Bajer F., Svoboda, Fritz, Ba-
jer L., Holub. Střelci branek: Fritz, 
Sláma, Bukáček – Jaša Petr, Chrást 
(2:0, 0:1, 1:1), Rozhodčí Rosický J., 
Strádal, Navrátil, 50 diváků. 

-ros-, foto: archiv autora

Hokejový superpohár vyhrál Sanborn

OP kadetky U17
BK VM – ČKD Blansko 53:56 
a 32:49
V neděli dopoledne se u nás ko-
naly dva zápasy kadetek U17, 
které měly rozhodnout o prvním 
místě ve  skupině Západ. Minu-
lý týden si naše hráčky zajistily 
účast ve  finálové skupině, kde 
se utkají s  týmy Uherského Bro-
du, Lanžhotu a  právě Blanska. 
Výsledky nedělních zápasů se 
bodově do  finálové skupiny ne-
započítávají, ale byly důležitým 
ukazatelem aktuální výkonnosti 
obou týmů. 
První zápas byl celou dobu bodo-
vě vyrovnaný, ale ve většině zápa-
su byl soupeř v  mírném vedení. 
O vítězství bojovaly naše hráčky 
do  posledních vteřin zápasu, ale 
nakonec byl o  tři body úspěš-
nější soupeř. Ve  druhém zápa-
se našemu týmu totálně odešla 
střelba. Dostat 49 bodů znamená, 
že máme výbornou obranu. Ale 
vstřelit 32 bodů za  celý zápas to 
je veliký problém v útoku. Může-
me se jen dohadovat, jestli to bylo 
způsobeno horší fyzickou kondi-
cí, horší střelbou a nebo jen pra-
chobyčejnou smůlou. V  každém 
případě na  další boje je potřeba 
se dobře připravit a  společně se 
o to určitě pokusíme. 
Sestava týmu: Julča Ráčková, Kiki 

Dvořáková, Ivča Blaťáková, Mája 
Drličková, Eliška Brázdilová, 
Nikča Syslová, Kája Čermáková, 

Káťa Kryštofová a  Bára Kučero-
vá. Trenéři Kamil Hugo a Tomáš 
Rapušák.

Generálka na finálovou skupinu 
basketbalistkám nevyšla

Mája Drlíčková při střelbě. Foto: archiv BK VM

-rap-

veřejné 
brUslení

So 18. 1. 14.15–15.45
Ne 19. 1. 13.30–15.00
So 25. 1. 14.15–15.45
Ne 26. 1. 14.00–15.30
Út 28. 1. 15.45–17.15
Pá 31. 1. 15.30–17.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
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Hry vi. zimní olympiády dětí a mládeŽe čr 2014

Hokej mládeŽ
V neděli 5. 1. 2014 se uskutečnil 
první závod Poháru Orlických 
hor v  Červené Vodě, kterého se 
zúčastnilo i několik členů oddílu 
Ski klub Velké Meziříčí. 
Část našich závodníků se 
do  Orlických hor vydala již 
v pátek večer, aby se zúčastnila 
sobotního oficiálního tréninku 
a  vyzkoušela si i  jízdu v  mlze, 
kdy jde vidět pouze od  jedné 
branky ke druhé.
Pořadatelům se podařilo i  přes 
špatné sněhové podmínky a noč-
ní déšť připravit kvalitní, tvrdou 
trať, kterou vyzkoušelo celkem 
220 závodníků. Je to podstatně 
vyšší číslo, než v minulých roční-
cích, jelikož téměř všechny ostat-
ní závody v  celé ČR byly kvůli 
počasí zrušeny.
Z  našich závodníků si nejlépe 
vedla Denisa Vošmerová, kte-
rá vybojovala úžasné 2. místo, 
pouze 0,19 sec. od  zlata. Tama-
ra Bočková, která ještě v  sobotu 
ráno bojovala s horečkou, získala 
skvělé 3. místo. Mladší ze souro-
zenců Vošmerových Filip přešel 
letos do starší kategorie. Přesto si 
vyjel krásné 4. místo, pouze 0,06 
sec. od bronzu (ve svém ročníku 
by byl první).
Ani ostatní naši závodníci se 
neztratili. Na 13. místě se umís-
tila Žaneta Vrábelová, v  silné 
konkurenci 43 závodnic dojela 
Natálie Malcová na  16. místě, 
Sára Krbečeková byla 20. a Klá-

ra Sikorová 25. Na  zkušenou 
se vydal i  Tomáš Malec, který 
v  nejvíce obsazené kategorii 
přípravky (51 chlapců) obsadil 
v boji s o 2 roky staršími soupe-

ři 35. místo (ve svém ročníku by 
byl na 5. místě). Smůlu si vybral 
Ondra Fischer, kterému se při 
jízdě vypnula lyže a upadl. Další 
závod Poháru Orlických hor by 

se měl uskutečnit na konci led-
na v Čenkovicích. Doufejme, že 
se počasí umoudří a  napadne 
více sněhu. 

Proběhl první závod Poháru Orlických hor

�����������������������
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Program zimní olympiády dětí a mládeže
Velké Meziříčí, Fajtův kopec
Alpské lyžování

Pondělí 20. 1. 2014    9.00 start I. kola SL st. žákyně, st. žáci
 11.00 start II. kola SL st. žákyně, st. žáci
 13.30 start I. kola SL ml. žákyně, ml. žáci
 15.15 start II. kola SL ml. žákyně, st. žáci
 16.15 vyhl. ceremoniál na Fajtově kopci
Úterý 21. 1. 2014    9.15 start paralelního závodu jednotlivců
 13.00 vyhl. ceremoniál na Fajtově kopci
 19.00 medail. ceremoniál na nám. ve V. Meziříčí
Středa 22. 1. 2014    9.15 start paralelního závodu družstev
 13.00 medailový ceremoniál na Fajtově kopci
Snowboarding

Středa 22. 1. 2014  12.30 freestyle – slopestyle – trénink
 14.00 kvalifikace
 15.00 start prvního kola
 start druhého kola
 vyhlášení výsledků 30 min. po ukončení závodu
Čtvrtek 23. 1. 2014    9.30 paralelní slalom – trénink
 10.30 start prvního kola
 start druhého kola
 vyhlášení výsledků 30 min. po ukončení závodu

Dorost
HC Brumov-Bylnice – HHK VM 
2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Branka a asistence HHK: 3. Ber-
nat (Kapusta O., Kampas F.), 
11. Tichý, 35. Tichý (Dundálek, 
Burian L.), 37. Tichý (Burian L., 
Dundálek). Sestava HHK: Juda 
J. – Přinesdomů, Smažil, Kam-
pas F., Pacalová – Tichý, Burian 
L., Dundálek – Nevěčný, Bernat, 
Kapusta O. – Šilpoch D., Dobro-
volná, Pavelka. Rozhodčí: Bublák 
– Tulpa, Valčík. Vyloučení: 0:2, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 25:22 (7:12, 6:5, 12:5). 
Diváci: 50.

Starší žáci
HC ČSOB Pardubice – HHK 
VM 17:1 (8:1, 5:0, 4:0)
Branka a  asistence HHK: 17. 
Řepa (Strádal D., Havliš). Se-
stava HHK: Svoboda (31. Pestr) 
– Báňa M., Šandera, Karásek, 
Třeštík – Strádal D., Řepa, Buri-
an – Hedbávný, Havliš, Kapusta 
L. – Procházka, Zacha, Amb-
rož. Vyloučení: 4:2, využití: 1:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
75:14. Diváci: 40.
HHK VM – HC Chrudim 2:3 
(0:1, 0:2, 2:0)

Branky a  asistence HHK: 46. 
Havliš (Procházka), 55. Báňa 
M. (Havliš). Sestava HHK: Pestr 
(30. Svoboda) – Báňa M., Pro-
cházka, Karásek, Řepa – Strá-
dal D., Burian M., Hedbávný 
– Havliš, Kapusta L., Třeštík 
– Zacha, Ambrož. Rozhodčí: 
Strádal, Maloušek. Vyloučení: 
5:3, využití: 0:1, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 34:19. Diváci: 
35.
Mladší žáci
HC ČSOB Pardubice – HHK 
VM 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
Branka a asistence HHK: 24. Šve-
jda (Dvořák L.) Sestava HHK: 
Honiš (41. Juda P.) – Broža, Dvo-
řák L., Šilpoch M., Poledna – Ne-
svadba, Švejda, Dvořák F. – Zdvi-
hal, Krčma, Vildomec – Strádal 
T., Bartošek, Sobotka. Vyloučení: 
4:1, využití: 0:0, v  oslabení: 0:0. 
Střely na  branku: 39:14. Diváci: 
30.
HHK VM – HC Chrudim 2:11 
(1:3, 1:2, 0:5)
Branka a  asistence HHK: Bar-
tošek (Nesvadba), 22. Poledna. 
Sestava HHK: Honiš – Broža, 
Dvořák L., Šilpoch M., Poled-
na – Nesvadba, Švejda, Dvořák 
F. – Zdvihal, Krčma, Vildomec 
– Bartošek, Sobotka. Rozhodčí: 
Strádal, Maloušek. Vyloučení: 
4:4, využití: 0:1, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 33:12. Diváci: 
40. -hhk-

1. Val. Meziříčí 15 12 1   2 86:50 25

2. Hodonín B 15 10 0   5 74:48 20

3. Nové Mesto n. V. 14   9 1   4 79:63 19

4. Velké Meziříčí 14   7 2   5 56:54 16

5. Technika Brno 16   4 2 10 59:83 10

6. Uherský Brod 13   3 1   9 36:59 7

7. Brumov-Bylnice 16   3 1 12 44:74 7

Odjezdy pondělí 20. ledna 2014

Skřivanova 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Zámecké schody 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
Novosady 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
Aut. nádraží st.č.1 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
Nad Gymnáziem 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19
Ski areál Fajtův kopec 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25

Ski areál Fajtův kopec 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Nad Gymnáziem 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
Aut. nádraží st.č.1 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Novosady 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
Zámecké schody 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Skřivanova 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55

Odjezdy úterý 21. ledna 2014

Skřivanova 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Zámecké schody 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
Novosady 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
Aut. nádraží st.č.1 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
Nad Gymnáziem 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19
Ski areál Fajtův kopec 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25

Ski areál Fajtův kopec 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Nad Gymnáziem 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
Aut. nádraží st.č.1 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Novosady 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
Zámecké schody 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Skřivanova 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55

Odjezdy středa 22. ledna 2014

Skřivanova 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Zámecké schody 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
Novosady 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
Aut. nádraží st.č.1 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
Nad Gymnáziem 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Ski areál Fajtův kopec 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

Ski areál Fajtův kopec 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Nad Gymnáziem 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
Aut. nádraží st.č.1 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Novosady 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
Zámecké schody 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Skřivanova 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

Odjezdy čtvrtek 23. ledna 2014

Skřivanova 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Zámecké schody 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05
Novosady 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08
Aut. nádraží st.č.1 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15
Nad Gymnáziem 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19
Ski areál Fajtův kopec 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25

Ski areál Fajtův kopec 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30
Nad Gymnáziem 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36
Aut. nádraží st.č.1 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40
Novosady 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47
Zámecké schody 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50
Skřivanova 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55

Jízdní řád autobusů v rámci zimní olympiády dětí a mládeže na Fajtově kopci

Více informací (aktuality, pro-
gram, pořadatelská města, mapy, 
seznam účastníků, přehled spor-
tovních disciplín, výsledky, kontak-
ty) o olympiádě dětí a mládeže na-
jdete na jejích oficiálních webových 
stránkách www.odm2014.cz

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

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

®

Muži prvního týmu HHK rozstříleli Šternberk

kdy a kam

NA HOKEJ na zimní stadion dnes, 15. ledna v 18.00 – HHK VM 
muži A – HC Brumov-Bylnice a v sobotu 18. ledna v 16.15 HHK VM 
muži B – RH Centrum Brno (boj o první místo tabulky krajské soutě-
že mužů Vysočiny)
NA BASKETBAL do tělocvičny ZŠ Školní v sobotu 18. ledna v 9.00 
a  v  11.00 BK VM kadeti U17 – BŠM Brno a v  18.00 BK VM muži 
– Jiskra Kyjov a v neděli 19. ledna v 10.00 BK VM muži – Uherské 
Hradiště
NA MARIÁŠ do sálu hasičské zbrojnice v sobotu 18. ledna od 8.00 
– turnaj hráčů z Vysočiny a Brněnska 

HC TJ Šternberk – HHK VM 
3:10 (1:3, 2:4, 0:3)
Branky a  asistence: 5. Martinka 
(Kuba), 26. Zíma (Dobrý), 34. 
Dobrý (Jurák, Martinka) – 6. 
Novák (Nekvasil), 14. Sobotka 
(Bula), 17. Nekvasil (Fila), 30. 
Fila (Sláma, Dusík), 30. Buri-
an (Krča, Ambrož), 31. Vlašín 
(Sobotka, Bula), 37. Kudláček 
(Krča, Ambrož), 47. Nekvasil 
(Sláma), 49. Novák (Dusík), 58. 
Křenek (Sobotka, Štěpánek). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Štourač (Hladík) – Dusík, Sláma, 
Ambrož, Šerý, Vlašín, Štěpánek 
– Fila, Nekvasil, Novák – Krča, 
Kudláček, Burian – Sobotka, 
Bula, Křenek. Rozhodčí: Dobeš 
– Holibka, Markovský. Vylou-
čení: 6:7, využití: 1:2, v  oslabe-
ní: 0:2 Střely na  branku: 23:42 

(7:14, 12:12, 4:16). Diváci: 150.
K  dalšímu mistrovskému utkání 
zajíždělo v  neděli první mužstvo 
HHK do  Šternberku, který držel 
do neděle domácí neporazitelnost. 
Od  první minuty se hrál svižný 
hokej z obou stran. Ve čtvrté mi-
nutě byl vyloučen za  podražení 
Standa Dusík a domácí se po ne-
celé minutě přesilové hry ujali 
vedení. V  končící čtvrté minutě 
orazítkoval tyč soupeřovy branky 
Karel Nekvasil. V osmé minutě se 
dostal do  samostatného nájezdu 
domácí Šťastný, kterého fauloval 
vracející se obránce našeho týmu. 
Hlavní rozhodčí nařídil trestné 
střílení, které poškozenému hrá-
či domácích chladnokrevně vy-
chytal Jirka Štourač. O pět vteřin 
později, k nelibosti celé naší stří-
dačky, jsme šli opět do  oslabení. 

Během této početní nevýhody se 
podařilo našemu mužstvu vstřelit 
dvě branky. Nejprve v čase 12.10 
min. skóroval Michal Novák, 
který dorazil za  záda domácího 
brankáře střelu Karla Nekvasila. 
O  minutu později opět lovil puk 
ze své svatyně brankář domácích. 
Po  přihrávce Honzy Buly překo-
nal šternberského gólmana Lukáš 
Sobotka. V  17. minutě se trefil 
Karel Nekvasil, kterému nahrával 
kolega z útoku Petr Fila. V první 
periodě se již stav nezměnil, a tak 
po  dokonalém obratu odcházeli 
naši hráči do šaten s dvoubranko-
vým vedením.
Ve  druhé třetině nejprve domá-
cí snížili na  rozdíl jediné branky. 
Definitivní zlom v  utkání přišel 
v polovině zápasu. Během 58 vte-
řin naši hráči vstřelili tři branky. 

V  čase 29.20 min. prostřelil gól-
mana domácích Petr Fila po  asi-
stencích Standy Dusíka a  Lukáše 
Slámy. O  30 vteřin později se 
po  přihrávkách Pavla Ambrože 
a  Michala Krči prosadil Viktor 
Burian. Po  dalších 28 vteřinách 
rozebrali šternberskou obranu 
Honza Bula a  Lukáš Sobotka. 
Posledně jmenovaný nahrál před 
branku najíždějícímu Petrovi 
Vlašínovi, který nedal branká-
ři Binarovi žádnou šanci. Ve  34. 
minutě se naposledy prosadili 
domácí, kteří snížili na  rozdíl tří 
branek. Definitivní odpor soupeře 
zlomili naši hráči v závěru druhé 
třetiny, kdy vstřelili sedmou bran-
ku. Po  přihrávkách Michala Krči 
a Pavla Ambrože prostřelil gólma-
na domácích Jirka Kudláček.
V poslední třetině byly k vidění ješ-

tě tři branky. Nejprve ve 47. minutě 
přihrál z obranného pásma na na-
jíždějícího Karla Nekvasila Lukáš 
Sláma. Karel nekompromisní ránou 
od  modré prostřelil mezi betony 
nešťastného gólmana domácích. 
Dvě minuty poté dal naši devátou 
branku Michal Novák, kterému 
přihrával Standa Dusík. V  samot-
ném závěru utkání vstřelil desátou 
branku David Křenek po přihrávce 
Lukáše Štěpánka a Lukáše Sobotky.
Přímý souboj o  průběžnou třetí 
příčku jednoznačně ovládli naši 
hráči a na soupeře ze Šternberka 
mají nyní náskok šesti mistrov-
ských bodů.
V  tomto týdnu má Krajská liga 
JM a  ZL na  programu hned dvě 
mistrovská kola. První mužstvo 
HHK se nejprve ve  středu od  18 
hodin střetne doma s týmem Bru-

mov-Bylnice a  v  sobotu zajíždí 
do  Uherského Ostrohu, kde v  17 
hodin vyzve tamní hokejový oddíl. 
Další výsledky 18. kola: Uher-
ský Ostroh – Brumov-Bylnice 
4:3, Velká Bíteš – Rosice 3:4 SN, 
Uničov – Uherský Brod 11:3, 
Uherské Hradiště – Blansko 3:6, 
Kroměříž – Warrior Brno 6:3, 
Boskovice – volno.
Jihomoravská konference
1. Uničov 17 11 1 2 3 87:61 37
2. Vel. Bíteš 17 11 0 3 3 77:52 36
3. Vel. Meziříčí 16 11 0 0 5 76:50 33
4. Šternberk 16   9 0 0 7 71:63 27
5. Warrior Brno 17   7 1 1 8 62:50 24
6. Blansko 17   6 2 2 7 71:69 24
7. Boskovice 16   7 0 2 7 54:71 23
8. Rosice 16   2 2 0 12 54:92 10

Zlínská konference
1. Kroměříž 17   9 4 0 4 86:73 35
2. Brumov-Bylnice 16   7 1 0 8 65:57 23
3. Uherský Brod 16   6 2 1 7 53:63 23
4. Uherský Ostroh 17   4 0 2 11 55:76 14
5. Uherské Hradiště 16   3 1 1 11 61:95 12

-hhk-

Volejbalová extraliga kadetů po-
kračovala o  víkendu předposled-
ním turnajem základní části. Kade-
ti Velkého Meziříčí pořádali turnaj 
3. výkonnostní skupiny, kam se-
stoupili po nešťastném vystoupení 
před 5 týdny ve Znojmě. 
Skupina byla pouze o  čtyřech 
účastnících, neboť kadeti Odolena 
Vody se na  předcházející turnaj 
nedostavili a byli ze soutěže vylou-
čeni. Sobotním prvním soupeřem 
byl zároveň ten nejtěžší, družstvo 
Znojma. Do  výkonnostně vyš-
ší skupiny, zajišťující ještě šanci 
na play-off, mohl postoupit pouze 
vítěz. Naše družstvo, byť oslabe-
né o  dva klíčové hráče Edu Heř-
mánka (zranění) a Tomáše Váchu 
(nemoc), nastoupilo soustředěné 
s  cílem rozhodnout. První dva 
sety se rozhodovaly v  koncov-
kách, v  posledním již bylo vše 
jasné. Vítězství 3:0 (22, 23, 18) 

nás uklidnilo a prakticky katapul-
tovalo do  „vyšších sfér extraligy“. 
Druhým soupeřem byly Ervěnice, 
které vyhrály zatím v  celé soutěži 
jeden jediný set. Příležitost dostali 
postupně všichni naši hráči, přesto 
na výkonu to nebylo znát. Vítězství 
3:0 (9, 16, 16). V neděli pokračoval 

turnaj nejprve vzájemnými zápasy 
mezi družstvy Ervěnic a  Znojma, 
respektive Znojma a České Třebo-
vé. My potom zakončili celý turnaj 
zápasem s  posledně jmenovaným 
celkem, kadety České Třebové. 
K postupu stačilo vyhrát jeden set. 
To se podařilo hned v úvodu. Přesto 

bylo v  našich možnostech a  silách 
vyhrát celé utkání a tím i celý tur-
naj. Až na  zaváhání v  třetím setu 
jsme měli vše pevně pod kontrolou. 
Výsledek 3:1 (21, 14, – 20, 21). Tím 
jsme obsadili v celkově první místo 
a  ukázali jsme, že do  této skupiny 
výkonnostně nepatříme. 
Nyní nás čeká závěrečný turnaj, kde 
se rozhodne o postupu do play off. 
Rozhodně nejsme bez šancí. Hrát 
se bude zhruba za měsíc a za sou-
peře budeme mít Č. Budějovice, 
Prosek, H. Králové a Příbram. Tři 
celky si zajistí účast v „superfinálo-
vém“ turnaji o mistra ČR, který se 
uskuteční začátkem března. 
Sestava: Filip Kuřec a  Petr No-
vák, Roman Jaša, Matouš Staněk, 
Daniel Římal a Patrik Indra, Pat-
rik Pinter, Adam Košábek a Petr 
Trybuček, Jiří Láznička a Michal 
Kacafírek.

-jud-, foto: archiv volejbalu

Volejbaloví kadeti uhráli důležité vítězství

3. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 6:4
Dvořák 2, Beran 2, Bradáč, Kolář 
– Pyrochta 2, Strnad, Nováček
SK Omega VB – Agromotor 
VM 4:0
Pelán 2, Dvořák, Ondrůšek
HC Lukáš – Sanborn VM 4:6
Kotrba, Krutiš, Pour, Jež – Buká-
ček 3, Hanus 2, Puffer
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Omega VB 7:3
Topol 2, Pyrochta, Vrbka, Duch-
tík, Strnad, Nováček – Svoboda 2, 
Dvořák

O postup do extraligy
Horní Heřmanice – HC Pikárec 
10:5
Střecha 3, Kutílek 2, Šilhán 2, 
Mejzlík Jar. 2, Mejzlík Z. – Jaša 2, 
Vařejka, Chrást, Broža
Auto Dobrovolný VM – NHÚ 
Balinka VM 8:4
Říha 3, Šefčík 3, Novák, Stárek – 
Vacula 2, Komínek, Navrátil
SK Vídeň – HC Ořechov 4:5 

Hermany 2, Vávra, Navrátil – 
Dvořák Petr 3, Dvořák Pavel, 
Dvořák Josef
HC Benetice – SPL Radostín 
nad Osl. 2:5
Solař, Doležal – Vondrák, Váša, 
Vokoun, Vítek, Hubený
1. Horní Heřmanice 3 3 0 0 28:7 6

2. SPL Radostín nad Osl. 3 3 0 0 17:6 6

3. HC Pikárec 3 1 1 1 17:16 3

4. HC Benetice 3 1 1 1   9:9 3

5. HC Ořechov 3 1 0 2   8:16 2

6. Auto Dobrovolný VM 3 1 0 2 13:24 2

7. NHÚ Balinka VM 3 0 1 2   7:14 1

8. SK Vídeň 3 0 1 2   7:14 1

O konečné umístění v 1. lize
(5.–12. místo)
HC Tasov – Farma Měřín 5:3

Páral 2, Švec, Pospíšil, Sláma – 
Blažek, Kocanda, Kožený
SK Lavičky – HC Bory 6:0
Štěpánek 3, Hladík, Stupka, Ne-
věčný
SK Stránecká Zhoř – HCF Drá-
hy VM 1:9
Kazda – Jahoda 3, Kment 2, Sla-
vík 2, Pavlas, Jeřábek
5. HC Tasov 3 3 0 0 15:6 6

6. SK Lavičky 3 2 0 1 16:6 4

7. Farma Měřín 3 2 0 1 18:10 4

8. River VM 2 2 0 0   9:2 4

9. HCF Dráhy VM 3 1 0 2 11:10 2

10. SK Stránecká Zhoř 3 1 0 2 10:18 2

11. HC Křižanov 2 0 0 2   2:13 0

12. HC Bory 3 0 0 3   7:23 0

-vid-

1. Sanborn VM 3 3 0 0 17:10 6
2. HC Lukáš 3 2 0 1 20:12 4
3. Agromotor VM 2 1 0 1   7:6 2
4. SK Netín 2 1 0 1   8:8 2
5. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 0 2 13:18 2
6. SK Omega VB 3 1 0 2   9:16 2
7. Laser Zikmund 2 0 1 1 10:13 1
8. Tech. služby VM 2 0 1 1   8:13 1

Nadstavba městské hokejové ligy má po třetím kole

TJ Žďár n. S. C – ST VM A 3:10
Body: Klíma Petr 3/0, Řikovský 
Aleš 3/0, Pokorný Jan 2/1, Klíma 
Tomáš 1/1. Čtyřhra: Klíma Petr, 
Řikovský.
ST VM B – TJ Žďár n. S. E 6:12
Body: Skryja Marek 3/1, Klíma 
Tomáš 1/3, Buk Martin 1/3, Ze-
lený David 0/4. Čtyřhra: Zelený, 
Skryja.

ST VM C – Polnička B 8:10
Body: Bednář Ivan 2/0, Zelený 
David 3/1, Kořínek Stanislav 1/3, 
Dvořák František 1/3, Juda Zdenek 
0/2. Čtyřhra: Dvořák, Kořínek.
SK D. Heřmanice – ST VM D 6:12
Body: Zelený Tomáš 3/1, Juda 
Zdenek 3/1, Buk Radek 3/1, Vo-
dák Petr 2/2. Čtyřhra: Zelený, 
Vodák.

Nížkov D – ST VM E 11:7
Body: Hrůza Vlastimil 2/2, Kališ 
Petr 2/2, Juda Ondřej 1/3, Malec 
Matěj 1/3. Čtyřhra: Kališ, Malec.
V sobotu áčko odcestovalo k od-
vetnému střetnutí do  Žďáru. 
Předzápasové statistiky jasně 
poukazovaly na  naše družstvo. 
Tento papírový předpoklad jsme 
také potvrdili a s přehledem zví-

tězili 10:3. Bodovali všichni hrá-
či družstva. Výhru zaznamenal 
i  tým D, zvítězil v  Heřmanicích 
12:6. Ostatní bohužel zbývají-
cím soupeřům podlehli. Další 
dvě kola zajíždí áčko do  Jemni-
ce a  do  Třebíče. Oba soupeři se 
pohybují na  špici tabulky, půjde 
o těžká střetnutí, která zcela jistě 
promluví o postupujících. -pk-

Stolní tenisté v odvetě porazili Žďár nad Sázavou

TJ Šerkovice – HHK VM B 1:7 
(1:1, 0:3, 0:3)
Rozhodčí: Tanenberger – Scheiner, 
Trmač. Diváků: 53. Poměr střel: 
49:31. Branky: 19. Fligl M. (Topa-
lov) – 15. Frühauf (Pelíšek, Chlub-
na), 26. Vrána (Šoukal, Pokorný), 
29. Malec (Frühauf), 40. Frühauf 
(Malec), 41. Pelíšek (Frühauf, Ma-
lec), 44. Šoukal, 53. Peterka (Pelí-
šek, Křípal). Vyloučení: 7:8, navíc 
Kudláček M. 10. minut osobní 
trest za  nesportovní chování. Vy-
užití: 1:0. Oslabení: 0:1. Sestava 
Šerkovice: Tuháček – Pokorný V., 
Fligl J., Čermák, Schramek, Krejčí 
R., Dudák, Pokorný P., Prudký, Po-
spíšil, Krejčí P., Topalov, Císař, Fligl 
E., Moučka, Fligl M. Sestava VM: 
Šeba (Štourač) – Navrátil, Pokorný 
– Peterka, Chlubna – Kudláček M. 
– Pelíšek, Frühauf, Malec – Šoukal, 
Hubl, Vrána – Kampas M., Kam-
pas J., Křípal.
Povinné vítězství meziříčského 
hokejového béčka na  ledě po-
sledního týmu tabulky. Úvod-
ní část ovšem jednoznačnému 
výsledku nijak nenasvědčovala. 
Hosté si sice od první minuty vy-
nutili tlak, ale finální fázi hráli až 
moc na krásu a někdy i laxní pří-
stup zapříčinil, že se skóre dlou-
ho neměnilo. Až v 15. minutě se 
správně zorientoval před bran-
kou Frühauf a  přehodil ležícího 
Tuháčka. Herní projev HHK se 
však ani poté nezměnil a domácí 
hráči, kteří měli ještě dost sil, na-
dále nepouštěli soupeře do  vět-
ších šancí. Před koncem třetiny 
se jim navíc podařilo i vyrovnat, 
když jejich přesilovku zužitkoval 
Martin Fligl.

V  prostřední části hosté svoji 
hru zjednodušili a hlavně zpřes-
nili střelbu. Projevilo se to hned 
po  čtyřech minutách, kdy kom-
binaci druhého útoku zakončil 
Vrána. V  polovině třetiny už to 
bylo 3:1. Ve  vlastním oslabení 
se zmocnil puku Aleš Frühauf, 
posunul jej na  Malce a  ten svůj 
nájezd zužitkoval. Šerkovice se 
v této části k ničemu pořádnému 
nedostaly. Šebu v  bráně ohrožo-
valy jenom v  přesilovkách, ale 
kromě jedné tyčky na  něj nevy-
zrály. V  poslední minutě si ještě 
Malec s  Frühaufem prohodili 
role a  druhý jmenovaný přidal 
čtvrtý gól hostí.
V úvodu poslední části vsítil pá-
tou branku Pelíšek a  definitivně 
utnul chuť domácích po zdrama-
tizování zápasu. Po sólu Šoukala, 
jenž ve 44. minutě zakončil pěk-
nou střelou, se Šerkovičtí stáhli 
do  obrany a  dopředu pouze na-
hazovali puk na  volného hráče. 
Do  konce zápasu tak byli prak-
ticky pod stálým tlakem, který 
si vytvořil jejich v pohodě hrající 
soupeř. Definitivní podobu vý-
sledku dal sedm minut před kon-
cem Peterka, který se krásně trefil 
nad Tuháčkovu vyrážečku.
Další výsledky: Telč – Zastávka 
5:2; V. Bítýška – Bulldogs 9:3; 
Křižanov – Náměšť 1:11; RH 
Centrum – V. Bíteš 3:4.
1. Centrum Brno 13 10 0 2   1 94:25 32
2. Náměšť n. O. 12   9 1 0   2 79:46 29
3. V. Meziříčí B 13   9 1 0   3 69:38 29
4. Telč 13   7 1 1   4 71:39 24
5. Veverská Bítýška 12   6 2 1   3 45:36 23
6. Velká Bíteš B 13   6 1 2   4 44:47 22
7. Zastávka 13   3 2 1   7 57:64 14
8. Křižanov 13   3 0 1   9 51:91 10
9. Bulldogs Brno 13   2 0 0 11 49:103   6
10. Šerkovice 12   1 0 0 12 38:107   3

Béčko ‚povinně‘ zvítězilo

-ht-


