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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
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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-

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

Zápis dětí do 1. tříd 
základních škol

 Více čtěte  na straně 6

ZŠ Velké Meziříčí a místní části
ZŠ Lavičky
ZŠ a PŠ Velké Meziříčí
ZŠ a SŠ Březejc

Dnes beseda na téma 
Změny v novém OBČANSKÉM 

ZÁKONÍKU, týkající se  zákazníků

Malá scéna Jupiter clubu, 
začátek ve 14.30 hodin.

 Více čtěte na straně 3
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Kraj Vysočina na regiontouru představil památky, 
i ty velkomeziříčské

22. ledna 2014

Hledáme 
i svědectví 
pamětníků 
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V  minulém čísle jsem zmínila, že 
si letos týdeník Velkomeziříčsko 
připomíná již 95. výročí od  svého 
založení, ale také 25. ročník znovu-
obnoveného vydávání, které začalo 
po  sametové revoluci. Prosila jsem 
minule také čtenáře a obyvatele na-
šeho města i  okolních obcí, kdyby 
měli doma nějaké materiály týkající 
se týdeníku Velkomeziříčsko, zejmé-
na třeba fotografie či jiné dokumen-
ty, které nebyly dosud publikovány,  
jestli by je mohli zapůjčit naší re-
dakci k použití. S potěšením mohu 
konstatovat, že se výzva neminula 
účinkem. Proto si dovolím požádat 
i  o  případná svědectví, kupříkladu 
o rodině Rosendorfových, zda si tře-
ba někdo nepamatuje, proč byl Karel 
Rosendorf ml. odvezen do  koncen-
tračního tábora v  Osvětimi, kde 
v roce 1942 zemřel.
Pokud byste měli co sdělit, prosím 
volejte na pevnou linku 566 782 007 
nebo na mobil 732 203 787 (operá-
tor O2), či pište na mail: 
horka@velkomeziricsko.cz. Děkuji.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jednali o vysokorychlostní trati, která má vést i u našeho města

Kraj Vysočina se na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2014 prezentoval znovuotevřeným 
muzeem v Třebíči a také coby pořadatel Her 
VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Na vyso-
činském stánku samozřejmě ani letos nechybě-
lo Velké Meziříčí.

Třicítka měst, obcí, mikroregionů i podnikatelských 
subjektů vystavovala na veletržním výstavišti v Brně 
od  čtvrtku 16. do  neděle 19. ledna 2014. Kraj Vy-
sočina se na  letošním veletrhu zviditelnil zejména 
historickými památkami regionu. Zval k  návštěvě 
třebíčského zámku a Muzea Vysočiny v něm. To je 
po nedávné rekonstrukci od listopadu 2013 opět pří-
stupné a nabízí moderní a velkorysé expozice, které 
již stihlo zhlédnout na deset tisíc návštěvníků.
Vysočinský stánek v této souvislosti nabízel i ukázku 
digitalizace pozdně gotické plastiky madony 3D ske-
nerem, jenž vlastní pelhřimovské muzeum. „Chtěli 
jsme veřejnosti prakticky předvést, co obnáší digita-
lizace sbírek, jejich elektronické zpracování. Naším 
cílem bylo představit muzea a galerie jako moderní 

instituce pracující s nejnovější hi-technologií,“ uved-
la Marie Kružíková, krajská radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu.
Dominantou stánku Vysočina pak byla velkoploš-
ná obrazovka s  projekcemi kulturního a  přírodní-
ho bohatství kraje. Mezi zajímavými místy regionu 
nechybělo ani Velké Meziříčí se svým zámkem, 
kostelem, dálničním mostem či kamenným viaduk-
tem. Město na veletrhu představilo své propagační 
materiály, z nichž některé jsou letos nové, jako třeba 
10 tipů na výlety ve Velkém Meziříčí a okolí, ať již 
mezi domy a řeky města, ale také na naučné stezky 
v Balinském a Nesměřském údolí, na kupeckou stez-
ku podél Oslavy či za Jakubem Demlem do Tasova. 
Krom svých nabízelo i brožury Velké Bíteše.
„Doslova platí, že chceme, aby bylo to nejlepší z regi-
onu vidět. Zvuků na návštěvníka Regiontouru útočí 
nespočetně, ale my jsme letos vsadili na kouzlo prv-
ního pohledu – když něco stojí za vidění, musíte si 
toho všimnout, musí to být nepřehlédnutelné,“ po-
psala novinku expozice Jitka Mattyašovská z Vysoči-
na Tourism.

Bývalý fotbalista, nyní trenér dívčího fotbalu Karel Rada (vlevo) na 
snímku s Milanem Dobrovolným. Foto: Iva Horká

Trenéři dívčího fotbalu měli poradu ve Velkém Meziříčí

Vysokorychlostní trať (VRT) 
by měla v budoucnu spojit 
Vysočinu s dalšími regiony 
České republiky, ale i se za-
hraničními. 

Přesná lokalizace trati je stále 
ve  fázi studií a  plánů. V  Kraji 
Vysočina by měla vést zhruba 
v  souladu s  dálnicí D1, tedy 
i kolem Velkého Meziříčí a Vel-
ké Bíteše. Současné plány počí-
tají i se zastávkami v obou těch-
to městech.
Koncem roku 2013 a počátkem 

letošního proběhly dva seminá-
ře k VRT. Na úterním 14. ledna 
se zástupci ministerstva do-
pravy sešli v  Jihlavě se starosty 
měst a  obcí i  s  vedením Kraje 
Vysočina a představili jim aktu-
ální záměr trasy budoucí vyso-
korychlostní železnice. „Vyso-
korychlostní trať přes Vysočinu 
s  terminálem ve  Velkém Me-
ziříčí vnímám jako obrovskou 
příležitost pro naše město i pro 
rozvoj celého regionu,“ sdělil 
po schůzce v Jihlavě velkomezi-
říčský starosta Radovan Necid 

a  připomněl, že podle součas-
ných čísel, která zazněla na jed-
nání, jezdí po  dálnici D1 mezi 
Brnem a  Prahou denně na  pa-

desát tisíc lidí tam a zpět. Kdy-
by se v budoucnu jejich chování 
změnilo a místo auty po dálnici 
se přepravovali snadněji, poho-

dlněji a  rychleji po  plánované 
železnici, bylo by to přínosné 
pro všechny.
Ministerstvo dopravy prezen-
tovalo starostům aktuální vari-
antu trasy VRT označenou H4. 
Ta je však zcela jiná, než s  ja-
kou v současnosti počítá platný 
Územní plán Kraje Vysočina 
a  má pro ni má stanovenu re-
zervu 600 metrů šíře přes celé 
území kraje od  jihovýchodu 
k  severozápadu. Kraj má proto 
s ohledem na zásah do katastrů 
obcí zájem o  revizi původní 

územní rezervy. Což ovšem 
musí autoři prodiskutovat s do-
tčenými účastníky.
Velkého Meziříčí se změna 
v trase nijak moc netýká, neboť 
nová varianta je téměř shodná 
s  původní dle rezervy v  územ-
ním plánu. Ale v  případě Vel-
ké Bíteše se situování trasy 
změnilo z  jedné strany dálnice 
na druhou – původní trasa ved-
la z  jižní strany D1 a  varian-
ta H4 je přesunuta na  severní 
stranu D1

 Pokračování na straně 4
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Vedení UEFA klade stále větší důraz 
na rozvoj kopané žen plošně ve všech 
zemích spadajících do evropské fotbalové 
unie. Jedním z prostředků, jak posunout 
ženský fotbal na vyšší úroveň, byla tre-
nérská konference, pořádaná těsně před 
koncem roku v Nyonu. Nejenom UEFA se 
ale snaží o rozvoj ženského fotbalu, také 
Fotbalová asociace ČR podnikla již určité 
kroky.

Několik trenérů se minulý týden sešlo prá-
vě kvůli dívčímu fotbalu třináctiletých hrá-
ček (U13) ve Velkém Meziříčí. Prostor jim 
poskytl Milan Dobrovolný v  areálu firmy 
na  ulici Františky Stránecké. „Zvolili jsme 
tuto strategickou polohu z  důvodu, že je 
uprostřed republiky a pro nikoho to není tak 
daleko,“ vysvětlil Dušan Žovinec, manažer 
ženského fotbalu na  Spartě a  ve  Fotbalové 

asociaci ČR. Mezi asi desítkou trenérů se 
objevil také bývalý český fotbalista, vicemis-
tr Evropy z  roku 1996 v  Anglii, kde české 
mužstvo vybojovalo stříbro, Karel Rada. Ten 
trénuje v FC Viktoria Plzeň kategorii dívek 
U13 a U17. „Začal jsem kvůli dceři, která se 
fotbalu věnuje, no a pak se mi to zalíbilo,“ 
podotkl dnes již podnikatel Rada.
I naše město mělo svého zástupce, a to Li-
bora Smejkala ml., jenž má na starosti dívčí 
fotbal v Jihomoravském kraji a na Vysočině 
a momentálně trénuje kategorii U13. „Roz-
díl vidím v tom, že holky mě v uvozovkách 
víc žerou, než kluci, a asi i proto mě to baví,“ 
řekl s úsměvem Smejkal ml. 
Další trenéři, trenérky či techničtí vedoucí 
přijeli například z Dukly Praha, AC Sparta, 
FC Olomouc, FK Humpolec, FC Hradec 
Králové, FK Rakovník apod.

Starosta Velkého Meziříčí: 
Vysokorychlostní trať 

s terminálem ve Velkém 
Meziříčí vnímám jako 
obrovskou příležitost.

 Pokračování na straně 2

Zajíci, maskoti Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže, nemohli chybět při 
slavnostním zahájení prezentace Kraje Vysočina. Foto: Martina Strnadová
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Etnograf, průvodce cestovního ruchu a překladatel, ale také spoluautor knih 
o lidových stavbách na Moravském Horácku Mgr. Jan Kuča přednášel v domově 
pro seniory minulý týden o horácké kuchyni. Foto: Iva Horká

Etnograf Jan Kuča představil seniorům horáckou lidovou kuchyni
O horácké lidové kuchyni 
přednášel ve středu 15. ledna 
v Domově pro seniory ve Velkém 
Meziříčí Mgr. Jan Kuča.

Přednáška připomněla pokrmy 
všedního dne, období masopustu, 
ale i  slavnostní tabuli. Zmíněny 
byly i  dnes mnohdy zapomenuté 
pochoutky jako hlavička, pučálka, 
trpálky, jahelník aj. Horácká kuchy-
ně využívala zejména brambory, 
obilniny, luštěniny, zelí. Kuchyni 
však nejlépe charakterizuje úsloví 
‚Brambory a  zelí, živobytí celý‘ či 
humorné ‚Ráno jabka, v  poledne 
zemáky a večer brambory‘.
„Přednáška byla zdařilá a  poslu-
chače velmi oslovila,“ zhodno-
tila Eliška Gregorová z  domova 
pro seniory, „jedna z  klientek mi 
po  ukončení programu řekla, že 
to bylo moc hezké, neboť to jsou 

všechno její vzpomínky.“ Mladší 
ročníky by ale patrně překvapilo, že 
například dnes obyčejná krupičná 
kaše byla kdysi slavnostním jídlem, 
třeba na svatební hostině.
Jan Kuča nepřednášel v  tomto 
zařízení poprvé a  ani naposledy. 
„Chystáme další přednášku, která 
bude určena výhradně pro seniory 
z velkomeziříčského domova. Není 
tedy pro veřejnost,“ uvedl externí 
spolupracovník Folklórního sdru-
žení ČR ve funkci tajemníka pro 
Polsko a  německy mluvící země 
Jan Kuča, který je mimo jiné spo-
luautorem knih Venkovské stavby 
na Moravském Horácku a Katalog 
lidové architektury okres Žďár nad 
Sázavou, které již vyšly.
Zájemci o lidovou činnost na Mo-
ravském Horácku se mohou ale 
kupříkladu těšit i na přednášky pro 
veřejnost, které připravuje nově 

vzniklé občanské sdružení Srdce 
Horácka. Ty se budou týkat nejen 
lidové kuchyně na  Horácku, ale 
také horáckých krojů, tanců, písní, 
řemesel, lidové architektury a  po-
dobně. Aktuální informace najdete 
vždy v týdeníku Velkomeziříčsko.

Iva Horká

Nově vzniklé sdružení Srdce Horácka hodlá vzkřísit lidové tradice ve městě
Celkový rozvoj a zachování 
kulturních, folklórních a historic-
kých památek a tradičních hod-
not regionu severní Moravské 
Horácko, zejména mikroregionu 
Velkomeziříčska, je hlavním zá-
měrem nově založeného občan-
ského sdružení Srdce Horácka. 

To bylo na ministerstvu vnitra zare-
gistrováno v loňském roce a na le-
tošek již připravuje první akce. Jed-
nou z nich bude Pocta Moravskému 
Horácku konaná začátkem červen-

ce. Už nyní má vedení sdružení 
připraven rámcový program, jehož 
součástí by měla být vystoupení 
folklórních souborů z  Horácka 
a Podhorácka, ale také představení 
nového velkomeziříčského folklór-
ního souboru Horácký Medříčan, 
který založilo samotné sdružení 
Srdce Horácka. Do jeho řad hledá 
nové členy všech věkových katego-
rií, a to hudebně a tanečně nadané. 
„Máme pocit, že se ve Velkém Me-
ziříčí úplně zapomnělo na  tradi-
ce. Všude v okolí fungují zájmová 

sdružení či soubory, jejichž členové 
mají zájem na tom, aby se tradiční 
hodnoty udržovaly,“ zdůrazňuje 
předsedkyně sdružení ing.  Ivana 
Horká, „příkladem nám může být 
sousední Bíteš. Ta, jak je známo, 
pořádá tradiční hody a  ve  městě 
úspěšně působí několik tanečních 
souborů a lidová muzika.“
Kromě již v  úvodu nastíněných 
aktivit hodlá Srdce Horácka, jehož 
název členové zvolili na  základě 
teritoriálního umístění Velkého 
Meziříčí, které leží téměř v centru  

Horácka, rozšířit i povědomí o tra-
dicích severního Moravského Ho-
rácka. „Začneme besedami a před-
náškami s odborníky na tuto oblast. 
To znamená od staveb na Horácku, 
přes horácké tance až po horáckou 
kuchyni. V  plánu jsou též třeba 
i akce, jež ctí liturgický rok apod.,“ 
dodává předsedkyně sdružení. To 
má v  plánu se krom jiného také 
zasadit o  ochranu krajiny regionu 
severní Moravské Horácko.

Připravila: Ing. Ivana Horká,
 předsedkyně Srdce Horácka, o. s. 

Lidové kroje na hodech ve Velké Bíteši. Ilustrační foto: 
archiv týdeníku Velkomeziříčsko

Jednali o vysokorychlostní trati ...
Pokračování ze strany 1
„S  novou lokalizací rada města 
a následně i zastupitelstvo vyjád-
řilo zásadní nesouhlas, o kterém 
informovalo ministra dopravy 
a SDŽC. Na základě tohoto nám 
byla projektanty slíbena oprava  
a  přesunutí VRT do  koridoru 
jižně od dálnice,“ uvedl místosta-
rosta Velké Bíteše Tomáš Kučera 
a  dodal, „i  přes určitá omezení 
však osobně vysokorychlostní 
trať vnímám jako přínos. V  pů-
vodních variantách se plánovalo 
jen propojení Prahy a Brna, které 

by pro samotný region Vysočiny 
znamenalo jen negativa. Za situ-
ace, kdy se počítá s  terminálem 
ve Velké Bíteši a dalších městech 
na trati jde o výrazný přínos pro 
rozvoj města.“
Případná  změna Zásad územ-
ního rozvoje Kraje Vysočina je 
pravděpodobná až v letech 2017–
2018. V  této chvíli územní do-
kumentace Kraje Vysočina, tedy 
ani obcí s  variantou H4 vedení 
VRT, nepočítá. „Veřejnost, obce 
i  kraj mají tedy dostatek času 

celý projekt důkladně studovat, 
společně ho připomínkovat, hle-
dat kompromisy, argumentovat 
ekonomickou efektivitu projektu 
– ale s chladnou, klidnou hlavou, 
s  vědomím významu této trasy 
pro dopravní význam Kraje Vy-
sočina, dostupnosti pracovních 
příležitostí v  českých metropo-
lích a  s  přihlédnutím k  doprav-
ním potřebám příštích generací,“ 
uvedl radní Kraje Vysočina pro 
oblast územního plánování Mar-
tin Hyský.       Martina Strnadová

Rychlé železniční spojení má být dvojkolejní, plně elektrifikovanou tratí. Vlaky 
by mohly jezdit rychlostí až 350 kilometrů v hodině, v reálu však nejspíš 
pomaleji. Trasa by měla sloužit, až na výjimky, výhradně k přepravě osob. Ty 
by se z Jihlavy do Brna mohly dostat za 35 minut a z Jihlavy do Prahy za 40 
minut. Co se týče zahraničí, tak cesta z Jihlavy do Drážďan by měla trvat 1 
hodinu a 45 minut, z Jihlavy do Vídně pak 2 hodiny a 15 minut. Na Vysočině 
se počítá se třemi železničními stanicemi, a to v Jihlavě, Velkém Meziříčí a 
Velké Bíteši. Vysokorychlostní trať řeší i protihluková opatření.
Další informace jsou dostupné na: http://www.kr-vysocina.cz/vysokorych-
lostni-trat-praha-brno-trasa-k-jednani-dne-14-1-2014/d-4055543/p1=37749

Hejtman: Jistý pokrok se nedá zastavit
Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, historie se 
opakuje i  ve  věcech zdánlivě nepravděpodobných. 
Ve druhé polovině 19. století, kdy docházelo k bouřlivé-
mu rozvoji železniční dopravy, se české země staly pod 
taktovkou rakousko-uherské vlády územím s  jednou 
z nejhustších sítí kolejí v Evropě. 
Už tehdy se ovšem ozývaly hlasy bojovných občanů 
i některých radnic: Nechceme v naší krajině ohavné-
ho železného oře soptícího oheň! Tam, kde se ubránili, 
později litovali, protože se jejich města a  obce ocitly 
mimo rozvoj moderního světa. 
Ve  druhé polovině minulého století zase rozhodo-
val o všem stát a  téměř nikoho se neptal. A nikdo si 
nedovolil protestovat proti tomu, co a  jak se buduje. 
Od začátku devadesátých let jsme pro změnu stále více 
dýchali ropné výpary z  mohutných kamionů řítících 
se přes naše území. A častěji se vynořovaly z úst růz-
ných aktivistů zase jiné protesty – proč se nevyužívá 
více k přírodě šetrnější železniční doprava? V současné 
době se snažíme s velkým zpožděním alespoň přiblížit 
kvalitě a rychlosti železniční dopravy ve vyspělých ze-
mích, ve kterých fungují už léta vysokorychlostní tratě. 
Přesto, že kraj není investorem této transevropské sta-
vební akce, snaží se alespoň o to, aby byli občané dosta-
tečně informováni. Výsledkem je pouze to, že opět musí 
čelit „statečným“ hlasům, které se jako ohraná deska 
ozývají z mnohých stran. Často mívám pocit, že chtějí 

být prostě jenom slyšet a je jim jedno, jak prázdně vy-
znívají. Kdyby ti, kdo vykřikují své pravdy, uměli i na-
slouchat, věděli by, že kraj dosáhl oproti původním ná-
vrhům významných vylepšení. Kdybychom nezasáhli, 
dočkali bychom se pouze záboru území v koridoru ši-
rokém 600 m od osy tratě se stejnou stavební uzávěrou, 
aniž by rychlíky na vysokorychlostní trati na Vysočině 
zastavily a nabídly nám své služby. 
Ostatně je to pro horlivé diskutéry a  odmítače všeho 
vždy obdobné. ZEVO (Zařízení na Energetické Využití 
Odpadu)? Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítá-
me. Elektrárny spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme. 
Dálnice, vysokorychlostní tratě? Odmítáme. Pohodlí 
života s kvalitní dopravou, se vším pohodlím moder-
ní civilizace? Chceme! Jen čekám, kdy někdo z kritiků 
všeho navrhne geniální řešení, jak zajistit budouc-
nost, rozvoj, životní úroveň a  přitom nic nebudovat, 
nic neměnit. Získávat a nic přitom neobětovat – to je 
nelogický požadavek mnohých dnešních vyvolávačů. 
Odvážných, protože nic neriskují. Je dobře, že se každý 
může vyjádřit. Ale zároveň je dobře vědět, že neexistují 
jednoduchá řešení složitých problémů. Že jistý pokrok 
se nedá zastavit, i když přináší i některé nepříjemnos-
ti. A že je přitom nutné myslet i na šetrnost k přírodě, 
všichni víme. Otázkou je jen způsob a míra oné citli-
vosti v poměru k tomu, v jaké podobě moderního světa 
chceme žít.      Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Mgr. Jan Kuča
Působí jako etnograf, průvodce 
cestovního ruchu a překladatel. 
Přednáší, publikuje, pořádá vý-
stavy, tlumočí z polštiny. Zabývá 
se lidovou architekturou, krojem, 
zvykoslovím, nářečím a folkló-
rem Moravy, zvláště Moravské-
ho Horácka. Je spoluautorem 
několika knih, nejnovější -Ven-
kovské stavby na jižním Podho-
rácku - mu vyjde v nejbližších 
dnech.       Připravila: Iva Horká



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 3 | 22. ledna 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 3 | 22. ledna 2014

Po měsících složitých jednání 
podpořil Evropský parlament 
v závěru loňského roku větši-
nou 537 hlasů a schválil návrh 
členských států na sedmiletý 
rozpočet na roky 2014–2020 
ve výši 959,99 mld. eur v pro-
středcích na závazky a 908,4 
mld. v prostředcích na platby. 

Snahou Evropského parlamen-
tu bylo získat více peněz pro 
méně rozvinuté regiony a  vy-
tváření pracovních míst nejen 
pro mladé. Díky dosaženému 
kompromisu bude možné tyto 

snahy plnit alespoň částečně. 
Pro Českou republiku je v rám-
ci politiky soudržnosti vyčleně-
no 20,5 mld. eur.

Platební schodky 
vyřešeny 
Zaprvé Parlament žádal, aby 
byly co nejdříve vyřešeny 
schodky v platbách, které v po-
sledních letech téměř znemož-
ňovaly Evropské komisi plnit 
své právní a  finanční povin-
nosti. Cílem Parlamentu bylo 
zabránit tomu, aby rok 2014 

začínal v  červených číslech. 
Členské státy souhlasily přidat 
v  roce 2013 dodatečných 3,9 
miliard EUR. 

Právní základy pro 
všechny programy 
EU 
Zadruhé Parlament trval 
na  tom, aby byly postupem 
spolurozhodování mezi Ra-
dou a Parlamentem dokončeny 
právní základy všech programů 
EU. Nyní se tak stalo a o velkém 
množství unijních programů 

hlasuje Parlament během stáva-
jícího plenárního zasedání.

Skupina na vysoké 
úrovni pro vlastní 
zdroje 
Zatřetí Parlament trval na  vy-
tvoření pracovní skupiny na vy-
soké úrovni pro „vlastní zdro-
je“, která by měla navrhnout 
reformu financování rozpočtu 
EU. Současný systém, který 
obsahuje řadu výjimek, rabatů, 
různých zdrojů financování a je 
závislý na  národních příspěv-
cích, se stal nevysvětlitelným. 
Členské státy souhlasily s  vy-
tvořením této skupiny, která by 
měla brzy začít pracovat.

Co nejlépe využít 
každé euro 
V  dohodě z  června 2013 se již 
Parlamentu podařilo zajistit 
podporu pro jeho hlavní pri-
ority, obsažené v  mandátu pro 
jednání. Patřily mezi ně úplná 
flexibilita přesouvat nevyužité 
prostředky (prostředky na plat-
by) mezi jednotlivými roky 
rozpočtu a  široká flexibilita 
pro přesuny závazků jak mezi 
jednotlivými rozpočtovými 
roky, tak kategoriemi výdajů. 
Tato flexibilita je nezbytná, aby 
mohlo být každé euro z rozpoč-
tu EU využito tam, kde je nejví-
ce potřeba, zejména nyní, když 

budou roční rozpočty nižší.

Přezkum 
v polovině období 
Dalším klíčovým úspěchem 
Parlamentu je „doložka o  pře-
zkumu“, na  základě které bude 
muset Evropská komise v  roce 
2016 představit přezkum fun-
gování dlouhodobého rozpoč-
tu EU (víceletého finančního 
rámce – VFR). Komise přitom 
bude muset plně zohlednit stá-
vající hospodářskou situaci. 
Zvláštní pozornost bude vě-
nována tomu, aby byla délka 
příštích VFR – v  současnosti 
sedmiletá – sladěna s  pětiletý-
mi funkčními obdobími unij-
ních institucí. Přezkum budou 
doprovázet legislativní návrhy 
na změny rozpočtu.

Další postup
Rada měla víceletý finanč-
ní rámec schválovat jako bod 
A jednání Rady pro konkuren-
ceschopnost 2. prosince 2013.
Nařízení o  VFR bylo přijato 
poměrem hlasů 537 (pro), 126 
(proti), 19 (zdrželo se hlasová-
ní. Pro doprovodnou meziin-
stitucionální dohodu hlasovalo 
557 poslanců, 118 bylo proti 
a 11 se zdrželo hlasování.
Více informací naleznete na 
webových stránkách EP.

Zdroj: TZ EP
Zprac.: Iva Horká

Evropský parlament schválil dlouhodobý rozpočet na r. 2014–2020

Poslanci Evropského parlamentu zasedají jak v Bruselu, tak ve Štrasburku (viz 
snímek). Ilustrační foto: Iva Horká

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 PO MĚSTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Č. POKLADNY 2012 2013 2014

Novosady, Rozkoš, Haltýř, Podloubí, Mlýnská, U Vody  25 3013 2723 2575
Náměstí, Radnická, Komenského, Moráňská, Hřbitovní  24 1990 835 1042
Sokolovská., Ostrůvek, Františkov, Karlov - pravá strana  10 8258 8086 9244
Karlov - levá  strana, Křižní , Slepá, K Buči, Příční, Nová  60 11519 11638 11246
Ve Vilách, Kunšovec, Nad Sv. Josefem, G. Jaroše, K. Pánka  19 11388 7235 16688
Nad Gymnáziem, Na Výsluní, Kolmá, Krškova  11 6563 7462 9858
Čechova + věžáky  20 7670 6116 7412
Družstevní, Nádražní, Nad Tratí, Nad Plovárnou  18 24415 20015 17557
Hornoměstská, Zámecká, Skřivanova  57 8226 10220 11152
Třebíčská, V Jirchářích, Malá stránka  30 4290 3460 3740
Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany,
Ke Třem křížům, Krátká, Pod Sýpkami  38 8694 12568 11901
Obůrka, U Světlé, Záviškova, Sportovní,
Zahradníčkova, Luční, K Novému světu  56 10005 10523 9119
Uhřínovská, Zahradní, Strmá, Nová říše, Na Pískách,
Polní, Františky Stránecké, staré Hliniště  54 12458 14273 13867
Oslavická, Jižní, Mírová (horní část)  35 3615 5060 7302
Markova, Z. Vorlové, E. Zachardové, Mírová (paneláky)  58 5546 8395 6205
Vrchovecká, Příkopy, Podhradí, V Potokách, U Zlat. kř. 29 5690 4419 4306
Bezděkov, Poštovní - věžáky  37 7169 6941 4218
Nové Hliniště  55 3655 4846 4369
Bezručova  59 ¨¨¨¨ 5976 4803
Bezděkov (bez věžáků)  61 5063
Čermákova, Demlova, Pionýrská, Mírová -č ást, Zelený kout       21 9297
Velké Meziříčí celkem  157 439 169 456 170 964
Dárci a dárkyně, občané ušlechtilých srdcí, koledníci a vedoucí skupinek - vám všem VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ!!!

Údaje dodal Jiří Zeman.

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 je možné 16 dní, od rána 15. 1. na webu města a v týdení-
ku 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.

Rozhodněte o termínu ohňostroje! 
Zda ho chcete na Silvestra či Nový rok 

Město nabízí lidem zdarma tašky na odpad
Město Velké Meziříčí se roz-
hodlo podpořit třídění odpadů 
v domácnostech ve městě. 

Ve spolupráci s obalovou společ-
ností EKO-KOM, a. s., jsme pro 
občany města pořídili sady tří ba-
revných tašek na  třídění papíru, 
plastů a  skla, které jim usnadní 
a zpříjemní jejich třídění. 
Jednotlivé 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 mo-
hou tašky zdarma vyzvednout 

na Městském úřadě, odboru ži-
votního prostředí, v kanceláři č. 
3 v nové budově radnice. 
Vydávána bude vždy jedna sada 
tašek pro domácnost. Tyto taš-
ky vám budou vydány pouze 
v  případě, že máte trvalé bydli-
ště ve  Velkém Meziříčí a  platíte 
si poplatek za komunální odpad. 
V  současné době je k  dispozici 
pouze omezené množství těchto 
praktických sad (500 kusů ma-
lých 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

O  tom, zda tradiční ohňostroj 
bude o silvestrovské půlnoci nebo 
až na Nový rok večer, rozhodnou 
obyvatelé Velkého Meziříčí v an-
ketě, kterou vypsala radnice. Řekl 
to starosta Radovan Necid s tím, 
že radnici k  úvahám o  změně 
termínu ohňostroje vede zhorše-
ná úroveň silvestrovských oslav 

v  centru města. Anketu vypsalo 
město na  svém webu www.mes-
tovm.cz s tím, že je možné z jed-
noho počítače hlasovat pouze 
jedenkrát. Zároveň do Velkome-
ziříčska umístilo anketní lístek 
pro ty, kteří z  nějakého důvodu 
elektronicky hlasovat nemohou. 
Vyplněný lístek mohou lidé ode-

vzdat na recepci radnice. „Anke-
ta potrvá zhruba dva týdny a její 
výsledky budou pro radu natolik 
důležitým vodítkem, že je osob-
ně považuji za téměř závazné. Jde 
totiž o to, že ohňostroj je jen a jen 
zábava pro nás všechny a o  jeho 
termínu se můžeme všichni po-
bavit,“ míní starosta. -red-

Nový občanský zákoník 
zákazníkům v otázkách 
Ochrana spotřebitele je téma, 
kterému Evropská unie věnuje 
soustavnou pozornost.
Pod záštitou poslankyně Evrop-
ského parlamentu ing.  Bc.  Zu-
zany Brzobohaté jsme pro vás 
připravili setkání, na  kterém vás 
jako spotřebitele 
Gerta Mazalová, předsedkyně 
SOS – Asociace se svými od-
bornými poradci, vedoucí osob-
ní poradny ve  Velkém Meziříčí 
Zdeňkou Peterkovou a  odbor-
nou právní poradkyní Soňou 
Vaškovou 
seznámí se změnami, které při-

náší nový občanský zákoník zá-
kazníkům v otázkách 
– odstoupení od smlouvy,
– reklamace,
– záruky, 
– spotřebitelského úvěru,
– předváděcích akcí atd.
KDY: středa 22. ledna 2014 
v 14.30
KDE: Jupiter club, Náměstí 
18/20, sál loutkové scény.
Formou besedy, otázek a odpově-
dí se dozvíte, jak se účinně bránit, 
na  co si dát pozor a  kde v  okolí 
vašeho bydliště dostanete radu 
a najdete právní pomoc. -měú-

Odcizil passata
Minulý týden došlo ve Velkém Me-
ziříčí ke krádeži osobního automo-
bilu. Dosud neznámý pachatel vni-
kl po prostříhání otvoru v oplocení 
do uzamčeného areálu firmy v ulici 
Karlov. Poté se vloupal do admini-
strativní budovy, kde odcizil klíče 
a  doklady od  vozidla značky VW 
Passat Variant. S  vozidlem pak 
z místa odjel. Šlo o osobní automo-
bil černé barvy, registrační značky 
1AV 2811. Odcizením vozidla pa-
chatel způsobil škodu 400 tisíc ko-
run, škoda za dalších padesát tisíc 
vznikla na  poškozeném zařízení 
firmy. 
Policisté ve věci zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření z přečinu 
krádeže a  přečinu poškození cizí 
věci. Po odcizeném automobilu vy-
hlásili celostátní pátrání. 

Vloupal se do chat
Velkomeziříčští policisté prověřují 
případ vloupání do  rekreačních 
chat u  rybníka Chlostov nedaleko 
obce Ruda. Dosud nezjištěný pa-
chatel se v uvedeném místě v době 
od   4. do  7. ledna letošního roku 
vloupal celkem do pěti chat. Z jed-
né odcizil tři sekery a  ruční pilu, 
z druhé pak kamna na tuhá paliva 
a další věci. 
Poškození majitelé vyčíslili škodu 
na odcizených věcech na osm tisíc 
korun, na  poškozeném zařízení 
chat na bezmála patnáct tisíc. 
Majitelé zbylých tří chat se na po-
licii dostaví v dalších dnech, a pro-
to se způsobená škoda bude ještě 
upřesňovat. -PČR-
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Na trenérské schůzce byl přítomen také trenér Libor Smejkal ml. z Velkého Meziříčí 
(v podřepu první zprava). Foto: Iva Horká

Trenéři dívčího fotbalu měli poradu ve Velkém Meziříčí
„Chceme, aby se k děvčatům v klubech dosta-
la informace, že nemusejí končit ve  čtrnácti 
s  fotbalem mezi chlapci, ale že mohou pokra-
čovat dál. Chceme jim nabídnout perspektivu 
dalšího růstu, třeba i v reprezentaci,“ vysvětlil 
Žovinec.
Jak si stojí dívčí fotbal v našem městě, náš tý-
deník informoval předseda FC Velké Meziříčí 
Petr Ostrý. Podle jeho sdělení má klub celkem 
čtyři dívky, jednu ročník 2002, další tři jsou 
ročníky 2005 a 2007. 
Ale i před nimi se ve velkomeziříčské kopané 
děvčata objevila, kupříkladu v  prvních letech 
třetího milénia.

Výtěžek z prodeje kalendáře 
půjde na pomoc nemocné 
Míše
Novinkou letošního roku je měsíční kalendář 
ženského fotbalu, který byl nafocen ve  stylu 
módy a  hlavně kvůli pomoci malé Michalce, 

které budou věnovány veškeré finance za pro-
dej, a na konto také přibude zisk ze vstupného 
na  domácích utkání ženské reprezentace. Se-
kretář KFŽ FAČR Zdeněk Mužík ho představil 
i ve Velkém Meziříčí. 
Komise fotbalu žen přispívá a  je patronem 
Míši pro rok 2014. ,,Získané finance půjdou 
na  rehabilitaci – čtrnáct dní v  Piešťanech 
stojí přibližně 60  000 Kč a  rádi bychom tam 
Michalku vyslali na  jaře i  na  podzim,“ uvedl 
sekretář. Kalendář je možno objednat právě 

u  Z. Mužíka (muzik@
fotbal.cz). 
Také bude k  dostání 
mimo jiné i  na  zim-
ním aktivu KFŽ. Cena 
je minimálně 250 Kč 
za  kus, což ale neza-
braňuje přispět i  více. 
Kalendář bude k  dis-
pozici do  vyprodání 
zásob.

Pokračování ze strany 1

Daň z nemovitých věcí – musím podat přiznání, i když jsem nic nekoupil ani neprodal?
Někteří poplatníci budou muset 
v souvislosti se změnou zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitých věcí, účinnou od 1. 1. 
2014, podat do konce ledna 2014 
daňové přiznání k dani z nemo-
vitých věcí (do konce roku 2013 
k „dani z nemovitostí“), ačkoliv 
žádnou nemovitost nenabyli ani 
nepozbyli. 

Důvodem je skutečnost, že u nich 
dojde ve  srovnání s  předchozím 
zdaňovacím obdobím ke  změně 
okolností rozhodných pro vymě-
ření daně ve smyslu § 13a odst. 1 

zákona o  dani z  nemovitých věcí, 
a  to v  důsledku změny některých 
ustanovení tohoto zákona. Tito po-
platníci mají povinnost podat da-
ňové přiznání na rok 2014 i tehdy, 
dojde-li u  nich ke  snížení daňové 
povinnosti. 
Koho se tedy povinnost podat da-
ňové přiznání v důsledku změny 
zákona o dani z nemovitých věcí 
vlastně týká? 
Za prvé majitelů vleček a majitelů 
staveb, které nejsou zdanitelnou 
stavbou podle zákona o dani z ne-
movitých věcí, tj. budovou nebo in-
ženýrskou stavbou uvedenou v pří-

loze zákona o  dani z  nemovitých 
věcí. Jde např. o tzv. plošné stavby, 
které se nacházejí na jiných druzích 
pozemků, než je zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha.
Za  druhé se povinnost podat 
daňové přiznání dotýká majite-
lů staveb pro podnikání, kdy se 
za  nadzemní podlaží pro výpočet 
sazby daně již nepovažuje takové 
nadzemní podlaží, jehož zastavěná 
plocha je menší než 1/3 zastavěné 
plochy stavby.
Za třetí se povinnost podat daňové 
přiznání vztahuje na  majitele po-
zemků, určených k  zastavění zda-

nitelnými stavbami osvobozenými 
od daně ze staveb a jednotek podle 
§ 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jed-
ná se o pozemky určené k zastavění 
například stavbami vodáren, úpra-
ven vody, kanalizačních zařízení, 
rozvodných zařízení nebo staveb 
pro veřejnou dopravu.
Za  čtvrté mají povinnost podat 
přiznání i  vlastníci pozemků pod 
bytovými domy rozdělenými 
na  jednotky, kteří nejsou vlastní-
ky žádné z  jednotek v  domě. Vý-
jimkou je případ, kdy je takový 
pozemek ve vlastnictví státu nebo 
ve  vlastnictví té obce, na  jejímž 

území se nachází, neboť pak je 
od daně osvobozen a nemá povin-
nost daňové přiznání podat.
A za páté jsou nově povinny podat 
daňové přiznání podílové fondy 
a  fondy obhospodařované penzij-
ními společnostmi, a to za nemovi-
té věci, tvořící jmění těchto fondů.
Koho se povinnost podat daňové 
přiznání naopak vůbec netýká, 
i  když jeho daňovou povinnost 
ovlivňuje změna zákona o  dani 
z nemovitých věcí?
Povinnost podat daňové přizná-
ní nemá poplatník, který kromě 
bytu/nebytového prostoru a podílu 

na společných částech domu vlast-
ní i podíl na společném pozemku 
přesahujícím zastavěnou plochu 
domu nebo na  pozemku, který 
je užíván spolu s  jednotkou a  je 
ve spoluvlastnictví všech vlastníků 
jednotek v domě. 
Tomuto poplatníkovi se sice v ně-
kterých případech daň mírně 
zvýší, ale přiznání podávat nemu-
sí. Správce daně mu daň vyměří 
z moci úřední.

Generální finanční ředitelství, 
Samostatný odbor komunikace, 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: 257 044 025

Kraj Vysočina na regiontouru představil památky, i ty velkomeziříčské 
V doprovodném programu vběhli 
mezi hosty letošního regiontouru, 
jimiž byli například i premiér Jiří 
Rusnok či kardinál Dominik Duka, 
maskoti Her VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže, a to Zajíci. Ti před 
zraky přihlížejících sestavili logo 
olympiády. Zájemci se mohli poko-
chat i vskutku nezvyklými medaile-
mi, které obdrží vítězové her. Jsou 
vyrobeny z kovu a skla a jejich ná-
vrh pochází z ateliéru Aleše Valne-
ra v Přibyslavi. Byli jimi dekorováni 
sportovci mimo jiné i ve Velkém 
Meziříčí, a to 21. ledna na náměstí 
při slavnostním medailovém cere-
moniálu. „Přihlášeno je 1026 spor-
tovců,“ sdělil Jiří Běhounek. Někteří 
z nich měli závodit v alpských disci-
plínách také na sjezdovce zdejšího 
Fajtova kopce, ale nepříznivé sně-
hové podmínky zapříčinily přesun 
těchto soutěží na jihlavský Šacberk.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová
Sklo a kov, takové jsou medaile pro vítěze zimní 
olympiády dětí a mládeže. Foto: Martina Strnadová

Na vysočinském stánku Regiontouru 2014 se samozřejmě i letos prezentovalo 
také Velké Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Největší veletrh cestovního ruchu v ČR s důrazem na regiony odstartoval ve 
čtvrtek 16. ledna na brněnském výstavišti. Foto: Martina Strnadová

Zajímavostí letošního regiontouru byla ukázka digitalizace pozdně gotické 
plastiky madony 3D skenerem. Foto: Martina Strnadová

Iva Horká
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 22. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 ekumenická pobožnost Osla-
vice 17.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 23. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 24. 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. L. Sz., do-
mov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 25. 1.: 7.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 26. 1.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 
mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory 
mše sv.: 24. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše 
sv. – o. J. B., 26. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa v 18.00 společná bohoslužba za jednotu křes-
ťanů. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření a  pokání, adorace nejsvětější svátosti 
od 14.00 do mše sv., v 18.15 Večer chval. Sobota 18.30 příprava na křest 
a v 19.30 3. příprava na manželství. Neděle po večerní mši sv. setkání 
Spolku Ludmila. Pořádáme farní poutní zájezd po poutních místech slo-
venských a polských Tater v termínu 2.–6. června 2014, cena 4.000 Kč, 
mládež a děti 3.000 Kč. Program je ve vývěsce. Ještě máme volná místa. 
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

příspěvky od čtenářů

Věř v co nebo v koho chceš. Jsme 
moderní, tolerantní společnost. 
Garantujeme náboženskou svobo-
du. Nemusíš se už bát, že tě bude-
me vydávat soudům, že budeš bit. 
Nebudeš muset stát před vládci 
a  králi kvůli svým náboženským 
názorům. Za to čemu věříš tě ne-
budeme ani kamenovat, ani kři-
žovat. Ani divokým zvířatům tě 
nebudeme házet na našich stadio-
nech. My zaručujeme všem lidem 
svobodu a rovnost. Můžeš svobod-
ně praktikovat náboženství. 
Těmito nebo podobnými slovy 
bychom mohli vyjádřit názory 
západní moderní civilizace, která 
neustále hovoří o tom, jak dodržu-
je lidská práva včetně práva na ná-
boženskou svobodu. Co více, tento 
západní svět se považuje za  něco 
lepšího než jiné kultury, které vel-
mi často omezují lidskou svobodu. 
Jenomže praxe je úplně jiná. Přes-
tože náboženská svoboda je vše-
obecně považovaná za  jeden ze 
základních principů moderní civi-
lizace, jde bohužel o princip hojně 
pošlapávaný. 
Nezávislý institut Pew Forum 
díky rozsáhlému projektu Global 
Restriction on Religion (Globální 
omezování náboženství) pečlivě 
prozkoumal situaci náboženské 
svobody ve všech zemích s výjim-
kou Severní Koreje. Podle údajů 
této americké výzkumné organiza-
ce jsou křesťané utlačováni ve 130 
zemích světa. Fakticky jsou nyní 
křesťané nejvíce pronásledova-
nou náboženskou skupinou. Ale 
jak zjišťuje Pew Forum, nejenom 
křesťané jsou pronásledováni. Co 
více, nemusí vůbec jít o přímý útok 
na  náboženské skupiny či organi-

zace. Velmi často jde o rafinovanou 
diskriminaci, která probíhá i v těch 
nejvyspělejších zemích Evropy. 
Americký institut rozlišuje dvě zá-
kladní kritéria.  Prvním jsou různá 
vládní restriktivní opatření diskri-
minující obyvatele podle nábožen-
ského klíče, druhým je společenská 
atmosféra v  jednotlivých zemích 
a její vztah k náboženské toleranci 
nezávisle na  daném legislativním 
rámci. Z posledních výzkumů 
americké organizace vyplývá, že 
74 procent populace žije v zemích 
s  vysokým výskytem protinábo-
ženských útoků a  diskriminace. 
„Velmi vysoký“ stupeň diskrimi-
nace náboženství se projevuje v ze-
mích bývalého Sovětského svazu, 
v jižní a východní Asii, na Blízkém 
východě, ve  východní Africe, ale 
také v  Německu, Francii, Velké 
Británii a Itálii.
Abychom lépe pochopili vážnost 
problému, stačí říci, že každou ho-
dinu zabíjejí ve světě jednoho křes-
ťana pro jeho víru. A kolik je obětí 
jiných náboženství?
Možná ještě jednou je třeba při-
pomenout slova II. Vatikánského 
koncilu, že náboženská svoboda 
tkví v tom, že všichni lidé musí být 
prosti nátlaku jak ze strany jednot-
livců, tak ze strany společenských 
skupin a  jakékoli lidské moci. 
Nikdo ani nesmí být donucován 
jednat v  oblasti náboženství proti 
svému svědomí, ani mu nesmí být 
zabraňováno jednat podle svého 
svědomí soukromě i  veřejně, buď 
sám nebo spolu s jinými, v náleži-
tých mezích. /…/ Právo na nábo-
ženskou svobodu je skutečně zalo-
ženo na důstojnosti lidské osoby…

Věř v co chceš…

Rozpis poutí 2014 
Neděle 27. 4.   svátek Božího mi-
losrdenství: jarní pouť v Oslavici
Neděle 27. 4.   na  sv. Marka: 
pouť v Mostištích
Neděle 1. 6. Lavičky, 6. 7. 110 
let SDH Lavičky, 19. 6. Lavičky – 
boží tělo
Čtvrtek 26. 7. večer – malá pouť 
ke sv. Anně Lavičky 
Neděle 1. 6. Sklené n. Oslavou 
Neděle 22. 6. Boží tělo Vel. Mez. 
Neděle 8. 6. Radenice
Neděle 15. 6. Velké Meziříčí 
u sv. Mikuláše 
Neděle 29. 6. Dolní Radslavice
Neděle 29. 6. Petráveč

Čtvrtek 6. 7. Cyrilov
Neděle 13. 7. Vídeň
Neděle 20. 7. Lhotky
Neděle 27. 7. Kúsky
Neděle 3. 8. Oslavice
Neděle 10. 8. Rousměrov
Neděle 17. 8. Netín
Neděle 24. 8. Martinice
Neděle 31. 8. Dolní Bory
Neděle 28. 9. Hrbov
Neděle 21. 9. pout’ ke  kapli 
u Lhotek
Neděle 9. 11. Horní Bory 
Neděle 9. 11. Martinice
Neděle 28. 12. Vídeň – pout‘ sv. 
rodiny

P. Lukasz Szendzielorz

-LSz-

Před sto lety, 16. ledna 1914, 
se v našem městě narodil akad. 
sochař Jiří Marek, o  kterém již 
Velkomeziříčsko několikrát 
psalo.
S  řadou jeho raných děl se mů-
žeme setkat i v Meziříčí. Několik 
prací vytvořil např. pro kostel sv. 
Mikuláše, v  okolí bychom také 
našli pomníky padlým.

-ripp-, foto: archiv muzea

Sochař Jiří Marek se 
narodil před 100 lety

Bojuji s  nadváhou už asi 20 let, 
vyzkoušel jsem snad úplně všech-
no – od  tukožroutské diety přes 
vajíčkovou, melounovou a kdo ví 
jakou ještě, zázračné prášky z te-
levize, dělenou stravu atd.
Velkou námahu mi dalo, abych se 
stal klientem velice známé dieto-
ložky z  televize – a efekt? Jakmile 
jsem se vrátil ke starému životnímu 
stylu, váha byla brzy zpět a  něco 
navíc k tomu jako bonus za blbost.
Můj poslední pokus spočí-
val v  braní zázračných prášků 
od pana doktora z Prahy a přijí-
mání minima potravy. Podařilo 
se mi hodně zhubnout za krátkou 
dobu, ale byl jsem nervózní a po-
drážděný – nebyl jsem to prostě 
já. Jakmile jsem s tím přestal, co 
myslíte, že se stalo? Váha byla 
brzo zpět a  samozřejmě s bonu-
sem navíc. Všude slyšíme, čteme, 
vidíme v televizi: změna životní-
ho stylu, změna jídelníčku atd.
Já osobně jsem hodně vytíže-
ný člověk a  pravidelnost stravy 
nebyla moje silná stránka, spíše 
naopak, o pitném režimu ani ne-
mluvím. Samozřejmě jsem věděl, 
že změna jídelníčku a dodržování 
vydatného pitného režimu spoje-
né s pohybem pomůžou s reduk-
cí váhy, jenže, jenže. Uskutečnění 
něčeho takového není vůbec leh-
ké. Zvlášť když máte velkou rodi-
nu a hlavně děti mají určité stra-
vovací návyky. Změna jídelníčku 
je cesta na dlouhou trať.
Asi před čtvrt rokem jsem se do-
zvěděl od  mého velice blízkého 

přítele, že k nám do Velkého Mezi-
říčí dorazila krabičková dieta. „No 
jo,“ říkal jsem si, „malá paráda 
za  velké peníze“, v  podstatě jsem 
tomu moc nevěnoval pozornost 
a navíc jsem si říkal, že jelikož nej-
sem z Velkého Meziříčí, tak je to 
pro mě stejně pasé. Uběhlo čtvrt 
roku a moje vysoká vytíženost mě 
dohnala do stavu absolutního vy-
čerpání. A znovu přichází na scé-
nu můj velice blízký přítel, který 
řekl dost. Buďto budu pokračovat 
ve  stejném životním stylu jako 
doteď a skončí to se mnou špatně, 
nebo se hodně věcí změní. 
Zvedl tele-
fon a  objednal 
mi krabičky. 
Po  podrobném 
obeznámení se 
s  tím, co krabičková dieta obnáší, 
jsem dospěl k  závěru, že to s  tou 
změnou nebude snad tak těžké. 
Dozvěděl jsem se, že vám krabičky 
dovezou až domů, vždy den pře-
dem večer, a že to nestojí tak moc, 
jak jsem si myslel.
Den „D“ (spíš večer) nastal, pří-
jemná a  sympatická paní mi do-
vezla taštičku s  „krabičkovou 
dietou“. Předala mi jídelníček 
a obeznámila mě se vším, co jsem 
potřeboval vědět. Jelikož bylo 
před Vánocemi, objednal jsem 
si krabičky na  zkoušku do  konce 
roku. Jejich obsah jsem důkladně 
prozkoumal a  už jsem se nemohl 
dočkat, až bude ráno, až si otevřu 
svou první krabičku s  nápisem 
snídaně (mimochodem každá ob-

sahuje informace, ve kterém časo-
vém rozmezí je vhodné tu kterou 
krabičku konzumovat).
Na snídani jsem měl sýrovo-ovoc-
nou misku s  tmavým pečivem, 
řeknu vám, že by mě v  životě 
nenapadlo kombinovat ovoce se 
sýrem a  tmavým pečivem. Byl 
jsem překvapený, jak moc mi to 
chutnalo, a  to jsem ještě netušil, 
co mě čeká. Svačina – tvarohový 
koláč 2 ks (mimochodem tvaroh 
– ten já můžu). Po zkonzumová-
ní prvního sousta se stalo něco, 
co jsem už dlouho nezažil – moje 
chuťové buňky explodovaly od ra-

dosti, řeknu 
vám, že jsem 
lepší koláč ještě 
v  životě nejedl 
(snad jenom 

ten od  maminky, nebo od  mé 
milované tchýně), no paráda, byl 
jsem v sedmém nebi, samozřejmě 
jsem nezapomněl podělit se o své 
pocity se svým velice blízkým pří-
telem. Oběd – kuřecí steak, bram-
borová kaše a okurkový salát, vý-
borný – vznášel jsem se dva metry 
nad zemí. Je fakt, že mě druhá sva-
čina vrátila zpátky na zem – gri-
lovaný lilek plněný riccotou (lilek 
fakt nemusím) snědl jsem pouze 
půlku a  trošičku zklamaný jsem 
se těšil na večeři. Pečená paprika 
plněná s  krůtím masem a  rýže 
– opět se vznáším – vynikající. 
A  takhle bych mohl pokračovat 
dál a  dál. Desetidenní zkušební 
období skončilo a  já zjistil, že se 
cítím o mnoho lépe a kupodivu se 

to začalo projevovat na váze – sa-
mozřejmě jsem podstatně upravil 
pitný režim. 
Přišly Vánoce, čas hojnosti jídla. 
Dopřával jsem si všeho – sice 
s mírou, ale i tak jsem cítil, že se 
moje tělo nechová tak, jak jsem si 
za poslední dobu zvykl. Byl jsem 
unavený a  bez energie. Podíval 
jsem se do  kalendáře a  uviděl 
zakroužkované datum 6. leden 
– den, kdy opět začnu s  krabič-
kami. Z  nové změny životního 
stylu jsem nadšený, pestrost a vy-
datnost jídel mě plně uspokojují, 
samozřejmě se najdou jídla méně 
chutná, ale nemůže každému 
chutnat všechno – mně chutná 
maso a třeba tvaroh a někdo má 
rád třeba lilek, že jo.
Váha se mi pomalu ale jistě začí-
ná upravovat a  řeknu vám, že je 
velice příjemné slyšet od své malé 
dcerky „taťko, ty máš menší bříš-
ko“, to fakt pohladí na duši.
Cítím se skvěle a už se těším na ve-
čer, až přijede ta milá paní a podá 
mi mou „taštičku s krabičkami“.
Pak si je doma prohlédneme 
a musím vám říct, že mě poma-
lu ale jistě někteří členové rodi-
ny začínají závidět, jaké dobroty 
na mě v krabičkách čekají.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo 
se na  krabičkové dietě podílejí 
a  chci říct, že vaše práce přináší 
ovoce a myslím, že nejenom u mě, 
ale u všech vašich zákazníků.
Všichni hledají elixír mládí 
a zdravého života – já už ho našel.

-ph-

krabičková 
dieta

V  Tasově se rozdávaly dárky už 
týden před Vánocemi. První 
z  nich, návštěvu České televize 
v  Praze, dostaly děti z  2. stupně 
od pana J. Mladého.
Celodenní výlet zahrnoval prohlíd-
ku Národního divadla a  procház-
ku po  nejznámějších památkách. 
Nejočekávanější byla odpolední 
návštěva České televize na Kavčích 
horách. Obrovské prostory, mo-
derní technika a  především tváře 
známých herců zanechaly ve všech 
nezapomenutelný zážitek.
Druhý dárek věnovaly děti svým 
rodičům a  známým. Na  středu 
připravili učitelé ZŠ a  MŠ Tasov 
a ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice spo-
lečně se svými žáky tradiční vá-
noční koncert v kostele sv. Petra 
a Pavla. Mezi sborově zpívanými 
koledami vystoupili sólisté hrající 
na různé hudební nástroje a reci-
tátoři. Dlouhotrvající potlesk byl 
zaslouženou odměnou za  práci 
všech účinkujících. 
Třetí dárek „si rozbalily“ opět 
děti. Za  povedený koncert odje-
la celá tasovská škola ve  čtvrtek 
do zábavního centra Bongo. 

ZŠ a MŠ Tasov, foto: archiv školy

Tasovské děti strávily týden plný zážitků

Pozor na změny 
v energetickém zákoně
Vlastníci a  uživatelé pozemků by se měli seznámit se změnami 
v energetickém zákoně. Ten jim ukládá nové povinnosti v souvislosti 
s ochranným pásmem vedení zvlášť a velmi vysokého napětí, které má 
charakter oprávnění k cizím nemovitostem.
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu 
nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m. Odstranění a okleš-
tění stromoví a  jiných porostů mají vlastníci pozemků, na  nichž se 
ochranné pásmo nachází, provést v období vegetačního klidu v termí-
nu do 31. března 2014. V termínu od 30. 11. 2013 do 31. 3. 2014 jsou 
vlastníci kontaktováni zástupci spol. pověřené ČEPS a  projednávají 
rozsah  a způsob odstranění a okleštění. Více čtěte příště. -red-
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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.

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

Podrobnosti o výběrovém řízení:
www.knihovnavm.cz

týdeník Velkomeziříčsko ze dne 15. 1. 2014
nástěnka ve vstupní chodbě knihovny

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd 
pro školní rok 2014/2015 se bude konat v zá-
kladních 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, popřípadě ty děti, kte-
ré měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 
9. 2013. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu školní do-
cházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli. 

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

Základní škola Oslavická 20 
Velké Meziříčí:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho 
také stáhnout na  webových stránkách školy www.
zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je tvořen 
ulicemi: Bezručova, Čermákova, Demlova, Druž-

stevní, Dubová, Em. Zachardové, 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, Oslavická, Ostrůvek, Pi-
onýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, 
Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zdenky Vorlové.

Základní škola Školní 2055 
Velké Meziříčí:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také 
stáhnout na webových 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, Hornoměst-
ská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, 
K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Krátká, Křenice - samota, Křižní, Lesní, 
Lipnice, Loupežník - samota, Luční, Nábřeží, Nad 
Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na  Pískách, 
Na  Spravedlosti, Nesměř - samota, Nová, Nová 
říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaš-
tany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, 
Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smr-
ková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, 
U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zla-
tého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, 
Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.
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, MěÚ Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. tříd základních škol

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Lavičky 62, 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).

Ředitelství Základní školy a  Praktické školy Velké 
Meziříčí oznamuje rodičům, že zápis do  prvního 
ročníku na školní rok 2014/2015 proběhne dne
7. února 2014 v  budově školy na  ulici Poštovní 
1663/3 v době od 9 do 12 hodin. V případě, že se ne-
můžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte prosím 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.
K  zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení (popř. další zprá-
vy, které by měly být součástí osobní dokumenta-
ce), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
(bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vypl-
něn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kte-
ří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na  základě 
doporučení školského poradenského zařízení), aby 
s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068
e-mail:info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz
Škola poskytuje základní a střední stupeň vzdělává-
ní žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
mimo jiné i žákům s autismem. Při výuce plně re-
spektujeme fyzické a psychické možnosti a předpo-
klady dětí. 
Žákům nabízíme tyto vzdělávací programy:

▶ Škola harmonie – školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání 
▶ Mozaika – školní vzdělávací program pro základ-
ní školu speciální
▶ Spektrum – školní vzdělávací program pro obor 
vzdělání praktická škola jednoletá
Vzdělávání žáků zajišťuje aprobovaný pedagogický 
sbor s  mnohaletými zkušenostmi s  péčí o  žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Odpovídající 
je rovněž prostorové a materiálně technické vyba-
vení školy. Žáci využívají kmenové učebny s inter-
aktivními tabulemi, PC s  připojením k  internetu 
a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počí-
tačová učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, knihov-
na). K  relaxaci a  poskytování speciálních terapií 
slouží žákům psychorelaxační místnost snoezelen. 
Škola je vybavena speciálními výukovými, kompen-
začními, rehabilitačními a relaxačními pomůckami, 
dále pomůckami pro nácvik praktických dovednos-
tí. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuál-
ní prohlídce umístěné na webových stránkách školy.
Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné ná-
vštěvě a  prohlídce školy. Žáky vzděláváme také 
na pracovišti v Křižanově.

Ředitelství Základní školy a Praktické školy VM

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí

PŮJČKY
 ▶  zaměstnancům, 
  podnikatelům, 
  důchodcům 
  i ženám na MD
 ▶  bez registru
 ▶  bez poplatku
 ▶  peníze do 24 hodin

Tel.: 777 467 073, e-mail: 
opravdubezpoplatku@

email.cz

Základní škola a  Střední škola Březejc, Sviny 13, 
Velké Meziříčí
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2014/2015 proběhne 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 postižením a souběžným
   postižením více vadami
Dále nabízíme střední vzdělávání v těchto oborech 
vzdělání (přihlášky do 15. 3. 2014):
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Textilní a  oděvní výroba (učební obor) – školní 
vzdělávací program Tkalcovské práce 

Bližší informace, kontakty:
Základní škola a Střední škola Březejc, 
594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 521 516 mobil: 774 449 319,  
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz    
www.skoly-brezejc.cz
Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí do-
mluvě. 

Odloučená pracoviště školy:
Speciálně pedagogické centrum – školské poraden-
ské zařízení, U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziří-
čí, tel.: 773 245 732 , e-mail: spcvm@seznam.cz

Krajské koordinační centrum logopedické péče 
ve školství, U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 773 378 610, 777 732 045
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz

Ředitelství školy

Zápis dětí do ZŠ a SŠ Březejc
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Nabízím k pronájmu nově zrekonstruované a dobře osvětlené 
prostory vybavené ústředním topením, boilery 

a samostatnými WC v domě na náměstí ve Velkém Meziříčí.
●  byt 2+1, 85 m2,  2. p., měsíční nájem 6.760 Kč, služby 3.510 Kč
●  kanceláře/obchodní prostory, 71 m2, 1. patro, 
 měsíční nájem 6.540 Kč, služby 3.180 Kč
●  kanceláře/obchodní prostory, 51 m2, 1. patro, 
 měsíční nájem 4.680 Kč, služby 2.285 Kč.

Tel.:  602 565 459

ŽALUZIE, ROLETY, 
PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

prodáM – koUpíM – vyMěníM

■ PC, paměť 1,00 GB RAM, 
Hard disk 186 GB, grafická kar-
ta. Je vybaven programy: Zoner 
media 14, Nero, Pinnacle studio 
12 aj. Tel.: 776 100 746.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ 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.
■ Modřínové řezivo, 20 mm síla, 
4 m délka, čisté jádro, vysušené. 
Tel.: 566 543 469.
■ 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.

■ Hledám 
dlouhodobý pronájem bytu 
4+kk Žďár nad Sázavou a  Velké 
Meziříčí a okolí. Bez kauce, cena 
kompletní celková do  9.000 Kč. 
Tel.: 773 184 213.
■  Pronajmu mezonetový byt 
4+kk 93 m2 v  lokalitě Hliniště 
ve Velkém Meziříčí, 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-
kém Meziříčí, oblast Hli-
niště, dlouhodobě. Vol-
ný ihned. Tel.: 774  305  990.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Bezděkov. Je částečně zařízený, 
volný ihned. Tel.: 774  747  810.

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

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

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

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

Zubní pohotovost: 
Sobota 25. 1. MDDr.  Vero-
nika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na  Moravě, tel.: 
739  093  334.  Neděle 26. 1.: 
MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršo-
va 855, Nové Město na Moravě, 
tel.: 739  093  334. MUDr.  Zu-
zana Moravusová Nový Teleč-
kov 30 (cca 10 km za Vel. Mez. 
směr Třebíč) čtvrtek 17.00 – ne-
děle 7.00, tel.: 737 585 224. 

PŘENECHÁM ze zdravotních 
důvodů prosperující zavede-
nou PRODEJNU TEXTILU 
– 20 let na lukrativním místě 

náměstí Velkého Meziříčí. 
V případě zájmu poradím 
s provozem a přenechám 

kontakty na dodavatele zboží. 
Bližší info na tel.: 608 824 166.

CZanidis, s.r.o., výhradní dovozce a distributor kvalitních krmiv 
pro domácí mazlíčky nadnárodní belgické značky Versele-Laga
 pro ČR a SR přijme nového kolegu či kolegyni na HPP:  

Pracovník administrativy / logistiky 
Náplní práce je komunikace se zákazníky, veškerá logistika a administrativa spojená s nákupem 

a prodejem zboží, fakturací zboží, vedením pokladny, skladovým hospodářstvím. 

Požadujeme:
vysoké pracovní nasazení, výbornou znalost angličtiny, znalost práce s PC (Office – včetně vzorců 
v Excelu, Internet), samostatnost, komunikativnost, ochota, asertivita, přizpůsobivost, odpovědnost, 

pečlivost, učenlivost, odolnost vůči stresu, loajalita, ukončené střední vzdělání 
(nejlépe ekonomického směru), trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:
Práci v mladém a pohodovém kolektivu, osobní prostor pro seberealizaci a rozvoj, sickdays, 
možnost využití cizího jazyka, podporu, zázemí silné prosperující nadnárodní společnosti, 

zaměstnanecké slevy, odpovídající finanční ohodnocení (po zkušební době), stravné.
V případě zájmu zašlete svůj životopis v anglickém jazyce na 

CZanidis, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz

RYCHLÁ PŮJČKA
t e l . :  6 0 8  7 7 7  1 2 0

VELKÝ MEDER  
sobota 1. 2. 2014

Slovenské termální lázně. 
Celodenní vstupné 680 Kč.

Nástup: 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

V loňském roce jsme ve studiu začali používat dvě nové metody:  
Yuen metodu a Comra terapii.
YUEN METODA – jde o alternativní terapii, která byla vyvinuta pro 
rychlou úlevu chronických i akutních fyzických potíží a onemocnění, 
stejně jako k duševním a emocionálním konfliktům. Umožňuje kom-
binaci technik pro fyzické tělo i podvědomí. Intuitivně určuje příčiny 
potíží.
COMRA TERAPIE – je aplikovatelná při léčení mnoha onemocnění 
od lokálních problému s klouby, kůží nebo svaly, až po rozsáhlé a zá-
važné nemoci vyžadující podporu celého těla. Je vhodná pro všechny 
věkové skupiny a je rovněž aplikovatelná při léčení zvířat.
Comra terapie je rovněž určena pro sportovce, atlety, cyklisty, gym-
nasty, tanečníky, běžce, turisty a horolezce a pro každého komu záleží 
na jeho kondici, zdraví a kdo si chce posílit svůj imunitní systém.
Bylo sledováno 10 klientů s jedním jeho zdravotním problémem a je 
jedno jestli to byly stálé bolesti hlavy – migrény, bolest kloubů, páte-
ře, nohou, zubů, ledvin, močového měchýře, ekzém, ženské problémy, 
vysoký tlak atd.
Těmto klientům byl na  80 % odstraněn problém se kterým přišli 
a nebo zklidněn na tolik, že časem, kdy tyto metody ještě působí ode-
zněl a  co víc, tak ze 100 % byly odstraněny ještě další problémy, které 
klienti měli a nějak je moc neřešili jako je nespavost, nervozita, psych.
porucha, vyčerpanost atd.
Tyto metody hlavně dokázaly, že fungují na principu odstraňování pří-
čin nemocí, a to i dlouhodobých potíží a ne jen odstraňování bolesti.
Je na vás, zda budete stále užívat prášky na tlumení bolesti a nebo si 
radši zaplatíte a příčinu nemoci odstraníme?        -dp-,placená inzerce-

Novinky ze Studia Draha

pořádá 
ve středu 29. 1. 2014 
v 15.00
seminář: 

Jak uspět u pracovního pohovoru
Čeká vás pracovní pohovor a chcete se na něj dobře připravit? 

Rady a tipy jak zaujmout, časté otázky u pohovoru, 
zlepšení sebeprezentace, na co nezapomenout...

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 3. patro, 
dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: na telefonu 566 781 198, e-mailem:
centrumzamestnanosti@mestovm.cz, popř. osobně v Centru za-
městnanosti, Náměstí 14/16, 3. patro, dveře č. 302

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

Studio Draha
Poříčí 11 – Dům zdraví, Velké Meziříčí 
tel.: 606 657 123, e-mail :  studiodraha@seznam.cz 
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Autor sudoku: Zdeněk Málek © Řešení sudoku z minulého čísla →

společenská rUbrika

Blahopřání

Vzpomínka

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 
pořádá pro kluky a holčičky, kteří se chystají
do naší školy, již tradiční 

Přijďte za námi v úterý 28. ledna od 15 do 16.30 hodin:

Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé 
školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd 
Libuše Blahová, Libuše Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                                                            

MINIŠKOLIČKU

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 únor 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:

  4. 2. – Etiopie, přednáší Libor Smejkal
11. 2. – Významní rodáci a obyvatelé Polné, přednáší Jan Prchal
18. 2. – Kde jsou hroby sv. Cyrila a Metoděje?, 
               přednáší prof. Josef Unger
25. 2. – Hudba dávných časů III., Bc. Svatava Drlíčková

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.

Výroční členská schůze SPCCH se bude konat ve čtvrtek 30. 1. 2014 
ve 14.30 hodin v budově bývalé LŠU (naproti kostelu) – bývalé lute-
ránské gymnázium. Na této schůzi budou členové platit členské pří-
spěvky na rok 2014 a mohou se přihlásit na rekondiční pobyty a další 
aktivity, které připravujeme. Členská známka zůstává ve stejné ceně 
70 Kč. Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za  rok 2013 
ani na výroční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství 
ukončeno.                              Bohumil Doležal,  předseda ZO SPCCH VM

Pozvánka na schůzi ZO SPCCH VM

Svaz diabetiků nabízí pro všechy ozdravné pobyty u moře:
▶ ▶ Itálie – Palmová riviéra – San Benedetto del Tronto
Apartmánový dům Collina, termín: 20.–29. 6. 2014
Cena od 4.700 do 7.000 Kč dle typu apartmánu, polopenze v ceně.
Zálohu 1.000 Kč nutno zaplatit do konce března, zbytek do konce května.  
▶ ▶ Chorvatsko – Střední Dalmácie – Drvenik
hotel Sunce (s bazénem), termín: 12.–21. 9. 2014. 
Cena 6.000 Kč, polopenze v  ceně. Ubytování ve  dvoulůžkových po-
kojích. Zálohu 1.000 Kč nutno zaplatit do konce května, zbytek ceny 
do konce srpna. 
Odjezdy z Velkého Meziříčí, doprava v ceně. Pojištění 160 Kč, členství 
ve svazu diabetiků není podmínkou k účasti.
Přihlášky: Josef Savara, Nad sv. Josefem 238, tel.: 606  375  555, 
566 523 605, informace také každý čtvtek v Klubu důchodců, Komen-
ského 6, 15–16 hodin.

Svaz diabetiků – poradenské dny
Svaz diabetiků nabízí měření glykémie a  cholesterolu, tlaku krve 
a BMI. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin v Klubu důchodců, Ko-
menského 6. Členství ve svazu není podmínkou k účasti, pro všechny 
co chtějí znát svůj zdravotní stav.                                                              -js-

Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 12. února 2014 
přijímací zkoušky nanečisto. 
Zájemci o čtyřleté i osmileté studium si mohou zcela nezávazně 
vyzkoušet „přijímačky“ a seznámit se s prostředím školy. 
Žáci mohou přijít i v doprovodu rodičů.  
Začátek je v 15 hodin v  budově školy, předpokládaný konec 
v 17 hodin. Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se pře-
dem přihlašovat.                                                                 Ředitelství GVM

POZVÁNKA 
NA

 „PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
NANEČISTO“

Dne 28. 1. 2014 oslaví 
85. narozeniny pan 

František Čermák
z Měřína.

Blahopřejeme ke krásnému 
životnímu jubileu 
a  přejeme hlavně pevné zdraví 
a stálý optimizmus.

Srdečně přeje manželka 
a děti s rodinami.

Svaz diabetiků informuje

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

MINIŠKOLIČK A
pondělí 27. 1. 2014 v 15.30 – sportovní školička
ZŠ Školní Velké Meziříčí 

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

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

pozvánky do škol...
Dne 19. ledna by oslavil 83. naro-
zeniny a 6. ledna uplynulo 15 let, 
kdy nás opustil pan 

Josef Coufal z Laviček.

Stále vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata s rodinami.
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Pozvánka na filmové promítání 

Čtvrtek 27. 2. 2014 v 18.00 kino Jupiter clubu
Když se ještě filmovalo – druhý promítací večer 
dokumentárních filmů točených šestnáctimili-
metrovou kamerou. Dokumenty: Autokros, Mo-
tocyklové závody, 110. výročí hasičského sboru.
Vstupné: 50 Kč

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a MA 21, 
vyhlásilo další ročník soutěže Vánoční město. Do  soutěže se mohli 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící 
ve Velkém Meziříčí.
Soutěžilo se ve vánoční výzdobě oken, balkónů, lodžií a vánoční vý-
zdobě oken, která je viditelná z ulice.
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujícím 
odkaze:
Vánoční výzdoba 2013
Fotosnímky přihlášených výzdob jsou zveřejněny na  webu města 
www.mestovm.cz
• Hlasovat můžete do 31. ledna 2014 do 12 hodin
• Hlasování je možné pouze jednou z jedné IP adresy, 
   a to přidělením hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii.
• U jednotlivých fotografií bude zobrazen aktuální počet hlasů.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve  čtvrtek 6. února 2014 v  16.00 
na malé scéně Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Zahradnictví Rozmarínek – Vídeň a Zahradnictví Šmak – Velké Mezi-
říčí, kterým tímto zároveň děkujeme.                                                  -měú-

Hlasujte o vítěze soutěže 
„Vánoční město“

Bližší informace získáte na tel.: 566 781 853, www.ddmvm.cz
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divadelní sezona jaro 2014
Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie. Hrají: : Jana Šulcová, Václav Kopta, Voj-
ta Záveský, Marcel Vašinka/ Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ 
Simona Vrbická, Daniel Bambas, Anna Kulovaná/Daniela Chodě-
rová/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 Vrá-
nová, Petr Kostka
Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY. Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zby-
tovská, 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 pořádá v sobotu 25. ledna 2014 od 15 hodin na malé scéně 
loutkové divadlo s názvem KOŘENÍ Z ČERNÉHO VRCHU. Vstupné: 
40 Kč. Rezervace vstupenek 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 telefonické domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté bu-
dou vstupenky dány do volného prodeje.                                                             -hs-

Loutková pohádka Jupiter club
pořádá 

v pátek  31. ledna 
DISCO s DJ 
BONDEM 

v sále luteránského 
gymnázia, 17–21 hod.

Určeno pro žáky 
od 10 do 15 let. 
Vstupné: 40 Kč.

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).

Mediální partner:

´

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

5 4

Jupiter club uvede divadelní pohádku pro děti
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC. Příběh provoněný exotikou a orientem, 
plný humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci. Mo-
řeplavec Sindibád v něm musí čelit lesní divoženě Jamambě, obřímu 
ptáku Ruchchovi, zrádným kamarádům... a aby získal dívku svého srd-
ce, musí přemoci krále Diamantového 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-

Sindibád mořeplavec

Jupiter club uvede
taneční zábavu 

se skupinou

ACCORT.
sobota 1. března 2014 

od 20.00 hodin,
luteránské gymnázium 
(náměstí, bývalá ZUŠ)

vstupné: 70 Kč,
občerstvení zajištěno

Vyhlášený bítešský farní ples se letos uskuteč-
ní 15. února. I  tentokrát bude velkým tahá-
kem bohatá tombola. 
„Hlavní cena bude skútr. Farníci sami do tom-
boly přispívají a věříme, že se nám podaří dát 
dohromady takovou tombolu jako na  málo-

kterém plese,“ říká za  organizátory Michaela 
Hanzelková. Stejně jako v minulém roce bude 
výtěžek plesu určen na opravy kostelních věží. 
Důvodem je špatný stav spárů, díky němuž je 
ve věžích nepříjemný prach a nepořádek.
S  farním plesem je neodmyslitelně spjata ka-

pela F-Box. Letos však na plese nebude jediná. 
Jako host vystoupí populární TomTom band. 
A organizátoři akce si připravili i několik dal-
ších překvapení. Vstupenky v  ceně 150 Kč je 
již možno kupovat v  bítešském informačním 
centru.                                       Ladislav Koubek

Na plese vyhrajte skútr nebo týden v Chorvatsku

Bítešský farář Bohumil Poláček uvítá návštěvníky 
plesu slivovicí. Foto: archiv IC Velká Bíteš

Spolek živnostníků pořádá 25. ledna 2014 
od 20 hodin

12. Společenský ples 
hraje: Beat Band, Obecní dům v Blízkově

Bohatá tombola:  1. cena notebook
Po skončení akce možnost rozvozu

Na dalším koncertě KPH pořádaným Jupiter clubem a agenturou  Glo-
bart vystoupí kvinteto Brněnské žestě. Kvinteto bylo založeno na JAMU 
v Brně v roce 2010, v repertoáru souboru jsou zejména skladby klasiků 
doplněné o jiné posluchačsky atraktivní žánry.  Složení:  Ondřej Moťka, 
Petr Hojač – trumpeta, Mikuláš Koska – horna, Jan Pospíšil – trombon, 
Jonáš Harmann – tuba. Luteránské gymnázium Velké Meziříčí v 19.30 
hodin. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).                            -red-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá KURZ KERAMIKY pod 
vedením Hanky Cejpkové. 
Na kurzu se seznámíte se s různými technikami – modelování a výro-
ba dekorativní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu.
Podmínky kurzu:
▶ kurzovné 2.300 Kč (obsahuje 16 lekcí, lekce – dvě vyučování hodiny)
▶ zahájení kurzu středa 5. února 2014 – ukončení kurzu červen 2014, 
keramická dílna v Jupiter clubu, suterén
▶ cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 
keramiky
▶ kurz se uskuteční vždy ve  středu cca v  16 nebo v  17 hodin, po-
kud bude větší počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy – tj. první od 15 
do 16.30 hodin, druhý od 17 do 18.30 hodin.
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel. 566 782 004-5 nebo na tel.: 
732 247 717. Uzávěrka přihlášek do 4. února 2014.                           -hs-

Kurz keramiky

IX.	  FARNÍ	  PLES
15.	  ÚNORA	  2014	  VE	  20	  HODIN	  
KULTURNÍ	  DŮM	  VELKÁ	  BÍTEŠ	  
!
Přípitek	  na	  uvítanou	  
Host	  večera	  TomTom	  band	  
Předtančení	  
Bohatá	  tombola	  	  	  
Hlavní	  výhra	  skútr	  
Půlnoční	  česká	  beseda	  
!
HRAJE	  F-‐BOX	  
!
Vstupné	  150	  Kč	  v	  předprodeji	  
v	  Informačním	  centru,	  	  
180	  Kč	  na	  místě.	  
!
Výtěžek	  z	  plesu	  je	  určen	  na	  opravy	  
interiéru	  kostelních	  věží.	   www.velkabites.farnost.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, o. s. – klub Velké Meziříčí

vás zve na 

PLES DOBRÉ VŮLE
1. 2. 2014 od 20 hodin v KD Uhřínov

hudba Beat Band, vstupné 100 Kč
Rezervace míst 

na tel.: 777 819 707, po 19. hodině
Mediální partner akce týdeník Velkomeziříčsko

Plesová sezona klepe na dveře, milujete rock, metal a nejraději byste 
někam vyrazili? 
Tak neváhejte a  rozjeďte to 8. března ve Velkém Meziříčí (Hasičská 
zbrojnice) na prvním rock-metalovém plesu neziskovky Fajtfest. 
Kravaty, sexy šaty a lodičky s sebou!
Na rozjezd zahraje rocková smečka z Velké Bíteše, Anna Rock. Mag-
ma Hotel naservíruje exkluzivní set šitý na míru, přímo prvnímu fajt-
festovskému plesu. Těšit se můžete na bohatou tombolu s  luxusními 
cenami.                                                                                                        -bf-

Rock metal ples

Brněnské žestě nejen 
klasicky – 6. 3. 2014

SDH NETÍN
vás srdečně zve na tradiční 
Hasičský ples – 1. února 2014 
20.00 v KD Netín, hudba: M.E.Š.
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Žáci florbalového školního od-
dílu 1. stupně na  ZŠ a  MŠ Ta-
sov prožívají své šťastné chvíle. 
V prosinci prošli úspěšně okres-
ním kolem Školského poháru 
České pojišťovny ve  florbale 
a bez jediné porážky se kvalifiko-
vali do krajské eliminace v Jihla-
vě. Turnaj měl napínavý průběh, 
tři družstva skončila s  jedinou 
prohrou, takže o  vítězi rozhod-
lo skóre. Naši chlapci se umístili 
na  skvělém 2. místě, dvě branky 
je dělily od  vítězství a  postupu 
do  zemské eliminace. Blahopře-
jeme.

Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí průběžně pořádá 
nábor nových hráčů do  klubu. 
Nábor se týká dětí od zhruba čtyř 
let, ale přivítáme také děti navště-
vující základní školu, a  to od  1. 
do 5. třídy. Klub HHK Velké Me-
ziříčí nabízí všem dětem možnost 
naučit se bruslit, hrát nejrychlejší 
kolektivní sport na světě a získat 
mnoho nových kamarádů a  zá-
žitků. Přiveďte své dítě k  nám. 
Nevadí, že neumí bruslit, pod ve-
dením trenérů je to naučíme.
Proč bych měl začít
Lední hokej je český národní 
sport, patříme k  nejlepším tý-
mům planety, máme zlaté me-
daile z  olympiády a  mistrovství 
světa, řada českých hráčů se 

dokázala prosadit v  nejslavněj-
ší soutěži světa NHL, ale hlavně 
lední hokej je krásný a  divácky 
velice atraktivní!
Naučím se bruslit, získám sílu, 
vytrvalost, rychlost, zlepším ko-
ordinaci a  mnoho dalších pohy-
bových aktivit.
Dovednosti, které se naučím, 
podpoří to, co se učím doma 
a ve škole.
Týmová spolupráce, rozdělení 
úkolů, vzájemná podpora, to 
jsou vlastnosti, které uplatním 
i ve svém životě.
Nejdůležitější je však zábava, 
nadšení, radost, kterou hokej po-
skytuje!
Pro koho je přípravka určena
Přípravka je pro děti od mateřské 

školky (cca od  4 let) po  druhou 
třídu. Při tréninku mohou být 
přítomní i rodiče.
Kdy
Tréninky přípravky jsou pravi-
delně v pondělí a ve středu od 15 
hodin, ve čtvrtek od 15.30. 
Tréninky mladších žáků probíha-
jí v pondělí od 16 hodin, ve čtvr-
tek od 16.45 a v pátek od 15.15. 
Přesné časy tréninků najdete 
vždy v  aktuálním rozpisu ledu 
na  webu HHK www.hokejvm.cz 
nebo na zimním stadionu.
Co potřebuji
Samozřejmě brusle, helmu s ko-
šíkem, hokejku. Případně chrá-
niče loktů a  kolen (mohou být 
použity i  na  bicykl apod.). Na-
konec pak teplé oblečení (mů-

žou být i oteplovačky) a rukavice 
(stačí opět nějaké silnější klasic-
ké palčáky apod.). Kompletní 
výstroj není zpočátku potřebná, 
to až dítě zvládá základy brus-
lení.
Kolik stojí výstroj
Hrané, opotřebované věci, které 
jistě pro začátek postačí, lze po-
řídit za pár stovek. Nové, základ-
ní části výstroje se dají pořídit 
do  5.000 Kč! Kvalitní brusle, což 
je nejdůležitější část výstroje, 
a které by měly být nejlépe nové 
či málo opotřebované (z  důvo-
du správného usazení chodidla 
a  kotníku v  brusli), lze koupit 
do  1.500 Kč. Hokejka, helma, 
chrániče či rukavice - lze dohro-
mady pořídit do 3.000 Kč. Vložte 

svůj čas a peníze do svého dítěte 
prostřednictvím ledního hokeje. 
I o dárky k narozeninám, Váno-
cům a  jiným příležitostem tak 
máte postaráno. Hokej nás baví, 
bavte se s námi!
Jaká je organizace tréninku
Děti se převlékají v kabině. Věci 
si berou s sebou domů. Trénink 
trvá 1 hodinu na ledě. Děti jsou 
rozděleny dle věku a dovednos-
tí do  skupinek. Každá skupinka 
má svého trenéra, který se jí vě-
nuje.
Důležité – účast na  trénincích 
přípravky je ZDARMA!
Nemusíte se starat o  příspěvky 
a poplatky, první rok je v hokejo-
vé základně zcela zdarma! 
Nikdo z  trenérů nepředpokládá, 

že do přípravky nastoupí perfekt-
ní bruslař. Přípravka je od  toho, 
aby se kluci a holky naučili prv-
ním krůčkům a postupně zvládli 
základní bruslařské dovednosti. 
Takže neváhejte a  přijďte! Rádi 
tě naučíme vše, co má hokejista 
a hokejistka umět!
Koho zkontaktovat
Všechny potřebné informace 
zájemcům o bruslení a lední ho-
kej poskytnou trenéři přípravky 
pánové Jiří Štourač na  telefon-
ním čísle 732  542  004 a  Aleš 
Horký na tel. čísle 739 446 820. 
Informace o  mladších žácích 
poskytne šéftrenér mláde-
že Karel Nekvasil na  tel. čísle 
736 671 165.

Připravil: Aleš Horký

HHk Hledá Mladé Hokejisty a Hokejistky. trénink je zdarMa!

Přípravka HHK Velké Meziříčí 
vyhrála zlato na  turnaji pořá-
daném ve  Žďáře nad Sázavou. 
V  úvodním utkání hráči HHK 
doslova excelovali a  deklasovali 
domácí Žďár 11:0. V dalším zá-
pase remizovali s  Třebíčí A  5:5. 
V průběhu hry si kluci vypraco-
vali až tříbrankové vedení, které 

i v důsledku náročného progra-
mu – druhého zápasu po  sobě 
– ztratili. Přesto k  vítězství sta-
čilo „pouze“ proměnit některou 
z mnoha vyložených šancí. Celý 
tým zaslouží za  předvedené 
výkony pochvalu. Hráči HHK 
nastoupili v  sestavě: v  brance 
Adam Brož, v  poli Vlasta Za-

choval, Michal Krejčí, Richard 
Čamek, Tomáš Vejmola, Michal 
Katolický, Šimon Katolický, Da-
niel Kratochvíla a Lukáš Zeman. 
Branky vsítili M. Katolický 4, 
Krejčí 3, Zachoval 3, Čamek 3, 
Vejmola 2 a  Kratochvíla 1. Tre-
nér Aleš Horký.

-ah-, foto archiv HHK

Hokejová přípravka dovezla zlato
Regionální soutěž družstev
skupina Jih
5. kolo: Spartak VM B – Gambit 
Jihlava F 1:4
Za domácí Zeman 1 bod – Kuče-
ra (C), Dvořák Dominik, Urbá-
nek a Dvořák Josef 0 b.
Hráči velkomeziříčského béčka 
si určitě dělali čáku na vítězství, 
neboť jejich soupeř stál v tabulce 
pod nimi; nakonec však utrpěli 
fatální porážku – vyhořeli jak 

Národní divadlo! Před tímto 
utkáním si mohli myslet, že si 
mohou myslet, ale dnes už si ta-
kové nesmysly nemyslí. Snad že 
byla onoho dne na nebi nějaká 
špatná konstelace hvězd či co. 
Šlo o totální selhání a o naprostý 
kolaps – no a přitom hostující 
tým nebyl ani zdaleka nějak ex-
tra silný… Přesto přišel takovýto 
debakl!
Výkon našeho béčka byl tento-

krát tristní až trapný; záhy ale 
jeho členové museli z iluzí vy-
střízlivět, neboť od protivníka se 
jim dostalo pohotové, tvrdé lekce 
a náležitého poučení o efektivitě 
hry.
Absolutorium zasluhuje pouze 
Jan Zeman z Meziříčka, který 
jako jediný držel velkomeziříč-
ský bojový praporec nad vodou. 
Ostatní ho spíše utápěli v bahně.

-vp-

Šachisté Spartaku pohořeli s Jihlavou

Ve středu 15. ledna 2014 byl za-
končen jubilejní 10. ročník Pohá-
ru pražských běžeckých nadějí, 
a to slavnostním vyhlášením ví-
tězů, kterého se účastnili mladí 
běžci společně s rodiči.
Dnes už je dobojováno, všichni 
si přišli převzít ocenění a také si 
užít chvilku slávy na pódiu. Pří-
jemným překvapením slavnost-
ního vyhlášení byla účast  naší 
špičkové běžkyně Lenky Masné. 
Kromě toho, že dětem předávala 
poháry a  podepisovala jim di-
plomy, tak v  neformální besedě 
se s  mladými nadějemi poděli-

la o  svoje zkušenosti z  běžecké 
kariéry. V  kategorii přípravka 
chlapci  člen Sokola Velké Me-
ziříčí Petr Vokoun převzal stří-
brný pohár za druhé místo. Petr 
se zúčastnil devíti z  deseti vy-
psaných závodů a v osmi z nich 
byl na  stupních vítězů. Tímto 
vyrovnaným výkonem se prosa-
dil mezi hochy, kteří byli vesměs 
o rok starší.
Zimní příprava je již v  plném 
proudu, a  tak se můžeme těšit 
na další jarní závody a věřme, že 
i úspěchy.

-vok-, foto: Tomáš Linhart

Petr Vokoun má stříbro

V sobotu 11. 1. jsme se zúčastni-
li halového fotbalového turnaje 
v  Dolní Cerekvi za  účasti šesti 
týmů, kdy každý hrál s  každým 
1×18 minut. Turnaj se hrál těž-
kým futsalovým míčem a  orga-
nizátoři nevyhlašovali konečné 
výsledky, to nás samozřejmě 
trochu mrzelo, protože jinak by-
chom skončili na prvním místě. 
Nejdůležitější však bylo to, jakou 
hrou se kluci celý turnaj prezen-
tovali. Konečně se nám povedlo 
plnit skoro vše, co jsme si řekli 
a každý zápas podle toho vypa-
dal. Kluci hráli s chutí a neustálé 
napadání dělalo soupeřům velké 
problémy. Nejvíce mě potěšil vý-
kon proti FŠ Třebíč, kdy jsme je 
konečně porazili, ale způsobem 
jaký jsem ještě u  kluků neviděl, 
napadáním, bojovností, ochotou 
jeden druhému pomoct a  vý-
sledkem bylo, že kluci z Třebíče 

nedali gól a  jestli 2× vystřelili 
na  branku, tak to bylo hodně. 
Samozřejmě, vždy je co zlepšo-
vat – především rychlejší indi-
viduální práce s  míčem –, ale 
za  celou dobu co trénuji tento 
tým, tak to byl nejlepší týmový 
výkon, za  který jim musím po-
děkovat.
Doufám, že takový článek nepí-
šu naposledy. Výsledky našeho 
týmu:
FC VM – Velký Beranov   3:1
FC VM – Vysočina Jihlava   1:1
FC VM – Kostelec   6:0
FC VM – Brtnice 10:0
FC VM – FŠ Třebíč   3:0
FC VM reprezentovali: Raus Da-
niel 12 branek, Bíbr Tadeáš 6, Ši-
mánek Štěpán 3, Todorov Milan 
1, Jaitner Lukáš 1, Holán Jakub, 
Havlík Adam, Blažek Filip a Kud-
láček Jan.

-myn-, foto: archiv FC VM

Starší přípravka hrála v Dolní Cerekvi na jedničku

veřej. brUslení

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

sportoveC Města velké Meziříčí 2013

Město opět vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce Velkého Meziříčí za uplynulý rok. Ankety se mohou 
zúčastnit pouze sportovci – jednotlivci či družstva – registrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a místních 
částí. Logickou výjimkou je Galerie odchovanců/trenérů. Nominace elektronicky (formulář na www.mes-
tovm.cz) nejpozději do pondělí 10. 2. 2014 na e-mailovou adresu villertova@mestovm.cz. -vill-

V Tasově vypuklo florbalové nadšení

-klu-, foto: archiv školy
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kUŽelky

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM 
zve do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 1995–2005 se zá-
jmem o pohyb.
Tréninky: pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou. 

HHK VM B – RH Centrum 
Brno 6:10 (3:3, 1:3, 2:4)
Diváků: 70. Rozhodčí: Kubát – 
Krejčí, Lamberský. Branky: 10. 
Malec (Chlubna), 14. Střecha 
F. (Chlubna), 17. Barák (Hubl), 
28. Hubl (Pokorný), 46. Šoukal 
(Navrátil), 50. Střecha L. – 2. Še-
tek (Špaček), 7. Kerbler M. (Gre-
pl), 10. Šetek (Stloukal, Badin), 
22. Stloukal (Špaček), 25. Grepl 
(Stanček, Kerbler M.), 38. Navrá-
til (Špaček), 55. Šetek, 56. Badin, 
59. Šetek, 59. Kerbler M. (Kerbler 
L.). Vyloučení: 4:11, navíc Střecha 
F. (HHK) 5 + 25 minut za napa-
dení čárového rozhodčího, Badin 
10 minut za nesportovní chování 
a Navrátil (oba RH) 10 a 20 minut 
za nesportovní chování. Využití: 

2:2. Oslabení: 0:2. Střely na bran-
ku: 46:33. HHK B: Šeba (Juda) 
– Střecha L., Navrátil – Peterka, 
Pokorný – Martinec – Chlubna, 
Střecha F., Malec – Šoukal, Barák, 
Hubl – Pelíšek, Kampas J., Vrána – 
Kampas M., Musil Š.
Prvního gólu se diváci dočkali ve 
2. minutě, kdy otevřel skóre Šetek 
z RH. Když v 10. minutě tentýž 
hráč zvyšoval už na 3:0 pro hosty, 
domácí hráči vypadali na ručník. 
Nebyli sice pod žádným tlakem, 
naopak byli aktivnější a více se tla-
čili do útočného pásma, ale soupeř 
pozorně bránil a vyčkával na chyby 
v rozehrávce. A ty potom nemilo-
srdně trestal. Vzápětí po třetí bran-
ce snížil Malec a hokejisté HHK 
zjistili, že to půjde. Zvýšeným dů-

razem v útočném pásmu se jim do 
konce třetiny podařilo srovnat stav.
Začínalo se od začátku, a to se 
vším všudy. Ve 25. minutě hosté 
opět vedli o dva góly. O další tři 
minuty později snížil v přesilovce 
Hubl, a vyrovnání se zdálo být jen 
otázkou času. Zkrat Filipa Střechy 
ale všechno změnil a byli to na-
opak hosté, kteří díky pětiminuto-
vé přesilovce skórovali.
Od začátku třetí části pokračovala 
snaha domácích o zvrat v utká-
ní. Nejprve ve 46. minutě snížil 
Šoukal a potom se jim podařilo 
srovnat, když svoje sólo úspěš-
ně zakončil Libor Střecha. Místo 
dramatu však přišla pět minut 
před koncem využitá početní vý-
hoda RH a vzápětí další chyba 

domácích, jež skončila úspěšným 
nájezdem Badina. Meziříčští pak 
ještě zkusili štěstí v power play, ale 
Šetek svým čtvrtým gólem defini-
tivně rozhodl utkání. Ve zbývající 
minutě a půl si hráči HHK nechali 
dát ještě desátou branku.
Další výsledky: Telč – Šerkovice 
16:1; Náměšť – V. Bíteš B 2:3; V. 
Bítýška – Křižanov 5:3; Bulldogs 
– Zastávka 4:5 po SN.
Tabulka KSM–V
1. RH Centrum Brno 14 11 0 2 1 104:32 35
2. Náměšť n. Osl. 14 10 1 0 3 86:52 32
3. Vel. Meziříčí B 14 9 1 0 4 75:48 29
4. Telč 14 8 1 1 4 87:40 27
5. Vev. Bítýška 14 7 2 1 4 53:44 26
6. Vel. Bíteš B 14 7 1 2 4 47:49 25
7. Zastávka 14 3 3 1 7 62:68 16
8. Křižanov 14 3 0 1 10 54:97 10
9. Bulldogs Brno 14 2 0 1 11 53:108 7
10. Šerkovice 14 1 0 0 13 40:123 3

-ht-

Hokejové béčko nestačilo na brněnské RH Centrum

OP III muži
BK VM – Jiskra Kyjov 68:49 
(41:26)
BK VM – JVSB Uherské Hradiš-
tě 81:28 (40:12)
Ani se nechce věřit, že Uherské 
Hradiště i Kyjov byly lídry sou-

těže OP III. Ve svých nejlepších 
zápasech sezony oba týmy naši 
muži přehráli. A  v  neděli sou-
peře z Uherského Hradiště způ-
sobem mezi muži nevídaným. 
Soupeři nepadlo do  koše prak-
ticky nic a  na  konci zápasu byl 

rozdíl 53 bodů v  náš prospěch. 
Málem došlo i na pověstnou pa-
rádičku Vojty Práška, ale vracejí-
cí soupeř mu ji na poslední chví-
li znemožnil. Snad tyto výkony 
našemu týmu vydrží i  do  příš-
tích zápasů.

Krajský přebor Vysočiny 
TJ Třebíč D – Spartak VM A 
2457:2436 * 4:4
Dobeš P. 415:439 Baloun
Vafek 370:396 Starý
Dobeš J. 398:405 Lavický Ji.
Vojtková 417:364 Kováč
Lenz 430:440 Lavický B.
Kasáček 427:392 Korydek
Spartak VM A – TJ Třebíč C 
2511:2609 * 2:6
Baloun 421:427 Gregorovič
Weiss 443:415 Toman L.
Lavický B. 445:416 Tenkl
Lavický Ji. 398:449 Toman Z.
Starý 374:445 Kohout
Korydek 430:457 Blatný
Krajská soutěž Vysočiny – sku-
pina B

Spartak VM B – Spartak VM C 
1627:1619 * 4:2
Trnka 380:383 Krejska
Kamenský 431:370 Lavický A.
Fajmonová 409:406 Mátl
Lavický F. 407:460 Weiss
Spartak VM B – BOPO Třebíč B 
1684:1713 * 3:3
Fajmonová 409:404 Zeman
Mičková 395:434 Franc
Kamenský 430:428 Frantík
Trnka 450:447 Polomski
Spartak VM C – PSJ Jihlava C 
1639:1665 * 2:4
Bača 372:435 Partlová
Badalík 403:404 Doubek
Krejska 411:389 Souček
Weiss 453:437 Švehlík

-sta-

Mezinárodní turnaj mladších 
a  starších dorostenek v  letošním 
roce zavítal do sportovního areálu 
městečka Morkovice – Slížany. Po-
řadatelé z HK Veselí nad Moravou 
přizvali na  tuto tradiční třídenní 
akci celkově dvanáct dorostenec-
kých dívčích týmů z  Čech, Mo-
ravy a Slovenska. V kvalitní herní 
přípravě, v  níž se setkaly týmy 
z první i druhé ligy, se neztratily 
ani dva velkomeziříčské celky.
V  pátečním podvečeru nejprve 
vstoupily na  scénu naše mladší 
dorostenky proti HC Zlín. Výbor-
ná kolektivní souhra našich odo-
lávala fyzicky lépe disponované-
mu soupeři. V  poslední minutě 
tohoto našeho nejpovedenějšího 
turnajového vystoupení jsme byli 
blízko bodového zisku, …škoda 
– 14:15. Svoji páteční premiéru 
si po velmi dobrém výkonu ode-
hrály i starší dorostenky. Ty proti 
domácímu týmu předvedly velmi 
dobrý a soustředěný výkon. Ško-
da, že jsme po  celou hrací dobu 
neudrželi nasazené tempo hry 
a  nakonec odešli s  dvougólovou 
ztrátu 24:26. 

Sobota byla pro naše celky bo-
dově daleko úspěšnější, ovšem 
pro pětici mladších dorostenek 
– Janečková, Bačová, Doležalo-

vá, Koudelová a  Závišková Kat. 
i  fyzicky hodně náročná, neboť 
nastupovaly v obou věkových ka-
tegoriích. Nejprve jsme dokázali 

v  ranním souboji celkem jasně 
porazit mladší dorostenky Vršo-
vic 19:14, po poledni pak přidaly 
starší dorostenky nejtěsnější vý-
hru nad Pardubicemi 18:17, když 
soupeřky „zlomily“ až v  samot-
ném závěru. Tvrdý a  neúprosný 
souboj mladších dorostenek se 
zástupcem slovenské házenkář-
ské školy HK Slávia Partizánské 
vyšel tentokráte lépe pro soupeř-
ky. Naše mladé hráčky odešly se 
vztyčenou hlavou, leč bez bodo-
vého zisku 17:19. Vrcholem tur-
naje pro naše starší dorostenky 
byl dramatický večerní souboj 
se Sokolem Poruba. Oba celky se 
prezentovaly velmi dobrými vý-
kony brankářek a zdařilou útoč-
nou souhrou spojek. Pravidelně 
se střídaly ve  vedení. Soupeřky 
v  závěru vedly už tříbrankovým 
rozdílem. Změnou obranného 
systému jsme Ostravanky donu-
tili k  chybám a  takticky sehra-
nou koncovkou dovedli souboj 
k  „plichtě“ 20:20. V  posledním 
sobotním pozdněvečerním vy-
stoupení již naše mladší do-
rostenky „mlely z  posledního“ 

a  proti pozdějším turnajovým 
vítězkám souboj dohrály z  po-
vinnosti 13:24. 
Nedělní odpoledne zahájily starší 
dorostenky jednoznačnou výhrou 
nad hráčkami Vršovic 26:12, čímž 
se přiblížily před závěrečným sou-
bojem s HC SCM Zlín medailové-
mu umístění.  K  tomuto souboji 
nakonec díky těžko pochopitel-
nému rozhodnutí ješitné trenérky 
hostí odvolat tým z turnaje nedo-
šlo a naše hráčky tak získaly stří-
brné medailové ocenění. Celý ma-
raton třiceti turnajových utkání 
završily naše mladší dorostenky 
soubojem, ve kterém poměřily síly 
s hráčkami Sokola Poruba. Ambi-
ciózní soupeřky měly od prvních 
minut jasně navrch, když nepře-
konatelnou překážkou pro větši-
nu našich střelkyň byly ostravské 
brankářky 11:19. Ojedinělým ex-
celentním výkonem se předvedla 
na křídle hrající Eliška Koudelová, 
která byla autorkou všech jede-
nácti našich přesných zásahů!
Při závěrečném ceremoniálu pře-
vzaly stříbrné medaile z rukou po-
řadatele velkomeziříčské starší do-

rostenky, individuální ocenění pro 
nejlepší střelkyni turnaje patřilo Ivě 
Záviškové za 34 přesných zásahů. 
Tabulka mladší dorostenky:
1. HK Štart Trenčín 110:73 10
2. Sokol Poruba  93:69  8
3. HC Zlín  90:78  6
4. HK Slávia Partizánské  82:90  4
5. TJ Sokol Velké Meziříčí  74:91  2
6. Sokol Vršovice  66:114  0

Hrály: Šabacká J., Blažková V. – 
Koudelová E. (31), Závišková K. 
(15), Janečková D. (12), Bačová S. 
(6), Doležalová R. (4), Rymešová 
A. (4), Cahová K. (1), Matouško-
vá Z. (1), Buchtová E., Zedníčko-
vá M.
Tabulka starší dorostenky:
1. HK Veselí nad Moravou 115:98  8
2. TJ Sokol Velké Meziříčí  94:75  7
3. HC Zlín  91:63  7
4. Sokol Poruba  92:96  5
5. DHK Pardubice  95:101  3
6. Sokol Vršovice  70:124  0

Hrály: Vávrová M. – Závišková 
I. (34), Škrdlová R. (15), Sedláč-
ková K. (15), Homolová M. (3), 
Rosová T. (2), Janečková D. (8), 
Koudelová E. (8), Doležalová R. 
(4), Bačová S. (3), Závišková K. 
(1). Trenéři Záviška, Partlová, 
Škrdlová, Zedníčková.

Starší dorostenky skončily v přípravě na mezinárodním turnaji druhé

-záv-, foto: archiv házené

IX. ročník Memoriál Eduarda 
Klapala
O víkendu 11.–12. ledna 2014 se 
do našeho města sjelo na 9 desí-
tek mladých házenkářek z Čech, 
Moravy a Slovenska. V házenkář-
ské hale po oba dny totiž probí-
halo turnajové klání IX. ročníku 
Memoriálu Eduarda Klapala. 
Náš tým, kterému se v  turnaji 
příliš nedařilo, se postupně utkal 
s  těmito soupeři: Velké Meziříčí 
– Havlíčkův Brod A 2:18, – Ha-
vlíčkův Brod B 7:12, – Žeravice 
7:14, – Újezd u Brna 14:6, – Velká 
nad Veličkou 5:11, – Stupala (SK) 
6:18, – Žirovnice 5:21.
Bez ztráty bodu turnajem prošel 
Havlíčkův Brod A a tímto se stal 
pro letošní rok držitelem putov-
ního poháru. Nejlepší střelkyní 
turnaje s  počtem 39 vstřelených 
branek byla vyhlášena domácí 
hráčka Lenka Pacalová.
Pořadí: 1. TJ Jiskra Havlíčkův 

Brod A, 2. SKH Velká nad Velič-
kou, 3. DHK Slavoj Žirovnice, 4. 
HC Tatran Stupava, 5. SK Žeravi-
ce, 6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod B, 
7. TJ Sokol Velké Meziříčí, 8. TJ 
Sokol Újezd u Brna.
Hrály: Boháčová Lucie – Marková 
Kateřina (1), Borkovcová Tereza, 
Badalíková Jana, Holíková Lenka, 
Pospíšilová Markéta (4), Boud-
ná Žaneta (1), Vašinová Johana, 
Pavlasová Klára, Švejdová Kristý-
na, Musilová Nikola (1), Pacalová 
Lenka (39), Slámová Karolína. 
Bohužel, kvůli dlouhodobému 
zranění chyběla opora týmu Te-
rezie Pavlíčková. Trenérky: Ilona 
Závišková, Lenka Pacalová.
Slavnostnímu vyhlášení byli pří-
tomni i  rodinní příslušníci pana 
Klapala, kterým touto cestou dě-
kujeme za  sladké odměny v  po-
době dortů, které předali spolu 
s ostatními cenami všem zúčast-
něným družstvům.

Zároveň bychom také rády co nej-
srdečněji poděkovaly panu ředi-
teli Střední školy řemesel a služeb 
ing.  Milanu Veberovi za  ochotu 
a  spolupráci při organizaci turna-
je. Díky patří Františku Vidlákovi 
za  vstřícnost a  pomoc při ubyto-
vávání družstev a také celému ko-
lektivu kuchařek, a to za příjemné 
jednání, trpělivost a  především 

za  přípravu vynikajícího jídla pro 
tuto akci. Poděkování patří také 
všem rodičům a sponzorům, kteří 
přispěli k nezaměnitelné atmosféře 
i ke zdárnému průběhu celého tur-
naje. Podle slov trenérů zúčastně-
ných družstev proběhl turnaj v pří-
jemném duchu a s jeho organizací 
byli všichni spokojeni.
-jel, záv, pac-, foto: archiv házené

Basketbalisté přehráli lídry soutěže

Mladším žákyním se v domácím turnaji nevedlo

Dorost – hokej
HC Bobři Valašské Meziříčí – 
HHK VM 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
Branka a asistence HHK: 5. Ti-
chý (Bernat), 16. Tichý (Dundá-
lek, Burian L.), 32. Tlapák, 33. 
Burian L. (Dundálek). Sestava 
HHK: Juda J. – Báňa M., Smažil, 
Kampas F., Pacalová – Tichý, Bu-
rian L., Dundálek – Šilpoch D., 
Bernat, Tlapák – Přinesdomů, 
Nevěčný, Pavelka. Rozhodčí: 
Janiš – Bartozel, Krátký. Vylou-
čení: 8:9, využití: 1:1, v oslabe-
ní: 0:0. Střely na branku: 48:27 
(15:9, 16:13, 17:5). Diváci: 25.
V dalším utkání KL dorostu za-

jížděli dorostenci do Valašského 
Meziříčí, kde se utkali s momen-
tálním lídrem soutěže. Po velmi 
dobrém výkonu celého družstva 
si připsali do tabulky dva velmi 
cenné body a upevnili si čtvrtou 
příčku krajské ligy JM, VY a ZL. 
Ostatní výsledky devatenáctého 
kola dorostu: HC Brumov-Byl-
nice – HC Bulldogs Nové Mes-
to nad Váhom 3:3, HC Uherský 
Brod – SHK Hodonín B – odlo-
ženo, Technika Brno – volno.
Program dorostu na zimním 
stadionu Velké Meziříčí: 25. 
ledna v 16.30 HHK dorost – HC 
Uherský Brod. -hhk-

Dorost porazil valašské 
Bobry z čela krajské ligy

Hokejoví mladší žáci 
zvítězili v České Třebové
Mladší žáci
TJ Lokomotiva Česká Třebová – HHK VM 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Branka a asistence HHK: 3. Strádal T. (Dvořák F.), 24. Sobotka, 41. 
Strádal T. (Bibisidis), 49. Sobotka (Dvořák L.), 55. Strádal T. (Dvo-
řák L.). Sestava HHK: Honiš – Poledna, Broža, Dvořák L., Vildomec 
– Bibisidis, Strádal T., Hejduk – Dvořák F., Šilpoch M., Krčma – So-
botka, Bartošek. Vyloučení: 1:3, využití: 0:0, v oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 32:23. Diváci: 68.
Program žáků na zimním stadionu Velké Meziříčí:
Sobota 25. ledna v 9.30 HHK mladší žáci – HC Litomyšl; v 11.30 
HHK starší žáci – HC Litomyšl. -hhk-

-rap-
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Áčko HHK naplno bodovalo v Uherském Ostrohu

kdy a kaM

NA BASKETBAL do tělocvičny ZŠ Školní v sobotu 25. ledna v 9.00 
a v 11.00 BK VM kadetky U17 – Sokol Lanžhot
v sobotu 1. února ve 13.30 a v 15.30 BK VM ženy – Sokol Lanžhot
NA HÁZENOU do sportovní haly za Světlou v neděli 26. ledna 
8.30–17.00 přípravný turnaj ml. a st. dorostenek: Házená J. Hradec, 
HK N. Jičín, DHK Pardubice, HK Štart Trenčín, Tatran Stupava

Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Branky a  asistence: 8. Matušek 
(Duchoslav), 32. Galuška (Fojtík, 
Tóth) – 7. Nekvasil (Novák), 20. 
Sláma (Fila), 24. Nekvasil (Vlašín). 
Sestava: Hladík (Štourač) – Dusík, 
Sláma, Ambrož, Šerý, Vlašín, Ště-
pánek – Fila, Nekvasil, Novák – 
Krča, Kudláček, Burian V. – Sobot-
ka, Bula, Křenek. Rozhodčí: Melich 
– Macek, Tkáč. Vyloučení: 8:11, 
navíc: Fila (HHK) 5+OK. Využití: 
2:0, v  oslabení: 0:1. Střely: 33:35 
(12:17, 8:8, 13:10). Diváci: 380. 

V sobotu zajíždělo první mužstvo 
HHK do  Uherského Ostrohu, 
kde se utkalo s místním hokejo-
vým klubem. Přestože se domá-
cí tým tísní ve spodních patrech 
tabulky, dal se očekávat tuhý boj 
o každý metr ostrožského ledu. 
Od  první minuty se hrál rychlý 
kombinační hokej s  řadou tuto-
vek na obou stranách. Na začát-
ku sedmé minuty se ve vlastním 
oslabení dostali do brejku Michal 
Novák a  Karel Nekvasil. Dru-
hý jmenovaný nedal domácímu 
brankáři šanci a  strhl vedení 

na  naši stranu. Z  vedení se naši 
hráči neradovali dlouho. Po  ne-
celé půlminutě zužitkovali domá-
cí přesilovou hru a  srovnali stav 
na 1:1. K další změně stavu došlo 
po  kuriózním gólu v  samotném 
závěru první třetiny. Po přihráv-
ce Petra Fily vystřelil v čase 19:57 
min. z našeho obranného pásma 
střelu na soupeřovu bránu Lukáš 
Sláma a  se závěrečným klakso-
nem strhl vedení na naši stranu.
Jak končila první třetina, tak začala 
druhá. Ve 24. minutě lovil domácí 
gólman Valúch další kotouč. Po při-

hrávce Petra Vlašína skóroval Karel 
Nekvasil. Ve 28. minutě se do pře-
číslení dostal opět Karel Nekvasil, 
který nádhernou přihrávkou vyzval 
ke  střele Michala Nováka. Tento-
krát byl Valúch, gólman domácích, 
na svém místě. O dvě minuty poz-
ději se po střele Lukáše Slámy roze-
zněla tyč domácí svatyně. Po těchto 
neproměněných tutovkách, přišel 
ze strany domácích trest v podobě 
snížení. Do konce druhé třetiny se 
již skóre nezměnilo.
Ve  třetí periodě měla obě muž-
stva velkou řadu příležitostí, kte-

ré nebyly využity, a tak si náš tým 
odvezl plný počet bodů.
V dalším kole zajíždí A mužstvo 
HHK do  nedalekých Rosic, kde 
se utká s nováčkem soutěže. Ten 
v posledních kolech trápí jedno-
ho soupeře vedle druhého, a  tak 
nás čeká těžká bitva o další mis-
trovské body. 
Ostatní výsledky: HC Spartak 
Velká Bíteš – HC Uherský Brod 
4:0, HC Brumov-Bylnice – HC 
Štika Rosice 2:1, HC Uherské 
Hradiště – HK Kroměříž 3:4SN, 
HC TJ Šternberk – SK Minerva 

Boskovice 6:1, HC Uničov – HCM 
Warrior Brno 0:3, Dynamiters 
Blansko HK – volno.

HHK VM – HC Brumov-Bylnice 3:4 SN (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)
Branky a asistence: 7. Štěpánek, 17. Fila (Krča, Sláma), 56. Krča (Amb-
rož) – 10. Vraník (Vaněk), 43. Záhorovský (Antonovič, Vaněk), 44. Šu-
doma (Vraník, Nesrsta), rozhodující sam. nájezd Antonovič. Sestava 
HHK: Štourač (Hladík) – Dusík, Sláma, Ambrož, Šerý, Vlašín, Válek 
– Fila, Nekvasil, Novák – Krča, Kudláček, Burian – Štěpánek, Křenek, 
Cihlář. Rozhodčí: Mikšík – Čelechovský, Antonín. Vyloučení: 6:5, na-
víc Šudoma (BRU) 10+20 min. OT. za nesportovní chování. Využití: 
2:1, v oslabení: 0:0. Střely: 27:25. Diváci: 150.

Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 19 12 0 3 4 82:55 39
2. Uničov 19 11 1 3 4 89:68 38
3. Vel. Meziříčí 18 12 0 1 5 82:56 37
4. Šternberk 18 10 0 1 7 82:70 31
5. Warrior Brno 19 9 1 1 8 78:53 30
6. Blansko 18 6 3 2 7 74:71 26
7. Boskovice 18 8 0 2 8 59:78 26
8. Rosice 18 2 3 0 13 61:99 12

Zlínská konference
1. Kroměříž 19 10 5 0 4 94:78 40
2. Brumov-Bylnice 18 8 2 0 8 71:61 28
3. Uherský Brod 17 6 2 1 8 53:67 23
4. Uherský Ostroh 19 4 0 2 13 59:83 14
5. Uherské Hradiště 18 3 1 2 12 67:112 12

-hhk-

Hokejisté prohráli na 
samostatné nájezdy

-hhk-

4. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Tech. služby VM – SK Netín 0:6
Uzeiting 2, Beran, Dvořák, Bra-
dáč, Vaněk,
Agromotor VM – Laser Zik-
mund 6:4
Šlapal 2, Krejčí V. ml., Mucha, 
Sobotka, Krejčí Vojta – Neubauer 
2, Rosecký, Jirka
SK Netín – SK Omega VB 1:5
Beran – Svoboda 2, Budín, Dob-
rovolný, Pelán
T. služby VM – HC Lukáš 0:12
Kotrba 5, Krutiš 3, Belatka 2, Bar-
tejs, Malát

O postup do extraligy
NHÚ Balinka VM – Horní Heř-
manice 4:2
Mucha Jar. 2, Strádal, Komínek – 
Mejzlík Z., Suk
SK Vídeň – HC Benetice 0:2
Konečný, Mikuláš
SPL Radostín nad Osl. – Auto 
Dobrovolný VM 6:10
Láznička 3, Krejčí, Hubený, Hor-

ký – Oliva 4, Vondráček Jiří 2, Še-
fčík 2, Krejčí, Dohnal
1. Horní Heřmanice 4 3 0 1 30:11 6
2. SPL Radostín nad Osl. 4 3 0 1 23:16 6
3. HC Benetice 4 2 1 1 11:9 5
4. Auto Dobrovolný VM 4 2 0 2 23:30 4
5. HC Pikárec 3 1 1 1 17:16 3
6. NHÚ Balinka VM 4 1 1 2 11:16 3
7. HC Ořechov 3 1 0 2   8:16 2
8. SK Vídeň 4 0 1 3   7:16 1

O konečné umístění v 1. lize 
(5.–12. místo)
River VM – HC Křižanov 2:2
Vrtal, Rous – Běhal, Štěpánek
SK Lavičky – HC Tasov 3:4
Stupka, Barák, Hejl – Krejčí 2, Ja-
seňák, Páral
HC Bory – HCF Dráhy VM 4:5

Pokorný 3, Váša – Jeřábek, Mišu-
ra, Šmída, Širhal, Tuček
HC Křižanov – SK Str. Zhoř 0:4
Vlach, Bartůšek, Kuřátko, Běhů-
nek
Farma Měřín – River VM 11:4
Blažek 3, Mužátko 2, Oulehla 2, 
Krčál 2, Kožený M., Kožený K. – 
Rous 2, Daniel, Vrtal
5. HC Tasov 4 4 0 0 19:9 8
6. Farma Měřín 4 3 0 1 29:14 6
7. River VM 4 2 1 1 15:15 5
8. SK Lavičky 4 2 0 2 19:10 4
9. HCF Dráhy VM 4 2 0 2 15:15 4
10. SK Stránecká Zhoř 4 2 0 2 14:18 4
11. HC Křižanov 4 0 1 3   4:19 1
12. HC Bory 4 0 0 4 11:28 0

-vid-

1. HC Lukáš 4 3 0 1 32:12 6
2. Sanborn VM 3 3 0 0 17:10 6
3. Agromotor VM 3 2 0 1 13:10 4
4. SK Netín 4 2 0 2 15:13 4
5. SK Omega VB 4 2 0 2 14:17 4
6. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 0 2 13:18 2
7. Laser Zikmund 3 0 1 2 14:19 1
8. Tech. služby VM 4 0 1 3   8:31 1

Městskou hokejovou ligu nyní vede HC Lukáš

Kadeti U17
BK VM – BŠM Brno B 53:20 
a 71:34
Ve  velmi vyrovnané soutěži se 
po dlouhé době stalo, že někte-
rý tým vyhrál výrazným rozdí-
lem. 
Jsme velmi rádi, že se to po-
dařilo našemu týmu kade-
tů. Ve  dvou zápasech udělat 
124:54, to se našemu týmu ješ-
tě nepovedlo. Soupeř přitom 
nehrál špatně, jen se mu neda-
řilo v zakončení. No a také při 
svých útocích nacházel skvěle 
připravenou obranu velkome-
ziříčského týmu. A  když už se 
mu podařilo dostat se do  stře-
lecké pozice, tak hodně často 
narazil na  naše hráče, kteří 
tentokrát hráli velmi „vysoko“. 
Kolik bylo blokovaných střel 
v  obou zápasech, to si netrou-
fám ani odhadovat. Jen Michal 
Kovář (na snímku vpravo při 
střelbě) jich měl ve  druhém 
zápase určitě výrazně více než 
deset. 

Pro trenéry bylo cenné, že se 
hráči snažili plnit pokyny z la-
vičky a  dařilo se nacvičovat 
smluvenou taktiku. Protože 
v  těchto zápasech bylo mož-
né nacvičovat věci z  tréninku, 
které potřebujeme zažít v  zá-
pasech. Za  čtrnáct dní nás 
čeká těžký a  klíčový dvojzá-
pas v  Třebíči proti vedoucímu 
týmu soutěže a  poté přivítáme 
dalšího adepta na  prvenství ze 
Žabovřesk.
Sestava týmu VM U17:  Jaroslav 
Rosa, Michal Kovář, Adam Ostrý, 
Jakub Mezlík, Jan Sýkora, Lukáš 
Ivančík, Martin Šmíd, Jiří Stude-
ný a Daniel Klapal, trenéři Tomáš 
Rapušák a Petr Filla.
Tabulka skupiny Západ
1. TJ Třebíč 16 zápasů (12 vítězství) 28 b.

2. SK Žabovřesky 16 zápasů (11 vítězství) 27 b.

3. BK VM 16 zápasů (10 vítězství) 26 b.

4. BK Žďár n. S. 16 zápasů (10 vítězství) 26 b.

5. BŠM Brno B 16 zápasů (3 vítězství) 19 b.

6. Bystřice n. P. 16 zápasů (2 vítězství) 18 b.

-rap-,
foto: archiv BK VM

Basketbaloví kadeti převálcovali Brno

TJ Nové Město na Moravě – ST 
VM B 7:11
Body: Skryja M. 4/0, Klíma T. 
3/1, Šoukal S. 2/1, Zelený D. 1/3. 
Čtyřhra: Šoukal, Klíma
Ostrov nad Osl. – ST VM C 11:7
Body: Juda Z. 2/2, Bednář I. 2/2, 
Dvořák F. 1/3, Zelený D. 1/3. 
Čtyřhra: Dvořák, Bednář
ST VM D – Jámy 13:5
Body: Juda Z. 4/0, Buk R. 4/0, 
Vodák P. 2/2, Zelený T. 1/3. Čtyř-
hra: Buk, Juda; Zelený, Vodák

ST VM E – TJ Žďár nad Sázavou 
CH 1:17
Body: Hrůza V.
Družstva B a D své utkání zvlád-
la, naopak týmy C a E podlehla. 
V sobotu čeká naše áčko venkov-
ní dvojkolo v  Jemnici a  Třebíči. 
Jde o  velmi důležitá střetnutí 
o špici tabulky krajského přeboru 
první třídy a zároveň také o po-
stupové pozice. Věřme, že hráči 
uspějí a budou naplno bodovat. 

-pk-

stolní tenis
OP II starší dorostenky a ženy
BK Vyškov – BK VM 60:53 a 64:42
Naše ženy odjely ke dvěma zápasům do Vyškova se 7 hráčkami. Z toho 
byly 4 podkošové a 3 křídla. A to je v kádru našeho týmu skoro 20 hrá-
ček. Máme 4 rozehrávačky, 2 byly nemocné, 1 na horách a poslední naši 
záchranu Julku Ráčkovou poslala atletická trenérka na závody v atletice. 
Naše děvčata se snažila, seč jim síly stačily, ale tentokrát nás početnější 
soupeř přehrál. Děvčata je potřeba pochválit za bojovnost a přístup. 
Zvláště v  prvním zápase chyběl malý kousek k  vítězství. Vzhledem 
k okolnostem, které tým postihly, jsou výsledky úspěchem. Za čtrnáct 
dní přivítáme doma tým z Lanžhotu a to už snad bude kádr širší. 
Sestava týmu VM ženy: Radka Vaďurová, Zdena Kupská, Lucie Nová-
ková, Dagmar Zezulová, Markéta Malcová, Petra Vránová a Kateřina 
Sochorová, trenér Kamil Hugo. -rap-

Basketbalistky prohrály

V pátém ročníku velkomeziříčského turnaje v mariáši, který probě-
hl v  sobotu v hasičce, v konkurenci 125 hráčů zvítězil Josef Střecha 
z Rudíkova. 

Sehráli mariášový turnaj

Text a 2× foto: Josef Dvořák


