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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

Hlasujte v soutěži

Vánoční město
Více informací na straně 6
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Dekorováni byli i stříbrní medailisté z našeho města
29. ledna 2014

Výročí oslavíme 
společně
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Od začátku ledna se na tomto místě 
objevovala výzva čtenářům našeho 
týdeníku, zda nemají doma nějaké 
materiály týkající se týdeníku Velko-
meziříčsko, zejména třeba fotografie 
či jiné dokumenty, které nebyly do-
sud publikovány,  jestli by je moh-
li zapůjčit naší redakci k  použití. 
S  potěšením mohu konstatovat, že 
se výzva neminula účinkem a ozvali 
se čtenáři a nabídli . Jestli bude po-
třeba, ozvu se z  tohoto místa ještě 
v průběhu roku. Prozatím vám dě-
kuji za spolupráci a těším se na osla-
vu, na  kterou budete též srdečně 
pozváni. Slavit budeme 95. výročí 
založení týdeníku Velkomeziříčsko, 
a jeho 25. ročník znovuobnoveného 
vydávání, které začalo po sametové 
revoluci. Letos také uplyne 105 let od 
narození K. Rosendorfa ml. A ještě 
jedno ‚výročí‚ si dovolím vzpome-
nout, ač je osobní, letos je tomu 20 let 
od začátku mojí novinářské profese.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka
Telefon:  pevná linka 566 782 007

732 203 787, e-mail: 
horka@velkomeziricsko.cz.

První vítězové Her VI. zimní 
olympiády dětí a mládeže 
(ZODM) byli dekorováni 
medailemi na velkomeziříč-
ském náměstí v úterý 21. ledna 
vpodvečer. I přes deštivé počasí 
slavnostní ceremoniál sledo-
valo plné náměstí lidí, mezi 
nimiž pochopitelně nechyběli 
ani ostatní účastníci olympiády. 
Ti přijeli podpořit se svými 
hlasitými vuvuzelami svoje 
úspěšnější kolegy.

Olympiáda byla slavnostně zahá-
jena v Havlíčkově Brodě v sobotu 
19. ledna a první dva závodní dny 
proběhly 20. a 21. 1. Kvůli špatné-
mu počasí se ve Velkém Meziříčí 
nekonaly lyžařské závody v  alp-
ských disciplínách ani ve  snow-
boardingu, které se měly jet 
na Fajtově kopci. Byly přesunuty 
na  sjezdovku Šacberk u  Jihlavy. 
Lyžařů ze Ski klubu Velké Mezi-
říčí se podle sdělení Ivo Doležala 
zúčastnilo celkem šest – Marek 
Peštál, Tereza Neumanová, Ta-

mara Dušovská, Oskar Točík, 
Filip Vošmera a Tamara Bočková.  
Snowboardisté byli z  Velkého 
Meziříčí čtyři – dva chlapci a dvě 
dívky – Jan Ambrož, Stanislav 
Nováček, Lucie Teplá a  Karolí-
na Jelínková. Prvně jmenovaný 
snowboardista Jan Ambrož zís-
kal dvě stříbrné medaile. Jednu 
z  nich převzal právě na  slav-
nostním ceremoniálu na náměs-
tí ve  Velkém Meziříčí. Začátky 
spolupráce a tento letošní úspěch 
přiblížil Ambrožův trenér Ja-
roslav Karásek. „Honzu jsem 
poznal před asi třemi roky, kdy 
se zúčastnil veřejných závodů 
na Fajťáku, a kde jsme se dohodli 
na  nějaké spolupráci a  trénová-
ní,“ vzpomíná Karásek, „po roce 
společné práce se zúčastnil mi-
nulé olympiády dětí a  mládeže 
na Bílé, kde ještě výsledky nebyly 
nic moc, i když se úplně neztratil. 
Po  další práci a  dvou letech byl 
jako nejlepší z kolektivu dětí vy-
brán, a jak je vidět, tak jeho úsilí 
se odrazilo na velice dobrém vý-

sledku.“ Úspěšný snowboardista 
Ambrož není podle trenérových 
slov registrován v  žádném klu-
bu a  jezdí zatím jen jako amatér 
na „volné noze“. V plánu ale má 
s  tím něco udělat a začít závodit 
i v „republice“ – vždyť se s někte-
rými závodníky setkal již na těch-
to hrách, uvedl Karásek. Ten 
svého svěřence hodnotí jako cíle-
vědomého. „Svůj tréninkový plán 
si svědomitě plní. Jen je škoda, že 
současné podmínky neumožnily 
intenzivnější trénink. To se však 
netýká jen Honzy, ale všech re-
prezentantů Kraje Vysočina,“ do-
dal ještě trenér.
Dalším úspěšným sportovcem 
našeho města byl lyžař Oskar 
Točík, který obsadil také druhé 
místo, a to v paralelním slalomu. 
Krom lyžařů a snowboardistů se 
zúčastnili i  dva odchovanci vel-
komeziříčského HHK, hokejisté 
Milan Strnad a  Petr Slabý. Ti 
s  týmem Vysočiny získali 23. 1. 
zlaté medaile.

Oprava páteřní silnice 
chce společný postup

 Pokračování na straně 3 a 10

Vlevo Jan Ambrož z Velkého Meziříčí - dvojnásobný stříbrný medailista z letošní 
olympiády dětí a mládeže. Snímek ho zachycuje na slavnostním vyhlášení ve 
Velkém Meziříčí. Vpravo moderátor večera Štěpán Škorpil. Foto: Iva Horká

Anketní lístek - ohňostroj
Otázka: Novoroční ohňostroj se v našem městě má napříště ko-
nat:
A) 31. prosince 2014 ve 24.00
B) 1. ledna 2015 v 17.00.
Hlasovat 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 
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-

Radnice zkrátila čekací 
dobu na dopravce

Diskuze s občany se koná na malé scéně Jupiter clu-
bu ve Velkém Meziříčí. Čtvrtek 6. února 2014 od 16 
hodin. Součástí programu je vyhlášení soutěže Vá-
noční město.

Velkomeziříčská radnice rozšířila pracovní dobu na odboru dopravy. Dnes 
jsou přepážky otevřené v pondělí a středu od 8.00 do 17.00, v ostatní dny 
od 8.00 do 13.00. Lidé by tak měli při přehlašování aut čekat výrazně kratší 
dobu. „V úterý je odpoledne otevřeno do 13.00 pro právnické osoby. Může 
přijít kdokoliv, je ale možné, že bude muset čekat delší dobu. Některé fir-
my totiž vyřizují naráz více aut, a to potom vyřízení trvá klidně i hodinu,“ 
popsal ještě další otevřené přepážky vedoucí dopravky Pospíchal.  Od za-
čátku roku jsou přepážky posíleny o 1 pracovníka. Radnice jej přijala kvůli 
problémům s centrálním registrem. „V souvislosti s jeho spuštěním došlo 
k výraznému prodloužení čekacích dob až na průměr 45 min. Proto jsme 
po  dohodě s  tajemníkem a  po  schválení radou přijali dalšího technika. 
Po jeho zapracování jsme mohli od 6. 1. rozšířit úřední hodiny,“ řekl Necid. 

-ran-

Velkomeziříčské zastupitelstvo města bude rozhodovat o tom, zda s kra-
jem vyhlásí společné výběrové řízení na opravu silnice č. 602. Rada města 
zastupitelům doporučila tento záměr schválit. Připravovaná akce spočívá 
nejen v opravě samotné silnice, ale i například vybudování kruhového ob-
jezdu na odbočce u Radslavic, nové chodníky a veřejné osvětlení, osvětle-
né přechody pro chodce a autobusové zálivy. „Investorem opravy silnice, 
která je páteřní komunikací města, je kraj. Naopak chodníky a přechody 
pro chodce jsou v naší režii. Pravidla v podstatě ukládá zákon považovat 
tuto akci pro účely veřejné zakázky za jednu stavbu. Proto musíme postu-
povat ve výběrovém řízení v souladu s krajem,“ vysvětlil starosta Necid, 
proč rada doporučila zastupitelům záměr schválit. Na opravu silnice čeká 
Velké Meziříčí netrpělivě. Její stav je katastrofální a způsobuje velké nepří-
jemnosti řidičům. „Už předloni jsme nechali preventivně provést kontrolu 
vodovodu a kanálu, které pod silnicí vedou. A loni jsme kanál na Karlově 
opravili a ukazuje se, že to byl prozíravý tah, bez toho by oprava komuni-
kace vůbec nezačala,“ řekl starosta. Pokud vše půjde podle plánů a vyjde 
dotace z evropských a ze státních zdrojů, měla by oprava být hotová ještě 
letos. „Považoval bych to za velký úspěch, už proto, že o tuto opravu žádá-
me na kraji dlouhodobě,“ uzavřel starosta.
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Zeď velkomeziříčské fary byla provázána s velkým sálem JC, a proto ji museli 
osekat, aby vznikl potřebný prostor. Foto: Martina Strnadová

I přes menší zádrhele stavba víceúčelového sálu zdárně pokračuje

Stavba víceúčelového sálu Jupiter clubu díky příznivému zimní-
mu počasí stále pokračuje. Minulou středu si situaci na staveništi 
prohlédli i velkomeziříčští radní.

„Pracuje se, uvnitř budovy jsou osekané stěny, už nastupují řemeslní-
ci na elektřinu, vodu... Venku chybí jen pár posledních základových 
pilotů,“ sdělil své poznatky starosta Radovan Necid a dodal, že nyní 

stavebníci řeší problém s  tím, aby se nový sál vydal na původní vy-
bourané místo mezi farou a budovou Jupiter clubu s kinem. „Zjistili, 
že stěny bude potřeba osekat, protože nám tam chybí nějakých třicet 
centimetrů,“ popsal starosta s tím, že podle architekta nelze připustit, 
aby se nový sál o  tolik zmenšil. Situaci tedy vyhodnotil statik, který 
s osekáním stěny souhlasil.
Podle stavbyvedoucího firmy PKS Stavby Radima Seifera problém ne-

vznikl chybným zaměřením. „Teprve až po vybourání starého sálu se 
ukázalo, že stěna bývalé sokolovny nemá vlastní zeď, ale je provázaná 
s farou. To nikdo nemohl předpokládat, ani sondy to neukázaly,“ vy-
světlil Seifer s tím, že nešlo o žádný závažný problém. „V tomto týdnu 
jsme osekání provedli, už to máme hotové,“ informoval v  pátek 24. 
ledna. Práce tak probíhají v souladu s plánovanými termíny.

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku
V článku v minulém čísle jsme na tomto místě čtenáře 
informovali o nově vzniklém občanském sdružení 
Srdce Horácka, které hodlá vzkřísit lidové tradice 
ve městě. 

Založilo také taneční a hudební soubor Horácký Medří-
čan, do jehož řad hledá nové členy. Náboru se věnuje sa-
mostatný článek na straně 4. 
Pro představu těch, kteří o Horácku příliš nevědí, připra-
vilo sdružení seriál, kde rozsáhlý mikroregion představí. 
Dnes, v prvním díle, se budeme věnovat území Horácka.
V příštích dílech pak dojde mimo jiné na stavby na Ho-
rácku, horácké tance či horáckou kuchyni a další. 

O Horácku 
1. díl
Mikroregion Horácko je rozsáhlá etnografická oblast za-
hrnující celou západní Moravu, na rozhraní Čech a Mora-
vy. V 19. století byl tento pojem širší a platil spíše pro úze-
mí na Moravě. V současné době největší část Horácka se 
nachází v kraji Vysočina mezi městy Třebíč, Náměšť nad 
Oslavou a Velké Meziříčí, sdružuje 33 obcí (např. Budišov, 

Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Rudíkov, Stude-
nec, Tasov a další) s cca 10 000 obyvateli a má plochu cca 
200 km².
Horácko v širším slova smyslu se skládá z těchto pod-
oblastí:
• Moravské Horácko
- Horácko
-- severní Moravské Horácko (Žďársko, Novoměstsko, 
Bystřicko, Velkomeziříčsko)
-- jihlavské Horácko (bývalý německý jazykový ostrov 
a české vesnice v okolí Vel. Beranova a Luk n. Jihlavou)
-- jižní Horácko (Telčsko, Dačicko, Slavonicko, Jemnic-
ko)
- Podhorácko
-- severní část (Nedvědicko, Tišnovsko, Velkobítešsko)
-- jižní část (Třebíčsko, Náměšťsko, Hrotovicko, Morav-
skobudějovicko)
- Horácké Dolsko (Moravskokrumlovsko, severní Znoj-
emsko)
- Malá Haná (přechodná oblast mezi Horáckem a Hanou, 
Olešnicko, Jevíčsko, Konicko)
• Vysočina neboli České Horácko (Chrudimsko, Hli-

necko, Nasavrcko, Poličsko s Rychmburskem, Havlíčkob-
rodsko a Okrouhlicko, Humpolecké Zálesí a Voplešácko, 
Pelhřimovsko, Počátecko a Žirovnicko).
Území leží v Českomoravské vrchovině. Na severu se její 
část, Křižanovská vrchovina, dělí na Bítešskou vrchovinu 
na východě a Brtnickou vrchovinu na západě. 
Na jihu se rozkládá Jevišovská pahorkatina, jejíž východní 
část tvoří Znojemská pahorkatina a západní část Jaromě-
řická kotlina. 
Nejvyšším bodem je vrch Na Bučných (640 m) u Hrozna-
tína v Bítešské vrchovině. Nejnižší bod (294 m) je u hladi-
ny vodní nádrže Mohelno v katastru obce Kramolín. 
Území mikroregionu je odvodňováno potoky, které vtéka-
jí do dvou řek – Jihlavy na jihozápadě a Oslavy v severo-
východní části. V oblasti chybí přírodní jezera, je zde však 
několik malých vodních nádrží a především velmi mnoho 
rybníků – největší je Dubovec u obce Zahrádka – 31,23 
ha. 
Největší vodní plochou v mikroregionu je však vodní ná-
drž Dalešice – 460 ha. Nejdelším vodním tokem na území 
mikroregionu je Mlýnský potok - 12,5 km.

 Pokračování na straně 4

Pracovníci firmy vyzdívají část zadní stěny za bývalou maskérnou Jupiter clubu.
Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Dluh za nájemné 
v městských bytech klesl
Město Velké Meziříčí eviduje 
ke konci roku 2013 pohledávky 
za nájmy v bytech ve výši jed-
noho a půl milionu korun. To 
je částka o 400 tisíc nižší, než 
v roce 2012. 

„Vyžádali jsme si stav ke konci roku 
– kolik nám kdo dluží. Máme pře-
hled od  roku 2010 do  roku 2013 
za byty i nebytové prostory,“ uvedl 
starosta Radovan Necid.
V  roce 2010 dlužili nájemníci 
v  městských bytech 1,3 milionu 
korun, v roce 2011 už 1,5 mil. Kč 
a v roce 2012 dokonce 1,9 mil. Kč. 
Za rok 2013 dluh klesl na 1,5 mi-

lionu korun. Jinak až dosud pohle-
dávky z roku na rok narůstaly. „Na-
plno využíváme veškeré možnosti, 
které nám umožňují platné právní 
předpisy,“ vysvětlila pokles dluhu 
Magdalena Kašparová, vedoucí od-
boru správy majetku a bytů velko-
meziříčské radnice.
Co se týče nebytových prostor, 
tam město eviduje pohledáv-
ky nižší. Za  rok 2010 činil dluh 
vůči městu 230 tisíc korun, 
v  roce 2011  540.000 Kč, v  roce 
2012 76.000 Kč a v roce 2013 140 ti-
síc korun. „Dluh je dvou firem, kte-
ré zkrachovaly,“ vysvětlil starosta.

Martina Strnadová

Sběrný dvůr najdete 
nyní na Karlově
Technické služby VM, s. r. o., Vel-
ké Meziříčí oznamují, že dne 31. 
1. 2014 bude ukončen provoz Re-
cyklačního a sběrného dvora, K 
Novému nádraží 736 ve Velkém 
Meziříčí. Provoz nově zbudované-

ho Recyklačního a sběrného dvora, 
se sídlem v areálu Technických slu-
žeb na Karlově 1398/54 ve Velkém 
Meziříčí, bude zahájen v sobotu 1. 
2. 2014. Provozní doba RD  se ne-
mění.    Technické služby VM, s. r. o.

V neděli 26. 1. zahájil zdejší ski klub provoz na sjezdovce ve Velkém Meziříčí.  Více 
o sněhových a dalších podmínkách na webu lyžařského klubu. Foto: Petr Zezula

Sjezdovka na Fajtově kopci zahájila 
minulou neděli provoz

Gerta Mazalová z SOS. 
Foto: Iva Horká

Opilý muž napadl 
svoji družku
V sobotu 18. ledna zajistili poli-
cisté opilého muže, který v domě 
fyzicky napadal svoji družku. 
Do obce na Velkomeziříčsku vy-
jela policejní hlídka po šesté ho-
dině večer na  základě přijatého 
oznámení na  lince 158 od  ženy, 
kterou napadl její opilý druh. 
Po příjezdu policisté učinili oka-
mžitě opatření, aby již dále ne-
mohlo docházet ze strany muže 
k násilnému jednání. Na základě 
provedeného šetření zjistili, že 
čtyřiapadesátiletý muž v  domě 
začal svoji o  osm let mladší 
družku napadat nejprve slovně 
a poté i fyzicky. Policisté provedli 
u  muže dechovou zkoušku, při 
které mu naměřili hodnotu 2,55 
promile alkoholu. Opilého muže 
zajistili a  převezli ho na  protial-
koholní záchytnou stanici k  vy-
střízlivění. Napadení policisté 
šetří jako přestupek proti občan-
skému soužití. -PČR-

Radila zákazníkům 
s jejich právy

Se změnami v novém občanském 
zákoníku seznámila přítomné G. 
Mazalová z poradny SOS-Asoci-
ace. Beseda v Jupiter clubu byla 
zaměřena zejména na práva zá-
kazníků, která mají při nakupo-
vání a na problémy s ním spoje-
né. Více přineseme příště. -ivh-
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Stříbrný Oskar Točík z velkomeziříčkého ski klubu přijímá gratulaci od svého soupeře.
Medaili mu předal mimo jiné i (zleva) senátor Vystrčil a Radek Jaroš. Foto: Iva Horká

Medaile předávali 
politici, sportovci 
i zástupci médií
Do Velkého Meziříčí se na předáva-
cí medailový ceremoniál sjely osob-
nosti politické i  sportovní sféry. 
Kromě moderátora Štěpána Škor-
pila mohli diváci na  pódiu vidět 
Josefa Dovalila, vysokoškolského 
pedagoga a sportovního činovníka, 
ale také bývalého místopředsedu 
ČOV pro olympismus, dále vý-
znamné sportovce jako například 
Květu Peckovou-Jeriovou, bývalou 
lyžařku a olympijskou medailistku, 
jejího manžela Zdeňka Pecku, bý-
valého veslaře, též olympionika, či 
Radka Jaroše, úspěšného horolezce.
Při předávání medailí nemohli 
chybět pochopitelně zástupci na-
šeho města, starosta Radovan Ne-
cid a místostarosta Josef Komínek. 
Z  dalších osobností politického 
života to byli například senátoři 
Dagmar Zvěřinová a  Miloš Vystr-
čil, radní našeho kraje Jana Fialová 
a Marie Kružíková či také předseda 
velkomeziříčského ski klubu Jiří 
Novotný a  další, včetně zástupců 
novin a  rádií - hlavními mediál-
ními partnery -, a  další sponzoři 

olympiády, již letos pořádal Kraj 
Vysočina. Velkolepá akce, na  níž 
hořel olympijský oheň, skončila la-
serovou šou.
Ohlasy na  celou olympiádu, ale 
i na medailový ceremoniál ve Vel-
kém Meziříčí, jsou veskrze pozitiv-
ní. „Hodnocení je skvělé. Oceněna 
byla i práce zdejšího ski klubu, jenž 
sestavil výborný tým a organizoval 
lyžařské závody na Šacberku,“uvedl 
například starosta našeho města. 

Chci, aby se děti 
více hýbaly, říká 
předseda ČOV 
Dětská olympiáda je součástí pro-
jektu Česko sportuje. „Tím chceme 
nabídnout sport úplně všem, aby se 
ho víc zúčastňovaly děti, které ne-
mají možná až takový talent. Aby se 
hýbaly a dělaly něco pro své zdra-
ví,“ řekl předseda Českého olym-
pijského výboru Jiří Kejval, který 
sám sportoval na vrcholové úrovni 
a  nyní se jako předseda zasazuje 
o to, aby se dospělí i děti v Česku 
začali víc hýbat. Olympiádu dětí 
a  mládeže považuje za  vrcholnou 
akci pro malé sportovce, kteří mají 
velké ambice. Podle jeho slov se 
vlastně olympiáda dětí a  mláde-

že podobá v  některých bodech té 
opravdové. „Určitě v tom, že na ní 
se děti poprvé setkávají s  kolegy 
z  dalších sportů, což se jim nor-
málně nestane, protože sjezdaři se 
vidí jen se sjezdaři, skokani jen se 
skokany a  tak dále. To má obrov-
ské kouzlo, na  rozdíl od  ostatních 
závodů,“ míní Kejval, „mohu to 
posoudit jako rodič, protože syn se 
věnuje sjezdovému lyžování. Tam 
na předávání medailí zůstanou pod 
sjezdovkou jen ti poslední, zmrzlí 
a v rukavicích zatleskají, aby rychle 
zmizeli. Kdežto tady se předávají 
medaile, jsou tam všechny děti ze 
všech sportů, diváci jim fandí. To je 
pro ně velký zážitek.“ 
Což ostatně potvrzují i sami účast-
níci. „Bylo to fakt hustý, já myslel, 
že tady bude pár děcek a  hotovo. 
Vůbec jsem nečekal, že to bude 
takový velký. Jsem rád, že jsem to 
zažil. No a taky, snad, že to není na-
posledy,“ svěřil se s naprostým nad-
šením Pavel z Vysočiny, který si hry 
i ceremoniál nemohl vynachválit.  
Vysočina skončila v  letošních 
zimních hrách na  výborném 4. 
místě. Příští letní olympiáda se 
koná v Plzeňském kraji v roce 2015. 
O zlatých hokejistech čtěte na stra-
ně 10.

Dekorováni byli i stříbrní medailisté z našeho města

Iva Horká

Pokračování ze strany 1

Náměstí se během slavnostního medailového ceremoniálu v úterý 21. 1. 2014 zcela 
zaplnilo a lidé oceněným sportovcům vydatně fandili. Foto: Iva Horká

Dekorování se ujal i předseda Ski klubu Velké Meziříčí Jiří Novotný (vpravo). S ním na 
snímku i Zdeněk Pecka, olympionik a bývalý veslař. Foto: Iva Horká

Dvojnásobný stříbrný medailista J. Ambrož z Velkého Meziříčí. Vpravo medailistka 
s tetováním na tváři a s růží, již obdržely všechny oceněné dívky. 2x foto: Iva Horká

Nahoře dekoruje starosta R. Necid a K. Pecková-Jeriová. Dole místostarosta J. 
Komínek. Vlevo nad vším dohlíží I. Šteklová z KrÚ Vysočina. 2x foto: Iva Horká

Výsledky za VM
Snowboard (všichni z Velkého Meziříčí)

Jan Ambrož                   2. ve slalomu a 2. v paralelním sl.
Lucie Teplá nejlépe   9. ve slalomu
Karolína Jelínková    6. v paralelním sl.
Stanislav Nováček     8. ve sl.

Lyžaři ze Ski klubu Velké Meziříčí
Oskar Točík                     2. v paralel. sl.
Marek Peštál  nejlépe  17. v paralel. sl
Tereza Neumanová      12. v paralel. sl.
Tamara Dušovská        36. v paralel. sl.
Filip Vošmera               12. ve slalomu
Tamara Bočková          34. ve slalomu.           -ivdo-
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Nově založený folklórní sou-
bor Horácký Medříčan, fun-
gující pod novým občanským 
sdružením Srdce Horácka, 
přijme do svých řad zájemce 
o tradiční horáckou lidovou 
muziku a tance. 

Formuje se soubor jak hudeb-
ní, tak taneční, a  to dospělý 
i  dětský, čili jsou zváni zájem-

ci všech věkových kategorií. 
V  tradiční lidové muzice jsou 
potřebné zejména nástroje jako 
cimbál, housle, kontrabas, vi-
ola, violoncello, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat 
či hrát v  uvedeném souboru, 
pošlete základní osobní údaje, 
hudební či taneční zaměření 
a svoji fotografii na email 
srdcehoracka@seznam.cz.

Přihlásit se mohou i  naprostí 
začátečníci, bez předchozích 
zkušeností v  tanečním či hu-
debním souboru, důležitý je 
jenom talent, um a  opravdové 
nadšení pro tento taneční a hu-
dební žánr. 

Za Srdce Horácka: 
ing. Ivana Horká, 

předsedkyně sdružení 
a vedoucí souboru

Pokračování ze strany 2

Tříkrálové pokladnice skrývaly i pro letošek veliké překvapení

Nový soubor Horácký Medříčan 
hledá tanečníky a muzikanty

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku
Nejčastějšími kulturními pa-
mátkami jsou zde stavby církev-
ní a náboženské. Je tu 9 kostelů, 
několik kaplí, téměř v  každém 
sídle je kaplička či Boží muka, 
hojné jsou křížky. V  Budišově, 
Tasově, Vladislavi a  Dalešicích 
je možno setkat se i  se socha-
mi a  sousošími, místy najdeme 
i smírčí kříže či kameny. Světské 
památky v  mikroregionu se též 
nacházejí. V  Budišově je zámek 
s  muzeem, například v  Taso-
vě nebo Dalešicích jsou zbytky 
po  hradech, v  Náramči a  v obci 

Pyšel vcelku zachovalé tvrze.
Z  přírodních památek je nutno 
jmenovat Wilsonovu skálu a pří-
rodní výtvor Kobylinec u Trnavy 
s  výskytem koniklece. V  celém 
území se vyskytují malebné bal-
vanité ostrůvky, u Tasova je navíc 
i zajímavé skalnaté údolí potoka, 
u Kojatína je velmi malebné skal-
naté jezírko.
Severní Moravské Horácko je 
jednou z podoblastí Moravského 
Horácka. Právě sem spadá naše 
oblast Velkomeziříčsko. Dále 
sem počítáme Žďársko, Novo-

městsko, Bystřicko, Jimramov-
sko, Svratecko. Oblast má výraz-
ně horský charakter, s množstvím 
lesů a hojností rybníků. V minu-
losti bylo pro tuto oblast typické 
pěstování lnu a  brambor. Mezi 
tradiční zaměstnání patřilo tkal-
covství nebo sklářství. 
O  lidových řemeslech, archi-
tektuře, krojích a  dalších lido-
vých zvyklostech se více dozvíte 
v  dalších číslech Velkomeziříč-
ska. 
         Připravila: ing. Ivana Horká,

předsedkyně Srdce Horácka, o. s.

Využité zdroje:
• Wikipedie
• B. Pernica: Lidové umění 
výtvarné. Horácko – Podho-
rácko. Havlíčkův Brod 1954.
• J. Dufek: Naše Horácko 
jindy a  nyní, Velké Meziříčí 
1893.
• J. Kopáč: Bývalý horácký 
kroj Vysočiny českomorav-
ské v  Čechách, Humpolec 
1929.
• V. Kovářů - J. Kuča: Ven-
kovské stavby na  Morav-
ském Horácku, Nové Město 
na Moravě - Tišnov 2009.
• J. Mátlová - Divoká: Horác-
ký kroj z  Telečska, Dačicka 
a Třešťska. Ženský kroj, Pra-
ha-Jihlava 1983.
• J. F. Svoboda: Horácká osa-
da, Nové Město na  Moravě 
1928.
• J. F. Svoboda: Moravské 
Horácko. Lidové umění vý-
tvarné, Praha 1930.
• J. F. Svoboda: Moravské 
Horácko, Jihlava 1940
• V. Svobodová: O  lidovém 
kroji na Moravském Horác-
ku, Nové Město n. M. 1977.Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2007

Všechny kasičky Tříkrálové sbír-
ky roku 2014 jsou již sečteny. Ze 
435 kusů vydaných kasiček bylo 
využito 397. Uvnitř se skrývalo 
opět velké překvapení, a to v po-
době vyššího výtěžku, než tomu 
bylo v roce loňském.

Částka, kterou zhruba 1  600 ko-
ledníků vykoledovalo na své pouti 
napříč celým okresem a  kterou 
dárci věnovali do královských po-
kladnic, činí 2.522.626,60 Kč, t. j. 
o  147.294,60 Kč více než v  roce 
minulém. Tři nejštědřejší kasičky 
okresu, které skrývaly neskuteč-
né poklady, přinesli s  výtěžkem 
22.110 Kč králové z Kundratic (ve-
doucí skupinky p.  Bohuslava R.), 
19.180 Kč vykoledovali v Nové Vsi 
u  Nového Města na  Moravě (ve-
doucí skupinky Vojtěch P.) a v obci 
Níhov vyzpívali králové 19 050 Kč 
(vedoucí skupinky Barbora K.). 
Během Tříkrálové sbírky vyhlásila 
Diecézní charita Brno také soutěž 
pro koledníky, kdy zájemci mohli 
zasílat přes žďárskou Charitu do-
plněné texty věty: „Přál bych si, aby 

Tříkrálová sbírka…“ Fantazie ko-
ledníků byla bohatá. Pro představu 
pár přání, která ve Žďáře obdrželi:
... chodila 3x za rok (Daniel V., ZR)
... skončila v dobrých rukách a po-
máhala těm, kteří to opravdu potře-
bují (Martina K., Kněževes)
... přála bych si, aby to pomohlo ne-
mocným a starým lidem (Dominika 
S., Bohdalec) a další.
„Všem malým i  velkým kolední-
kům velmi děkujeme za přinesené 
dary a jejich koledování a věřte, že 
hodně vašich přání, která jste nám 
poslali v soutěži, vyplníme,“ vzka-
zuje Michaela Kuchtová, koordiná-
torka sbírky.
I  letos došlo k  několika změnám. 
Do  sbírky se zapojily nové obce, 
např. Křižánky a  Odranec. Veřej-
nost se mohla setkat při koledová-
ní s  nově ušitou zvířecí postavou 
vola, která se tak stala třetí maskou 
vedle velblouda a oslíka. Ty dopro-
vázejí některé královské skupinky 
po našem okrese. Nováčkem sbírky 
nebyly pouze obce, ale i  nově na-
stupující koordinátorka Tříkrálové 
sbírky Veronika Dobrovolná, která 

přebrala funkci po devítiletém pů-
sobení M. Kuchtové. Finanční pro-
středky použije charita především 
na podporu stávajících služeb.
„Mám velikou radost, že se i v  le-
tošním roce ukázalo, že veřejnost 
není lhostejná k  pomoci druhým, 
a  že lidé tady u  nás na  Vysočině 
jsou nesmírně štědří. Děkuji sou-
časně i všem, kteří nám pomáhali 
s organizováním sbírky či se zapoji-
li jako koledníci,“ vzkazuje ředitel-
ka žďárské Charity ing. Jana Zelená. 
Porovnání výtěžku Tříkrálové 
sbírky v Oblastní charitě ZR:
2002    681 089,20 Kč
2003 1 045 512,00 Kč
2004 1 220 247,70 Kč
2005 1 500 002,00 Kč
2006 1 578 645,00 Kč
2007 1 737 188,00 Kč
2008 1 728 185,00 Kč
2009 1 939 564,00 Kč
2010 2 032 826,00 Kč
2011 2 167 854,00 Kč
2012 2 292 050,00 Kč
2013 2 375 332,00 Kč
2014 2 522 626, 60 Kč

Lenka Šustrová

Tři králové z Dolních Heřmanic na Velkomeziříčsku, kteří se zúčastnili letošního 
koledování. Foto: Romana Neufussová

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké 
Meziříčí

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční
ve středu 5. února 2014 v 15 hodin v zasedací síni Městského úřadu Velké Meziříčí

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost firmy Agados, spol. s r. o. o prodej části o výměře cca 2000 m² z pozemku parc. č. 5280/73 
a části o výměře cca 186 m²z pozemku parc. č. 5280/82, obec a k. ú. Velké Meziříčí – Jidášky
4. Rekonstrukce komunikace II/602
I. Schválení vyhlášení zadávacího řízení
II. Schválení uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky
5. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina – dodatek ke smlouvě o spolupráci
6. Podíl města na kulturní památky vlastníků z Programu regenerace městské památkové zóny a Kraje 
Vysočina
7. Interpelace, diskuze
8. Závěr
Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Poděkování městu 
a HHK za zajištění 
propagace dívčího hokeje
Vážení přátelé,
chtěl bych vám touto cestou 
poděkovat za spolupráci při 
zajištění propagace ženského 
hokeje na VI. zimní olympiá-
dě dětí a mládeže. 

Bez vaší pomoci, vstřícnos-
ti a  součinnosti by exhibiční 
zápas dívek Čechy – Morava 
určitě neproběhl tak hladce 
a pravděpodobně by ani nebyl. 
Za  mnoho roků, které u  ho-
keje, a  to nejen toho dívčího, 
působím, jsem tak pohodovou 
spolupráci zažil jen párkrát. 

Výsledkem byly nadšené hráč-
ky i jejich rodiče, kteří si z Vel-
kého Meziříčí odvezli krásný 
zážitek. 
Těším se na  další případnou 
spolupráci, třeba zase někdy 
v budoucnu u jiné akce.
Přeji vám rodinnou i  pracov-
ní pohodu a  přikládám malou 
vzpomínku na  zápas - odkaz 
na videozáznam celého zápasu.
http://www.divcihokej.cz/cs/
ostatni/video-odm-2014-ce-
chy-morava-36-845.html

Pavel Krček,
manažer projektu
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 29. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 pohřeb – o. L. Sz., Lavičky 
18.00 – o. J. B.
Čtvrtek 30. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv.: – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 31. 1.: 7.30–8.00 zpověd’ – o. L. Sz. + o. J. B., 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 14.00–15.30 zpověd’ – o. L. Sz., 17.00 mše sv. – o. J. B., domov pro 
seniory 13.00 – o. J. B.
Sobota 1. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 2. 2.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 31. 1. Horní Bory 17.30+18.00 – o. L. Sz., 2. 2. Horní 
Bory – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 16.30 přípravy na 1. svaté přijímání, 18.00 se-
tkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání, pozvaný cizí zpovědník, adorace 
nejsvětější svátosti 14.00 do mše sv. Sobota 8.00 setkání ministrantů, 
19.30 – 4. příprava na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve far-
nosti. Jsou ještě volná místa na farní poutní zájezd po poutních mís-
tech slovenských a polských Tater, osoby, které se už přihlásily, pro-
síme o úhradu zálohy. Autobus na 1. sobotu do Netína pojede v 15 
hodin od fary ve Velkém Meziříčí. Pěší poutníci vycházejí od fary ve 
12.30.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky od čtenářů

Rozdělení a jednota

Rozpis poutí 2014
neděle 27. 4.  svátek Božího milosrdenství: 
jarní pouť v Oslavici
neděle 27. 4.  na sv. Marka: pouť v Mostištích
neděle   1. 6. Lavičky, 6. 7. 110 let SDH La-
vičky, 19. 6. Lavičky – boží tělo
neděle   1. 6. Sklené n. Oslavou 
neděle   8. 6. Radenice
neděle 15. 6. Velké Meziříčí u sv. Mikuláše
neděle 22. 6. Boží tělo Vel. Mez. 
neděle 29. 6. Dolní Radslavice
neděle 29. 6. Petráveč
čtvrtek   6. 7. Cyrilov
neděle 13. 7. Vídeň
neděle 20. 7. Lhotky
čtvrtek 26. 7. večer – malá pouť ke sv. Anně 
Lavičky
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 21. 9. pout’ ke kapli u Lhotek
neděle 28. 9. Hrbov
neděle 9. 11. Horní Bory 
neděle 9. 11. Martinice
neděle  28. 12. Vídeň – pout‘ sv. Rodiny

V sobotu skončil Týden modliteb za jednotu křesťanů, který má ve 
světě už více než stoletou tradici. V našem městě se k němu katolí-
ci a evangelíci připojují od roku 1990. Jde o čas věnovaný společným 
modlitbám za jednotu podle Kristovy prosby: „aby všichni byli jed-
no“. Každý rok křesťané z určité země pod vedením Ekumenické rady 
církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů navrhnou téma a připraví 
podněty pro tento týden modliteb. Letos tyto podněty přišly od církví 
v Kanadě a téma znělo: „Je Kristus rozdělen?“
Tuto otázku napsal apoštol Pavel někdy během 1. století křesťanům do 
Korintu, kterým hrozil rozkol. Všem, kdo jeho slovo četli kdysi, i těm, 
kdo ho čtou a promýšlejí dnes, je odpověď jasná – Kristus rozdělen 
není! Jak se však vyrovnat se stále ještě neskončeným rozdělením círk-
ví? Lze vše uzavřít pouze tím, že vztahy mezi křesťany jsou nyní lepší 
než kdy v minulosti, a před negativy zavřít oči? V naplňování Kristova 
příkazu o jednotě nejsme zdaleka u konce.
Mám naději, že mezi jednotlivými církvemi může velice účinně fun-
govat dělba práce. Když se dívám na křesťany jiných církví, jsem vděč-
ný za to, jak se jim daří rozvíjet a uskutečňovat hodnoty, které v mé 
vlastní církvi nejsou tak úplně ve středu pozornosti. Když kupříkladu 
vidím, co katoličtí selesiáni dělají pro mládež, jak jsou evangelikálové 
misijně aktivní, či jak se kvakeři nasazují pro lidská práva, naplňuje 
mě to vděčností. Myslím, že právě vděčnost za nesmírnou rozmanitost 
Božího lidu je ona cesta, po které se v ekumenických vztazích dostane-
me nejdále. V této rozmanitosti se totiž zrcadlí nevyčerpatelnost Boží 
milosti, která má tolik různých a od sebe často velmi zajímavě odliš-
ných projevů. Kéž se tato Boží milost rozmanitě zrcadlí i na křesťanech 
ve Velkém Meziříčí a okolí. Pavel Janošík

Pomalu končí první měsíc roku 
2014 a jistě mnozí z vás už pře-
mýšlejí, co nakoupit a  zasadit 
v  jarních měsících, aby užitek 
z  našich zahrad byl co nejop-
timálnější. Tímto příspěvkem 
chci ukončit více jak dvacetileté 
přispívání na  toto téma ve  Vel-
komeziříčsku. 
Je nepopiratelným faktem, že 
náplň činností členů Českého za-
hrádkářského svazu se za posled-
ních více jak dvacet posledních 
let proměnila. Zatímco celé dva-
cáté století členové svazu dopl-
ňovali svými výpěstky sortiment 
zeleniny a ovoce v obchodní síti 
i  ve  vlastních domácnostech, 
v  současné době, kdy je nabízen 
celoročně celý sortiment tohoto 
zboží středoevropského klimatu 
i  celý sortiment tropického pás-
ma, je to činnost jen okrajová. 
Vedení svazu nám doporučovalo, 
abychom snažení a směr namíři-
li do oblasti rekreačně aktivního 
odpočinku. Bazény a  udržované 
trávníky se objevily na  mnoha 
zahradách. Ukazuje se však, že 
údržba je také dosti náročná, a to 
při neustále se zvyšujících ce-
nách za  vodu, elektřinu, hnojiva 
a další přípravky na zajištění kva-
lity trávníků a  vody v  bazénech 
i  z  hlediska finančních nákladů. 
Přesto si myslím, že je smyslupl-
né půdu dále obhospodařovávat 
a získávat z ní produkty našemu 
tělu prospěšné. Je to jen námět 
k vašemu zamyšlení nad reáliemi 
života a světa, ve kterém žijeme.
Svého tchána jsem poznal, když 
mu bylo 60 let. Narodil se na za-
čátku minulého století, otec mu 
zahynul v  první světové válce, 
když mu bylo 6 let, jeho matku 
a  některé sourozence popravili 
ve  druhé světové válce v  kon-
centračním táboře Mauthausen, 
protože byl bratránek Kubiše, 
který s  Gabčíkem provedl aten-
tát na  Heydricha. Byl to rozený 
rolník a  zároveň vyučený stolař. 
V padesátých letech nepochopil, 
proč vstupovat do  zakládaných 
JZD a tvrdošíjně hospodařil ještě 
mnoho let na svém, než to v dru-
hé polovině let šedesátých vzdal 
a do JZD vstoupil. Od svého dět-
ství  poznal jen tvrdou a  pocti-
vou práci. Přesto se dožil rovné 
devadesátky. Jeho manželka, kte-
rá s  ním sdílela jeho osud, byla 
na tomto světě ještě o čtyři roky 
déle. Když jsme na přelomu šede-
sátých a sedmdesátých let několi-
kráte vedli s ostatními zeti a jeho 

syny řeči, co všechno nám ještě 
chybí z  materiálních věcí, rázně 
nás vždy utnul: „Co frfláte, když 
máte zdraví, máte na  světě vše.“ 
Věděl, na  rozdíl od  nás, o  čem 
mluví.
I jemu v jednom období vysadilo. 
Záda ho bolela tak, že se z  polí 
nejednou vracel po  kolenou 
domů. Prášky i  injekce zabíraly 
jen omezeně, a  tak napsal jed-
nomu faráři, bývalému misionář 
v Africe o pomoc. Tchánovi do-
šel, jak říkával, pytlík se sušenou 
trávou s  návodem, jak ji využít 
a zároveň s omluvou, že současné 
poměry (šlo o padesátá léta) mu 
neumožňují zaslat větší množ-
ství, protože zásoby z  Afriky už 
docházejí. Zároveň ho ujistil, že 
by zaslané množství mělo stačit 
a kdyby se v budoucnu bolest zad 
vrátila, že by měl pomoci vývar 
z  čerstvě natrhaného březového 
listí. Po  týdenním používání vý-
luhu té suché trávy bolest úplně 
zmizela a  s  mnohaletým odstu-
pem se dvakrát vrátila s  daleko 
menší intenzitou a  taktéž výluh 
z březového listí bolest naprosto 
eliminoval.
Příběh druhý. Matka mého nej-
lepšího kamaráda z  dětských let 
měla vychozené jen čtyři roč-
níky základní školy. Její manžel 
záhy ochrnul na obě nohy a  stal 
se invalidním. Měli, jak se říká, 
„daleko do  úst“, abych byl sluš-
ný. Šetřila každým desetníkem. 
S  rostlinami a  plody na  zahradě 
a v blízkém okolí uměla zázraky. 
Otoky, zhmožděniny, horečky, 
řezné a hluboké rány až pět cen-
timetrů dlouhé dokázala léčit by-
linami ze svého okolí. Jitrocelové, 
lopuchové a  jiné listy dokázaly 
rány tak zcelit, že s  odstupem 
dvou let se jizvy jen obtížně hle-
daly. A to její jablečné víno.
Ta chuť, vůně, ta sytě žlutá a pře-
ce jemná barva, těch tisíce třpy-
tivých plošek v  něm po  dopadu 
slunečních paprsků. Už ve  své 
dospělosti jsem ji několikrát žá-
dal o  vysvětlení jejího postupu. 
Jen se smála: „Na  tom nic není, 
posbíráš na  zahradě pár jablek, 
postrouháš je, přidáš vodu, cukr, 
kvasinky a necháš v kuchyni kva-
sit.“ Zkoušel jsem to dvakrát. Ani 
náhodou. Snad to bylo odrůdou 
jablek, snad vodou ze studně, kte-
rou měla přímo v domě.
Příběh třetí. Jako člen výboru 
jsem spolu s  ostatními jezdil 
do  Jihlavy na  přednášky před-
ních českých a  moravských od-

borníků, kteří nás seznamovali 
s novými odrůdami ovoce i zele-
niny, jejich pěstováním a posky-
tovali nám cenné rady, jak být 
úspěšní. Mezi výrazné osobnosti 
patřil i profesor, docent, doktor, 
kandidát věd z  Mendlovy ze-
mědělské a  lesnické univerzity 
v  Brně. O  zelenině věděl snad 
vše. Přesto i on, jak nám vyprá-
věl, onemocněl onkologickou 
nemocí. Přišlo se na to dost poz-
dě, a  když ho propouštěli před 
vánočními svátky domů, sdělili 
rodině, že je to otázka snad dvou, 
tří týdnů. Jen z formálních důvo-
dů se měl dostavit za čtyři týdny 
na kontrolu. Rodina i on, proto-
že i  sám cítil, že není vše v  po-
řádku, to nevzdali. Zajeli do de-
tašovaného pracoviště univerzity 
v Lednici, kde byl zaměstnán v té 
době již starý prvorepublikový 
zahradník, který se těšil naprosté 
důvěře pana profesora. Po svěře-
ní mu doporučil vypít denně 3 
litry čerstvé šťávy z červené řepy. 
Po  čtrnácti dnech, jak nám pan 
profesor říkal, nastaly dva pro-
blémy. Ten první, dokázat vypít 
ty tři litry denně, ten druhý, se-
hnat bulvy červené řepy. Jeho ro-
dina vykoupila zásoby v českých 
zemích, druhý měsíc pro ně jez-
dila na Slovensko. Bylo to na za-
čátku osmdesátých let minulé-
ho století v  zimních měsících. 
Na  první kontrole byly krevní 
testy mnohem lepší, než když 
ho z kliniky propouštěli, za dal-
ší měsíc byly výsledky krevních 
rozborů v  normách zdravého 
člověka. Jistě u  tohoto onemoc-
nění je důležitý postoj jedince, 
chce to prostě nezabalit. Když 
nám o této skutečnosti pan pro-
fesor vykládal, uběhlo od  jeho 
onemocnění již 18 let. To není 
dehonestace současného zdra-
votnictví, to udělalo za poslední 
století obrovský pokrok, jen si 
myslím, že se až příliš soustře-
dilo na léčení už vzniklých one-
mocnění, snad až v  posledních 
letech začíná pátrat po příčinách 
jejich vzniku.
A konečně příběh poslední, můj 
vlastní. Před více jak čtyřiceti lety 
mě tehdejší závodní lékař pře-
kvapil sdělením, že mám zvýšený 
krevní tlak.
Umluvil jsem ho, ať týden po-
čká a  když se to nezlepší, začnu 
polykat jeho doporučené prášky. 
Na radu kolegyně ze zaměstnání 
jsem začal konzumovat syrové 
kopřivy a  pampelišky. Dělám 

to každý rok v  jarních měsících 
čtyři týdny. A tlak mám neustále 
spíše nižší než normální.
Látky obsažené v  těchto rostli-
nách vám dokonale pročistí játra, 
tím i  žlučník a  slinivku, taktéž 
ledviny. 
Mám v  životě to štěstí, že jsem 
mohl skloubit svůj zájem o půdu 
a  vše co z  ní roste s  profesním 
vzděláním chemika. Lidský or-
ganismus je vlastně složité tech-
nologické zařízení, ve  kterém 
na začátku procesu přijímá něja-
ké suroviny, ty zpracovává, vzni-
kají požadované komponenty, 
potřebné pro fungování celého 
organismu a  vedlejší produkty 
pro tělo nepotřebné. A  znáte to, 
každé technologické zařízení po-
třebuje pro svůj bezporuchový 
chod pravidelnou údržbu. Pokud 
se zanedbá, nastávají poruchy, 
někdy i  fatální. A  fungování lid-
ského organismu pracuje na stej-
ném principu. Je zcela logické, že 
sebedokonalejší údržba i  přede-
psané revizní prohlídky nezajistí 
jakémukoliv technologickému 
zařízení nesmrtelnost. 
Během času zastará, opotřebuje 
se a  na  jeho konci ho čeká de-
montáž. Lidský organismus je 
na tom úplně stejně.
Proč tedy nevyužít alespoň část 
zahradního pozemku pro pěs-
tování rostlin, chcete-li léčivých 
bylin pro svou potřebu. Kdo si 
vypěstoval např. majoránku, ba-
zalku a mnoho dalších léčivek, si 
už nikdy nekoupí tyto rostliny 
v obchodní síti, kdy po otevření 
sáčku vám v ruce zůstane hmo-
ta bez vůně a  zápachu, neurčité 
barvy a  konzistence. Vím, že 
vypěstovat cokoliv stojí trochu 
námahy a  tím ztráty volného 
času. Snad proto většina lidí za-
jde raději k lékaři, obdrží recept 
a v lékárně za něj dostane, dnes 
už za  nemalý peníz, stanovené 
množství prášků nebo ostatních 
preparátů, které v  pravidelných 
časových intervalech polyká 
nebo se jimi natírá. Z mé životní 
filozofie vyplývá, že je vhodnější 
problémům předcházet, než je 
následně řešit.
Mám-li ukončit tento příspěvek 
nějakým smysluplným závěrem, 
musím se vrátit k  životnímu 
moudru svého tchána: „Když 
máte zdraví, máte v  životě vše.“ 
Já vám ho přeji nejenom v tomto 
roce, ale i v mnoha letech násle-
dujících.

Z. Nedopil, člen výboru ČZS

Zahrádkáři slyšte...

Navazuji na  krátkou reportáž 
ve  zprávách televize Nova dne 
21. 1. 2014 v  17 hodin o  zde-
vastovaném hřbitově na  Moráni 
ve Velkém Meziříčí. Těch zdevas-
tovaných objektů v našem městě 
by se našlo více, např. budova 
železničního nádraží nebo malá 
budova na  železniční zastávce 
na Družstevní ulici atd.
O víkendu řádili sprejeři a nejsou 
to jen počmárané garáže a další, 
jako skříňky elektro apod., ale 
troufnou si čmárat i na  obytné 
domy. Nedivím se, že obyvatelé 
jsou opravdu nazlobeni. Ať už ty 
objekty patří komukoliv, je snad 
v zájmu a moci města, aby se na-
dále zabránilo devastování.

Občanka Velkého Meziříčí

Sprejeři řádí nejen na moráňském hřbitově

L. Sz.

Hřbitov na Moráni. Ilustrační foto: Martina Strnadová
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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

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 nemůžete 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

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

Firma vznikla dnem 1. úno-
ra 1989 na  povolení tehdejšího 
Městského národního výboru 
Velké Meziříčí. Její první sídlo 
bylo v  našem domě na  Náměs-
tí 81/5, s  provozovnou ve  dvoře 
domu.
V roce 1991 jsme v malé privati-
zaci získali v  dražbě klempířství 
v  původním majetku Okresního 
podniku služeb a následně i pro-
vozovnu malířství v  Křižanově. 
Dne 11. listopadu 1991 jsme se 
přestěhovali do  prostoru klem-
pířství na  ulici Hornoměstská 
359, kde jsme firmu provozovali 
jedenáct let do roku 2002. V tom-
to roce jsme zakoupili dům v ulici 
Františky Stránecké 11, do které-
ho jsme přestěhovali i provozov-
nu klempířství. 
Na  zahradě tohoto domu jsme 
začali budovat celé nové sídlo 
naší firmy na  provoz klempíř-

ství a pokrývačství, včetně výro-
by klempířského a  železářského 
zboží, a na provoz velkoobchod-
ní a maloobchodní prodej, který 
jsme později rozšířili o  interne-

tový prodej klempířského že-
lezářského a  kouřového zboží, 
jakož i  atypických klempířských 
výrobků.
            -mš-, foto: archiv firmy, -inz-

Firma Klempířství Milan Špaček oslaví již čtvrtstoletí

Na ulici Fr. Stránecké sídlí firma od roku 2002. Je zde provozovna klempířství 
a pokrývačství včetně výroby klempířského a železářského zboží. Foto: archiv firmy

1. Rada města vzala na vědomí: 
– informace o  pohledávkách plynoucích z  nájmu 
bytů a nebytových prostor
– informaci o  programech Prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina.
2. Rada města schválila:
– uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem 
městem a  nájemcem, firmou Penny Market, s.r.o., 
na  pronájem části pozemku parc. č. 5710/2, ulice 
K  Novému nádraží, obec a  k. ú. Velké Meziříčí – 
umístění reklamního panelu
– výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Vel-
kém Meziříčí pro Mateřskou školu Velké Meziříčí, 
p.  o., se sídlem Čechova, Velké Meziříčí pro své 
odloučené pracoviště Mateřská škola Sokolovská, 
dne 25. února 2014, v době od 8.30 do 12.30 hodin 
za účelem pořádání dětského karnevalu
– výpůjčku sálu a  kuchyně v  hasičské zbrojnici 
ve Velkém Meziříčí pro Sociální služby města Velké 
Meziříčí, příspěvkovou organizaci, Zdenky Vorlové 
2001 ve Velkém Meziříčí, dne 11. února 2014 v době 
od 14 do 21 hodin za účelem setkání seniorů 
– rozpočtové opatření: zdroj: 112 tis. Kč – § 6409 
neúčelová rezerva, rozdělení: 112 tis. Kč – § 3631 
zpracování projektové dokumentace na  veřejné 
osvětlení ul. Sokolovská, Karlov
– rozpočtové opatření: zdroj 18 tis. Kč – § 6409 

neúčelová rezerva, rozdělení: 18 tis. Kč – § 2212 
zpracování projektové dokumentace DSP + DPS 
na  světelné signalizační osvětlení přechodu u  No-
vého hřbitova
– rozpočtové opatření: zdroj: 133 tis. Kč – § 6409 
neúčelová rezerva, rozdělení: 133 tis. Kč – § 2212 
zpracování projektové dokumentace na  okružní 
křižovatku Oslavická vč. přeložky SEK Telefonica
– návrh smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbi-
tově Karlov ve  Velkém Meziříčí a  Mostiště včetně 
stávajících cen
3. Rada města souhlasila:
– aby žádosti o přechod nájmu mezi rodinnými pří-
slušníky (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) 
byly předkládány bytové komisi k projednání
– s uzavřením dodatku o prodloužení smluv o umís-
tění nápojových automatů s firmou BD Stavmont, 
s. r. o., Velké Meziříčí na  dobu neurčitou s  výpo-
vědní dobou tři měsíce. Dodatky budou uzavře-
ny na  lokalitu Náměstí 14/16 a  Radnická 29/1
4. Rada města uložila: 
– zpracovat projekt Rozšíření městského kamero-
vého a dohlížecího kamerového systému 2014, dle 
podmínek programu Prevence kriminality Kra-
je Vysočina na  rok 2014 a  předložit k  31. 1. 2014 
na Kraj Vysočina

Ing. Radovan Necid, starosta města

Rada města projednala 22. 1. 2014

MILAN ŠPAČEK, KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, 
VÝROBA KLEMPÍŘSKÉHO A ŽELEZÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, 

MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD S KLEMPÍŘ-
SKÝM, ŽELEZÁŘSKÝM A KOUŘOVÝM ZBOŽÍM, 

INTERNETOVÝ OBCHOD.
Vedení firmy: Bezručova 1615/6, Velké Meziříčí, 

tel.: 603 766 888
Provoz Klempířská výroba, prodejna, velkoobchod: 

Františky Stránecké 2128/11a, Velké Meziříčí, tel.: 566 521 663, 
736 161 094, 603 766 888, e-mail: spacek@klempirstvispacek.cz

Provoz internetového obchodu: 
Družstevní 2123, Velké Meziříčí, 

tel.: 608 706 480,  608 856 277, 603 766 888 
www.klempirstvispacek.cz 

e-mail: info@klempirstvispacek.cz

Hlasujte v soutěži Vánoční město
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé 
město a MA 21, vyhlásilo další ročník soutěže Vá-
noční město. Do soutěže se mohli přihlásit všichni 
obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlí-
cí ve Velkém Meziříčí.
Soutěžilo se ve vánoční výzdobě oken, balkónů, lo-
džií a vánoční výzdobě oken, která je viditelná z uli-
ce. Hodnocení provede odborná porota a současně 
může snímky hodnotit i široká veřejnost cestou in-
ternetového 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 ad-
resy, a to přidělením hlasu pouze jedné fotografii 
v každé kategorii.
• U jednotlivých fotografií bude zobrazen aktuál-
ní 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 Meziříčí, kterým tímto zároveň děku-
jeme.                                                                          -měú-
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Sběrny řádkové soukromé 
inzerce pro týdeník 

Velkomeziříčsko mimo re-
dakci ve Velkém Meziříčí: 

 Měřín – Papírnictví  
I. Wasserbauerová, 

Křižanov – novinový stá-
nek Jančík, Tasov – prodej-

na p. Böhm, Informační 
centrum Velká Bíteš.

Více info na tel.: 
566 782 009, 739 100 979

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Seznámení

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 
u sběrného dvora, K No-
vému nádraží  od 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

■ Akvárium, větší. Dále prodám 
sáňky, snowboard včetně bot vel. 
5–6. Levně Tel.: 777 167 079.
■ Opel Sintra, r. v. 1999, 7 míst. 
Cena 15.800 Kč. Tel.: 603 537 681.
■ El. motor patkový, 14 koní – 
5.000 Kč. Dále prodám pojízdný 
el. motor 4 koně – 4.000 Kč. Sad-
bu brambor odrůdy Dalli – 1.100 
Kč/q, celkem 3 q. Obilí Trikitale 
10 q, 400 Kč/q. Tel.: 604 112 330.
■ PC, paměť 1,00 GB RAM, hard 
disk 186 GB, grafická karta. Je 
vybaven programy: Zoner media 
14, Nero, Pinnacle studio 12 aj. 
Tel.: 776 100 746.

■ Prodáme RD v  Oslavici, sta-
vební pozemek na Fajtově kopci. 
RK nevolat. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 736 241 761.
■ Prodám zánovní byt 3+kk, 70 
m2, balkon, sklep. Lokalita Hlini-
ště. Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel.: 724 594 250.

■ Pronajmu byt 3+1, 80 m2 
ve  čtyřbytovce v  1. poschodí. 
K  bytu patří samostatná plyno-
vá kotelna a  sušárna. Dále po-
tom garáž, zahrada a  dvůr. Byt 
se nachází na  hlavním tahu Jih-
lava – Velké Meziříčí, a  to 5 km 

od  Velkého Meziříčí s  pravidel-
ným spojením na  obě strany. 
V místě je také školka a obchod. 
Prosím jen vážné zájemce. Tel.: 
605 125 847, po 18. hodině.
■ Pronajmu dvojpokojový byt 
v  OV na  Družstevní ulici. Cena 
dohodou. Tel.: 607 152 308.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v relativně 
klidné lokalitě na ul. Bezděkov č. 
81. Obyt. plocha 70 m2, 5. patro. 
Dům je zateplen, má nová plas-
tová okna a nově rekonstruovaný 
výtah. V r. 2011 prošel byt částeč-
nou rekonstrukcí (úprava bytové-
ho jádra, nové podlahové kryti-
ny, koupelna, WC). Ve  vybavení 
je kuchyň. linka a  plyn. sporák. 
Má vlastní plynový kotel k  vy-
tápění a  ohřevu vody (náklady 
na teplo jsou minimální). K bytu 
patří 2 sklep. kóje (1. v  patře, 2. 
v  suterénu). Parkování je možné 
na  parkovišti před domem. Ná-
jemné je 8.500 Kč, z  toho inkaso 
2.000 Kč. Byt je volný ihned. Tel.: 
603 834 418.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Zá-
viškova. Tel.: 730 194 935.
■ Pronajmu nový byt 1+kk na ul. 
Školní ve Velkém Meziříčí. Volný 
od 1. 2. 2014. Tel.: 602 572 603.
■  Pronajmu mezonetový byt 
4+kk 93 m2 v  lokalitě Hliniště 
ve  VM, včetně nové kuchyňské 

linky s vestavnými spotřebiči. Kou-
pelna s vanou, sprchovým koutem 
a  WC + další WC navíc. Cena 
10.600 Kč/měsíc včetně energií. 
Tel.: 777 948 887.

■ Jsem 46/175, hledám ženu 
k vážnému seznámení. Nekuřač-
ku, věk asi 30–40. VM a okolí, zá-
zemí mám. Tel.: 732 846 836. 

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 
1.200.000 Kč. Foto na vyžádání. 
Tel.: 603 914 857, rkp@atlas.cz

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

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

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

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

Zubní pohotovost: 
Sobota 1. 2. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342  
Neděle 2. 2.: MUDr.  Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 449, 
Nové Město na Mor., tel.: 566 616 904. 
MUDr. Zuzana Moravusová Nový Telečkov 30 (cca 10 km za Vel. Mez. 
směr Třebíč) čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

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 ná-
kupem 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

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 zaměstnanosti, 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

PŮJČKY PŘED VÝPLATOU
1.000–10.000 Kč
Tel.: 605 054 470

Přijmeme řidiče sk. B pro EU. 
Nutná flexibilita. Životopisy 

na: rexpres@rexpres.cz

Levný provoz domácnosti 
Vytápění a ohřev vody pomocí tepelného čerpadla 
  50% úspora oproti vytápění elektřinou 
  30% úspora oproti vytápění plynem 

 

Nízký tarif elektřiny 22 hodin denně 
 

Bezúdržbový, čistý a tichý chod 
 

Návratnost investice do 5 let 
 

Vyrobeno v Německu, záruka 10 let 
 

Konzultace zdarma na tel. 602 501 981 

7 D 

MONTÁŽNÍKA NÁBYTKOVÉ 
A STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ  VÝROBY

Požadujeme: 
● truhlářské  znalosti ● logické myšlení ● časovou flexibilitu 

● tesařské znalosti výhodou
Životopis zasílejte na e-mail: rddrevo@rddrevo.eu 

Kontakt: prac. dny 7–15 hodin, tel.: +420 566 523 663, www.rddrevo.eu

Velké Meziříčí, Zámecká 2097 přijme

Soutěž Skutek roku je zaměřena na ocenění skut-
ků fyzických osob a  projektů právnických osob, 
které byly realizovány na  území Kraje Vysočina 
v roce 2013. Některé jsme sami měli možnost po-
znat v  rámci loňského ročníku Klimatour 2013. 
Nejúspěšnější projekty postoupí na podzim 2014 
do přeshraničního kola soutěže, kde budou kon-
frontovány s projekty z Dolního Rakouska. 
Nominace jsou přijímány v jednotlivých kategori-
ích tak, aby se při hodnocení mohly lépe porovná-
vat. Skutky fyzických osob lze nominovat v oblas-
tech sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní 
prostředí, volný čas dětí a  mládeže, poradenství, 
vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob lze 
nominovat v sociální oblasti, ekonomické oblasti, 
oblasti sídel, staveb a  bydlení, oblasti životního 
prostředí a v oblasti vzdělávání.

Nominovat je možné do 15. 2. 2014. Formulář na-
leznete na stránkách kraje. Po vyplnění ho pošlete 
na adresu: KrÚ Kraje Vysočina, Odbor regionální-
ho rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku 
prosím připište SKUTEK ROKU 2013). Nominace 
lze podávat také elektronicky na http://www.zdra-
vykrajvysocina.cz/akce/skutek-roku-preshra-
nicni-cena. Navrhovatel není omezen počtem 
návrhů. Nelze přijmout nominaci skutku nebo 
projektu oceněného v  této soutěži v předchozích 
letech. Tyto budou vyřazeny.
Projekty právnických osob bude vybírat odborná 
porota. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v  červnu 
2014. 

Více informací: Ing. Petr Holý, 
odbor regionálního rozvoje, KrÚ Kraje Vysočina
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Poděkování

sUdokU

Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

společenská RUbRika

Vzpomínky

Blahopřání Vzpomínky

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

Dne 1. 2. 2014 oslaví 

Ludmila a Bohumír Koutníkovi 
50 let společného života. 

Drazí naši – maminko a tatínku, babičko a dědečku, prababičko a pra-
dědečku… Srdečně blahopřejeme k Vaší ZLATÉ SVATBĚ a přejeme 
hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho dalších krásných společných let!
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 82128
Obtížnost: střední

Zlatá svatba

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás.
Očím ses ztratil, ale v srdcích 
zůstaneš navždy. ❧

Dne 31. ledna 2014 by se dožil 
90 let náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Jan Holík z Rudy.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcery s rodinami.

❧ Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli, 
vzpomeňte na krásné chvíle, které jste s ním prožívali. ❧

Dne 23. 1. 2014 uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás opustil pan 

Jan Marinč.                             Kdo ho měl rád, vzpomene s námi.
Vzpomínají manželka, děti, vnoučata.
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Autor: Zdeněk Málek ©
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❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás. ❧

Dne 30. 1. 2014 to budou 3 roky, 
co nás navždy opustila naše ma-
minka, babička a  prababička, 
paní 

Jarmila Slabá 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Za rodinu manžel Václav

Dne 31. 1. 2014 tomu bude 55 let, co začala společná cesta manželů 

Jiřiny a Jiřího Pařízkových ze Lhotek.
Drazí rodiče, děkujeme vám za vaši lásku a starostlivost.

Vaše děti s rodinami

Poděkování:
Je vhodné pochválit pana N., který pracuje svým vysokým IQ, rovněž 
i citem.

Děkujeme všem přátelům a  známým, kteří se přišli rozloučit s  naší 
drahou maminkou, babičkou, prababičkou a sestrou, paní 

Marií Janíčkovou.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.

Rodiny Janíčkova a Frejlichova

Poděkování za poslední rozloučení

Dne 31. 1. 2014 vzpomeneme 
nedožité 80. narozeniny našeho 
pracovitého tatínka, lavičského 
rodáka, pana 

Jindřicha Blahy 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku 
děkují manželka 

a děti s rodinami.

✳ 31. 1. 1934    † 27. 4. 1999

Na svoji maminku 

Marii Matějovou 
z Vídně 
vzpomínáme pořád, ale obzvlášť 
nyní, 26. ledna, kdy nás před 
10 lety navždy opustila…

Děti s rodinami

Za tu píseň, jižs mne uspávala,
za ty kyvy prosté kolíbky,
za ten křížek, jimžs mi žehnávala,
za ty tiché vroucí polibky,
za ty dobré oči, plné lásky,
za mateřských ctností řídký zjev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky,
přijmi, matičko, můj chudý zpěv.

(Svatopluk Čech)

Odpustíš nám doufám tohle naše 
přání, jen chceme, 
aby svět věděl, že Tě máme rádi.
Přejeme Ti štěstí a  samozřejmě 
zdraví, ať Tě to s námi na světě,
co nejdéle baví.

Dne 28. 1. 2014 oslavila krásné 
70. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, paní 

Margita Ivančíková 
z Krevlic.

Za obětavost, vychování a lásku Ti děkují děti s rodinami.

Svaz diabetiků informuje
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-

▶ SOS – pravidelná poradna (sdružení obrany spotřebitelů) 
každou středu 14–16 hodin, obecní živnostenský úřad, dveře č. 4

▶ Občanská poradna – středy v sudých týdnech, 
11.30–15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací místnosti, 

2. patro. Tel.: 721 137 458, www.opzdar.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-

kph - další konceRt sezony

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

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 Komenského 6, do 7. 2. 2014, 7,00–13,00, tel.:  736 240 211.

Jupiter club uvede diva-
delní pohádku pro děti
SINDIBÁD MOŘE-
PLAVEC. Příběh pro-
voněný exotikou a  ori-
entem, plný humoru 
a  napětí, na  motivy Po-
hádek z  tisíce a  jedné 
noci. Mořeplavec Sin-
dibád v  něm musí čelit 
lesní divoženě Jamambě, 
obřímu ptáku Ruchcho-
vi, zrádným kamará-
dům... a  aby získal dívku svého srdce, musí přemoci krále Diaman-
tového 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 progra-
movém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhra-
zena!                                                                                                          -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

plesová sezona 2014

BRNĚNSKÉ ŽESTĚ NEJEN KLASICKY – 6. 3. 2014
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 výroba 
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, pokud 
bude větší počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy – tj. první od  15.00 
do 16.30 hodin, druhý od 17.00 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-

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

Pozvánka na filmové promítání 

Čtvrtek 27. 2. 2014 
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

SDH NETÍN
vás srdečně zve na tradiční 
Hasičský ples – 1. února 2014 
20.00 v KD Netín, hudba: M.E.Š.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 8. a  22. února 
2014 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo pro děti a  rodiče 
s názvem ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA. Vstupné: 40 Kč. Re-
zervace vstupenek na tel.: 566 782 004 (005), programové oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do  14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do  volného 
prodeje.                                                                                                     -hs-

Ostatky v Jívoví
22. 2. 2014
ve 12 hodin odchod masek z návsi
ostatků by se měla zúčastnit 
i televize Prima

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na
13. BABSKÝ MAŠKARNÍ BÁL,

který se uskuteční v pátek 21. 2. 2014
v Katolickém domě v Křižanově.

K tanci hraje skupina M.E.Š.

Kurz keramiky
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veřejné 
bRUslení

hRy vi. ziMní olyMpiády dětí a Mládeže čR

Hry VI. zimní olympiády dětí 
a  mládeže na  Vysočině oficiál-
ně skončily ve čtvrtek 23. ledna. 
Slavnostní závěrečný ceremoni-
ál v  zaplněném Domě kultury 
ve Žďáru nad Sázavou trval více 
než dvě hodiny. Předáno bylo více 
než pět desítek sad medailí a Vy-
sočina se konečně dočkala deko-
rování svých čtyř zlatých medai-
lí – v  rychlobruslení na  500 m 
a  rychlobruslení na  333 m byla 
jednoznačně nejlepší Barbora 
Machalová, zlatá byla i  domácí 
rychlobruslařská štafeta ve  slo-
žení Natálie Lukášková, Barbora 
Machalová, Monika Straková 
a Petra Hynková a zlatí jsou také 
vysočinští hokejisté!

Vyhlášeni při něm byli nejlep-
ší sportovci, své medaile dostali 
úspěšní závodníci ze středečních 
a  čtvrtečních soutěží. Originální 
skleněné „placky“ jim předá-
vali například olympijský vítěz 
Martin Doktor, šéf olympijské 
mise pro hry v Soči, olympionici 
Bedřich Ščerban, Zdeněk Pecka, 
Oldřich Svojanovský, Dagmar 
Hromádková nebo trojnásobná 
olympijská medailistka v  běhu 
na  lyžích Květa Pecková-Jeriová. 
Oceněny byly také nejlepší vý-
pravy v pořadí krajů.
Hodnocení krajů:
1. Liberecký kraj (253 bodů)
2. Jihočeský kraj (164 bodů)
3. Jihomoravský kraj (138 bodů)

4. Kraj Vysočina (135 bodů)
Více informací  k  celkovým vý-
sledkům krajů v  rámci Her VI. 
zimní olympiády dětí a mládeže: 
http://odm2014.cz/poradi_kraju.
html
Pomyslnou štafetu dětské olym-
piády převzal na závěrečném me-
dailovém ceremoniálu 23. 1. 2014 
Plzeňský kraj. Právě tam totiž 
proběhnou Hry VII. letní olym-
piády dětí a mládeže v roce 2015. 
Staženy byly vlajky a  zazněla 
hymna. Na  sportovce a  výpravy 
pak ještě čekala zábava v podobě 
diskotéky a  programu Promotý-
mu Kraje Vysočina.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Hry zakončil slavnostní ceremoniál

Lyžařská reprezentace Kraje Vysočina. Foto: archiv Ivo Doležala

Hokejisté HHK Velké Meziříčí: útočník Milan Strnad 
(stojící první zleva) a obránce Petr Slabý (stojící první 
zprava). Foto: archiv HHKTým Ski klubu Velké Meziříčí na Šacberku, kde pořádal závody namísto Fajtova kopce. Foto: Petr Zezula

V sestavě zlatého hokejového 
týmu dva odchovanci HHK Vel-
kého Meziříčí. Ve čtvrtek v pod-
večer porazili ve finále hráči Kra-
je Vysočina tým hlavního města 
Prahy 9:3 a získali na olympiádě 
mládeže, kterou pořádal Kraj Vy-
sočina, zlatou medaili. V sestavě 
výběru Kraje Vysočina, byli dva 
odchovanci velkomeziříčského 
HHK, kteří hájí barvy Horácké 
Slavie Třebíč: Milan Strnad a Petr 
Slabý. Touto cestou oběma hrá-
čům gratulujeme k zisku zlatých 
medailí. 
Výsledky Kraje Vysočina a sta-
tistiky velkomeziříčských od-
chovanců:
Kraj Vysočina – Olomoucký kraj 
3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Kraj Vysočina – Pardubický kraj 

10:2 (5:1, 4:1, 1:0), 2× asistence 
Milan Strnad
Plzeňský kraj – Kraj Vysočina 1:2 
(0:0, 1:1, 0:1), 1× branka Milan 
Strnad
Kraj Vysočina – Zlínský kraj 2:1 
(1:0, 1:1, 0:0)
Kraj Vysočina – Liberecký kraj 
4:2 (1:1, 2:1, 1:0), 2× asistence 
Milan Strnad
Moravskoslezský kraj – Vysoči-
na 2:5 (0:1, 0:3, 2:1), 1× branka 
Milan Strnad, 1× asistence Petr 
Slabý
Kraj Vysočina – Jihočeský kraj 
3:0 (1:0, 0:0, 2:0), 1× asistence 
Milan Strnad 
Kraj Vysočina – Hlavní město 
Praha 9:3 (5:0, 2:2, 2:1), 1× bran-
ka Milan Strnad, 1× asistence Mi-
lan Strnad

Hokej ovládla Vysočina

Součástí zimní olympiády dětí a mládeže byl exhibiční 
hokejový zápas dívčích týmů Čechy versus Morava, 
21. 1. 2014 na zimním stadionu VM. Foto: Iva Horká

Buly vhazoval také starosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid. Na snímku je s rozhodčím Antonínem Jeřábkem 
st. (vpravo). Foto: Iva Horká

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 
0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Přinesdomů, Pacalová, Kampas 
F., Báňa D. – Tichý, Burian L., 
Dundálek – Šilpoch D., Bernat, 
Tlapák – Pavelka, Nevěčný, Ka-
pusta O. Rozhodčí: Klouda – 
Hrbek, Mejzlík. Vyloučení: 4:5, 
využití: 0:2, v oslabení: 0:1. Střely 
na  branku: 22:24 (9:7, 8:8, 5:9). 
Diváci: 30.
1. Val. Meziříčí 17 12 1  4 90:63 25
2. Hodonín B 16 11 0  5 83:49 22
3. N. Mesto n. Váhom 16 10 2  4 89:69 22
4. Velké Meziříčí 16   8 2  6 60:62 18
5. Technika Brno 17   5 2 10 63:84 12
6. Uherský Brod 15   4 1 10 44:66   9
7. Brumov-Bylnice 18   3 2 13 48:81   8

Starší žáci
HHK VM – HC Litomyšl 2:4 
(1:3, 0:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: 20. Ka-
rásek, 54. Báňa M. (Řepa). Sestava 
HHK: Svoboda (Pestr) – Báňa M., 
Janoušek, Karásek, Šandera – Pro-
cházka, Řepa, Burian M. – Strá-
dal D., Havliš, Třeštík – Zacha, 
Ambrož, Hedbávný. Rozhodčí: 
Maloušek, Strádal. Vyloučení: 2:3, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 14:51. Diváci: 29.
HC Skuteč – HHK VM 2:10 (1:1, 
0:3, 1:6) 
Branky a  asistence HHK: 8. 
Kroutil (Hedbávný), 28. Báňa 

M., 31. Kroutil (Havliš, Hedbáv-
ný), 39. Kroutil (Burian M.), 44. 
Hedbávný (Kroutil), 44. Ambrož 
(Báňa M.), 47. Hedbávný (Janou-
šek), 51. Hedbávný (Kroutil), 51. 
Ambrož (Karásek), 59. Kroutil 
(Hedbávný). Sestava HHK: Pestr 
(Svoboda) – Báňa M., Šandera, 
Karásek, Janoušek – Ambrož, 
Havliš, Burian M. – Hedbávný, 
Kroutil, Zacha. Rozhodčí: Ja-
noušková, Kolář. Vyloučení: 6:4, 
využití: 0:1, v oslabení: 0:3. Střely 
na branku: 15:57. Diváci: 55.
Mladší žáci
HHK VM – HC Litomyšl 5:1 
(1:0, 3:1, 1:0)

Branka a asistence HHK: 7. Dvo-
řák L., 23. Sobotka (Dvořák L.), 
25. Sobotka (Dvořák L.), 32. Bar-
tošek (Nesvadba), 49. Poledna. 
Sestava HHK: Honiš – Poled-
na, Broža, Dvořák L., Vildomec 
– Bartošek, Dvořák F., Zdvíhal 
– Krčma, Nesvadba, Sobotka. 
Rozhodčí: Strádal, Maloušek. Vy-
loučení: 4:7, využití: 1:0, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 20:12. 
Diváci: 36.
HC Skuteč – HHK VM 9:3 (1:1, 
5:1, 3:1)
Branka a asistence HHK: 2. Dvo-
řák L., 33. Zdvihal (Poledna), 48. 
Šilpoch M. Sestava HHK: Ho-

niš – Broža, Vildomec, Dvořák 
L., Poledna – Bartošek, Šilpoch 
M., Dvořák F. – Krčma, Sobot-
ka, Zdvihal. Rozhodčí: Strádal, 
Maloušek. Vyloučení: 5:2, vy-
užití: 0:0, v  oslabení: 2:0. Střely 
na branku: 30:18. Diváci: 47. 
Program mládeže na  tento tý-
den: 
v sobotu 1. února HC Moravská 
Třebová – HHK mladší a  star-
ší žáci, zimní stadion Moravská 
Třebová 
v neděli 2. února v  11.45 HHK 
dorost – SHK Hodonín B (zimní 
stadion Velké Meziříčí)

-hhk-

hokej Mládež

Leden/únor
Pá 31. 1. 15.30–17.00
So   1. 2. 14.15–15.45
Ne   2. 2. 14.30–16.00
Út   4. 2. 15.45–17.15
So   8. 2. 14.15–15.45
Ne   9. 2. 13.45–15.15
Út 11. 2. 15.45–17.15
So 15. 2. 14.45–16.15
Ne 16. 2. 14.30–16.00
Út 18. 2. 15.45–17.15
So 22. 2. 14.15–15.45
Ne 23. 2. 14.00–15.30
Út 25. 2. 15.45–17.15
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč -vid-

-jj-



stRana 10 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 4 | 29. ledna 2014 stRana 11 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 4 | 29. ledna 2014

taekwondo

kUželky

Mezinárodní turnaj mladších 
a starších dorostenek v domácím 
prostředí završily dva domácí 
týmy třetím a druhým místem. 
Mladší dorostenky vstoupily 
do turnaje čtyřgólovou dopolední 
porážkou s hráčkami Jindřichova 
Hradce. Dokázaly se po  většinu 
půlhodinové hrací doby držet 
na  dostřel, ovšem fyzická převa-
ha soupeřek byla znát a v závěru 
jsme již na víc neměli 12:16. V po-
ledním čase jsme změřili házen-
kářský um se zástupci slovenské 
házenkářské školy – týmem HK 
Štart Trenčín. Oproti minulé-
mu týdnu jsme odehráli s  tím-
to rivalem vyrovnanější partii 
a čtvrthodinku byli rovnocenným 
partnerem. Postupem času se 

náš „brankostroj“ zasekl na  dob-
ře fungující defenzivě soupeřek 
a pozdější vítěz turnaje pak jasně 
dominoval 7:13. Naše poslední 
turnajové podvečerní vystoupení 
bylo soubojem o pomyslný bronz 
s dalším slovenským celkem Tat-
ran Stupava. Od  prvních minut 
se oba týmy prezentovaly hou-
ževnatým výkonem, o každý míč 
sváděly úpornou bitvu. Domácí 
příznivci a  rodinní příslušníci 
vyburcovali hráčky, a ty se jim po-
stupně odměňovaly nápaditými 
akcemi, které vyvrcholily čtyřgó-
lovým vedením. Slovenky se ne-
vzdávaly, bojovaly až do poslední 
minuty a náš náskok se postupně 
ztenčoval až na nejtěsnější rozdíl. 
Nejtěsnější vítězství se naštěstí 

podařilo uhájit až do závěrečného 
signálu 15:14. 
Tabulka mladší dorostenky:
1. Trenčín 47:29 6
2. Jind. Hradec 41:35 4
3. Velké Meziříčí 34:43 2
4. Stupava 31:46 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Koude-
lová Eliška (16), Janečková Denisa 
(6), Závišková Kateřina (6), Bačo-
vá Soňa (2), Doležalová Romana 
(2), Cahová Kristýna (2), Matouš-
ková Zuzana, Mejzlíková Dagmar, 
Buchtová Eliška, Teplá Lucie.
Starší dorostenky v  ranním sou-
boji nejprve zdolaly hráčky No-
vého Jičína. První dvacetiminu-
tovka byla z  naší strany ospalá, 
upachtěná, herně i  kombinačně 
velmi slabá. Až zlepšeným a ko-

lektivnějším výkonem ve druhém 
poločase jsme pak jasně soupeřky 
přehráli 22:7 (8:3). Ani odpoled-
ní výkon proti slovenskému týmu 
HK Štart Trenčín nebyl naší nej-
lepší týmovou vizitkou. Postráda-
li jsme obranný důraz, trápili se 
pokulhávající útočnou souhrou 
včetně nulové střelby ze střední 
vzdálenosti. Samostatnou kapi-
tolou byla mizérie při zakončení. 
Soupeřky na  rozdíl od  našeho 
týmu snadno skórovaly z  rych-
lých brejků, efektivně trestaly ja-
kákoliv zaváhání,  a tím si držely 
dostatečný náskok. I  přes mírné 
zlepšení po změně stran jsme se 
„protrápili“ až do  výsledné pě-
tibrankové porážky 18:23 (7:11). 
Závěrečný souboj s již tradičním 

rivalem – hráčkami DHK Pardu-
bice jsme zahájili opět nevýrazně 
a během úvodních minut celkem 
hladce prohrávali 1:4. Postupně 
se hra, zejména obranná, zlepši-
la. Změny v  sestavě přinesly vý-
razné oživení. Již do poločasu se 
podařilo tuto zvýšenou aktivitu 
přetavit k  čtyřgólovému vedení. 
Po  změně stran stačil průměrný 
výkon na  udržování náskoku. 
V  závěru sice Pardubické „zača-
ly kousat“, leč dvě po sobě jdoucí 
přesné zásahy do  jejich sítě roz-
hodly 19:16 (10:6).
Tabulka starší dorostenky:
1. Trenčín 71:38 6
2. Velké Meziříčí 57:46 4
3. Pardubice 53:44 2
4. Nový Jičín 14:67 0

Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Závišková Iva 
(20), Škrdlová Renata (12), Sed-
láčková Klára (10), Studená Ka-
teřina (7), Homolová Michaela 
(1), Rosová Terezie (3), Záviš-
ková Kateřina (2), Koudelová 
Eliška (2), Janečková Denisa (1), 
Doležalová Romana (1), Bačová 
Soňa, Fraňková Simona. Trenéři 
Záviška, Partlová, Škrdlová, Zed-
níčková.
Ceny do  turnaje věnovalo měs-
to Velké Meziříčí, firmy POEX, 
Construct, Alpa, rodina Krato-
chvílova, Večeřova a  Klapalova. 
Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Dorostenecké týmy dívek vybojovaly druhé a třetí místo v domácím turnaji

OP kadetky U17
BK VM – Sokol Lanžhot 68:50 
a 59:35
Celou sezonu se naše hráčky těši-
ly na případný postup do finálové 
skupiny. Ve  chvíli, kdy se postup 
podařil, tak máme tým nejvíce 
sužovaný zraněními a nemocemi. 
K  zápasům proti Lanžhotu bylo 
připraveno pouze šest našich hrá-
ček. Pokud se na  tuto situaci po-
díváme dlouhodobě, tak v období 
začátku roku se tento jev pravi-
delně opakuje. Dle mého názoru 
je to způsobeno jedním základ-
ním faktorem. Basketbal nemá 
zimní přestávku. V  době, kdy 
v  ostatních sportech, jako jsou 
např. fotbal či házená, mají hráči 
prostor k  odpočinku,  načerpání 

sil do druhé poloviny sezony, tak 
basketbal se hraje tahem. A  pak 
skončí sezona v březnu, když by se 
ještě dva měsíce mohlo hrát. Na-
víc v lednu je na mladé sportovce 
či sportovkyně tlak také ve škole, 
uzavírá se pololetí a spolu s vrtka-
vým počasím se vytvoří takovéto 
situace, kdy polovina týmu nemů-
že k zápasům nastoupit. 
Začátek prvního zápasu byl jako 
z  říše snů, první čtvrtina skon-
čila 36:10 v  náš prospěch. Sou-
peřova trenérka poznala, že hrát 
otevřenou hru s  naším týmem 
nemůžou. A  od  druhé čtvrtiny 
na nás vyrukovala s celoplošnou 
obranou. Ta je hodně fyzicky ná-
ročná, a pokud je na  jedné stra-
ně dvanáct hráček a  na  druhé 

šest, jde o  logický krok. Soupeř 
začal postupně stahovat bodík 
po bodíku, ale nikdy se nedostal 
do  jednociferného rozdílu. Hra 
se však velmi vyrovnala a  také 
naše hráčky začaly dělat chyby. 
Naštěstí rozhodly zkušenosti vel-
komeziříčského týmu a první zá-
pas skončil vítězstvím o 18 bodů.
Před druhým zápasem se trenéři 
trochu obávali, že pokud bude sou-
peř pokračovat v celoplošné obra-
ně, můžeme se dostat do problémů. 
Jenže náš tým i do druhého zápasu 
vstoupil suverénně a po první čtvr-
tině vedl o deset bodů. V tu chvíli 
opět trenérka soupeře změnila tak-
tiku a nařídila svému týmu zóno-
vou obranu. Opět chvíli trvalo, než 
se naše dorostenky s novou situací 

vypořádaly a na chvíli se zdálo, že 
druhý zápas bude mnohem vy-
rovnanější než ten první. Postu-
pujícím časem se ale naše hráčky 
staly na  hřišti dominantní a  vý-
sledkem bylo vítězství o 24 bodů. 
Před zápasem bylo naším cílem se 
ctí obstát a  na  takovéto vítězství 
jsme si netroufali pomyslet. Cel-
kově můžeme být velmi spokojeni 
a všem hráčkám musíme poděko-
vat za předvedený výkon.
Sestava týmu BK VM: Julča 
Ráčková, Ivča Blaťáková, Mája 
Drličková, Nikča Syslová, Kája 
Čermáková, Káťa Kryštofová 
a  ve  druhém zápase Šárka Bu-
ková. Trenéři Kamil Hugo a To-
máš Rapušák.

Oslabené basketbalistky slavily dvě vítězství po sobě

-rap-, foto: archiv BK

Tradiční turnaj o  putovní pohár 
přeborníka města Velké Meziříčí 
uspořádali místní stolní tenisté. 
Do  Velkého Meziříčí se už více 
než deset let sjíždí velmi kvalitní 
konkurence a nejinak tomu bylo 
i  letos. Do  hlavní soutěže dvou-
her se prezentovalo dvacet osm 
hráčů, z nichž první čtveřice na-
sazených reprezentovala druhou 
ligu a  druhá sestávala z  hráčů 
třetích lig. Za  favority turnaje 
byli považováni hráči z  Morav-
ské Slavie Brno, ale veškerá na-
sazení vzala za své hned v zápase 
mezi žebříčkově prvním hráčem 
Sigmundem z  Brna a  Sobotkou 
z Polničky, zástupcem třetí třídy 
krajských soutěží. Sigmund se 
na  obranáři z  Vysočiny vyházel 
a  uhrál všeho všudy jen jeden 
set. Nebyl však sám. Sobotka si 

se svou trávou a netypickým her-
ním projevem připsal hned tři 
skalpy ligových hráčů a nakonec 
skončil těsně pod stupni vítězů 
na  čtvrtém místě. Z  bojů o  pu-
tovní pohár vypadli i  nasazení 
hráči číslo dvě a tři, brněnští Flí-
bor s  Kozubíkem, kteří nestačili 
na třetiligového Ságla ze Studené. 
A  když Ságlův spoluhráč Smola 
porazil čtyřku turnaje Havla, bylo 
jisté, že pohár poputuje do  již-
ních Čech. Ságl svým agresivním 
stylem ve finále předčil Smolovu 
obranu a  zaslouženě turnaj vy-
hrál. Na  druhé místo se pavou-
kem oprav propracoval žďárský 
třetiligový Jírek, který porazil 
poraženého finalistu Smolu. Ces-
tou si však musel nejprve poradit 
s  Havlem, Kozubíkem a  se So-
botkou, kterému vracel porážku 

z  prvního vzájemného duelu. 
Jenže Sobotka předtím zase vy-
řadil Flíbora a Flíbor o kolo dřív 
Sigmunda. Jak překvapivé duely 
dokáže přinášet systém turnaje 
na dvě porážky! Nejúspěšnějším 
hráče dne se stal Smola, který 
kromě třetího místa z  hlavního 
turnaje dvouher bez omezení 
triumfoval v  soutěži veteránů 
a  společně se Ságlem i  ve  čtyř-
hrách. Turnaj hráčů okresních 
soutěží ovládli borci ze sousední 
Oslavice – Kupka ve finále zdolal 
Jaška. 
Dvouhry bez omezení:
1. Ondřej Ságl (Sokol Studená)
2. Jan Jírek (TJ Žďár nad Sázavou)
3. Igor Smola (Sokol Studená)
4. Ivoš Sobotka (Sokol Polnička)
5.–6. Pavel Kozubík (MS Brno)
5.–6. Zbyněk Flíbor (MS Brno)

7.–8. Vojtěch Havel (Wiener Ne-
ustadt)
7.–8. Ivo Sigmund (MS Brno)
Čtyřhry bez omezení:
1. Igor Smola – Ondřej Ságl (oba 
Sokol Studená)
2. Vojtěch Havel (Wiener Neu-
stadt) – Zbyněk Flíbor (MS Brno)
3. Petr Táborský (TJ Třebíč) – Jan 
Pluhař (TJ Žďár nad Sázavou)
Dvouhry veteránů nad 45 let:
1. Igor Smola (Sokol Studená)
2. Jaroslav Kratochvíl (Agrotec 
Hustopeče)
3. Aleš Říkovský (ST VM)
Dvouhry do okresního přeboru 
první třídy: 
1. Jiří Kupka (TK Autocolor 
Oslavice)
2. Petr Jašek (TK Autocolor Osla-
vice)
3. Jan Kabelka (Sokol Jemnice)

Stolní tenisté se tradičně střetli ve Velkém Meziříčí
Krajský přebor Vysočiny
Slavoj Žirovnice D – Spartak 
VM A 2595:2549 * 4:4
Švéda 442:418 Baloun
Tuček 433:383 Lavický Ji.
Ryšavý 419:426 Lavický B.
Solař 433:438 Kováč
Hric 427:438 Starý
Váňa 441:446 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny 
skupina B
CHJK Jihlava B – Spartak VM B 

1562:1562 * 3:3
Žaloudek 432:383 Fajmonová
Mareš 362:421 Mičková
Vejvoda 391:369 Lavický F.
Augusta 377:389 Mička
BOPO Třebíč B – Spartak VM C 
1626:1472 * 6:0
Zeman 384:361 Krejska
Franc 446:353 Mátl
Frantík 382:351 Lavický A.
Šplíchal 414:407 Weiss

-sta-

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
VM B 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
Rozhodčí: Pekárek – Horký, Ka-
cetl. Branky: 38. Fiala (Sázavský 
M., Kejda), 44. Staněk (Sázavský 
M.), 44. Fiala (Kejda), 52. Špiřík 
(Špaček) – 13. Malec (Frühauf, 
Pokorný), 18. Navrátil (Pelíšek, 
Barák), 54. Frühauf (Chlubna, 
Malec). Vyloučení: 7:2. Využití: 
0:0. Oslabení: 0:0. Střely na bran-
ku: 30:21. Sestava VM: Štourač 
– Střecha L., Pokorný – Kudláček 
M., Bradáč – Peterka, Musil F. – 
Chlubna, Frühauf, Malec – Šou-
kal, Barák, Hubl – Pelíšek, Vrána, 
Navrátil – Kampas M., Kampas J., 
Křípal.
Utkání začali náporem domácí 
hokejisté. Hosté se však pozorně 

bránili a i Štourač v jejich bráně 
byl vždy na  svém místě. Ve  13. 
min šli navíc do vedení. Nahoze-
ný puk Pokorného tečoval před 
bránou Frühauf tak šikovně, že 
se octnul mimo dosah Sázavské-
ho a  Malec jej dopravil za  jeho 
záda. O  minutu později dostali 
Meziříčští možnost hrát přesi-
lovku 5:3, ale jejich soupeř se 
v ní ubránil. Náměšť poté začala 
znovu dobývat hostující branku, 
ovšem bez efektu. Dvě minuty 
před koncem naopak Barák s Pe-
líškem poslali do nájezdu Navrá-
tila, který upravil skóre první 
části na 0:2. 
Ve druhé třetině se hra vyrovna-
la a  útoky se střídaly pravidelně 
na  obou stranách. Spádu utkání 

napomáhalo i  minimum vylou-
čení. Jediným úspěšným střelcem 
v této části byl domácí Fiala, kte-
rý snížil ve 38. minutě na jedno-
brankový rozdíl. 
Kontaktní gól vyburcoval v  zá-
věrečné části Náměšť k  náporu 
za vyrovnáním stavu. Jejím hrá-
čům se to podařilo už po  čty-
řech minutách zásluhou Staňka. 
Ve  stejné minutě skóre utkání 
i  otočili. Šťastnou střelou přes 
obránce se o  to postaral Fiala. 
Vzápětí získali hosté velkou 
šanci na  vyrovnání, když do-
stal 2+2 minuty domácí Strnad. 
Jejich početní výhoda byla ale 
zase bez efektu a  za  to je stihl 
trest v  podobě čtvrté branky 
domácích. Ti se poté věnovali 

více bránění stavu, čehož využil 
Aleš Frühauf ke snížení na 4:3. 
Ještě v  57. min dostali hráči 
HHK možnost početní výhody, 
ale soupeř už je do žádné vážné 
šance nepustil.
Další výsledky 15. kola: Křiža-
nov – Zastávka 1:4; V. Bítýška – 
V. Bíteš B 3:0.
Příště se utkáme doma s  Vever-
skou Bítýškou. Hrát se bude v ne-
děli 2. 2. 2014 v 16.45.
1. RH Centrum Brno 15 12 0 2   1 116:33 38
2. Náměšť nad O. 15 11 1 0   3 90:55 35
3. Telč 15   9 1 1   4 96:45 30
4. Vel. Meziříčí B 15   9 1 0   5 78:52 29
5. Veverská Bítýška 15   8 2 1   4 56:44 29
6. Velká Bíteš B 15   7 1 2   5 47:52 25
7. Zastávka 15   4 3 1   7 66:69 19
8. Křižanov 15   3 0 1 11 55:101 10
9. Bulldogs Brno 15   2 0 1 12 58:117   7
10. Šerkovice 15   1 0 0 14 41:123   3

Rezervní tým HHK podlehl Náměšti
-pk-
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Korejské bojové umění dorazilo 
i  do  Velkého Meziříčí. Čas v  naší 
uspěchané době letí, aniž bychom 
se někdy stačili zastavit a zamyslet 
nad tím, jak aktivně dokážeme vy-
užít volný čas. Jak kvalitně využít 
naše volnočasové aktivity, aby nám 
přinesly potěšení, relaxaci, zábavu 
nebo to, co bychom od nich sku-
tečně očekávali. Ve Velkém Mezi-
říčí se mladí lidé věnují korejské-
mu bojovému umění taekwondo, 
které vede zkušený mezinárodní 
instruktor Tomáš Kuba, držitel IV. 
Danu, cvičící pod hlavičkou praž-
ské školy Ge Baek Hosinsool v čele 
s Martinem Zámečníkem VI. Dan, 
též mezinárodním instruktorem. 
Všichni, kteří se tomuto bojové-
mu umění věnují, nebo by se chtěli 
věnovat, se mohou naučit všem 
základům taekwondo. Toto bojo-
vé umění je zaměřeno převážně 
na nohy, zájemci se učí základním 
technikám, procvičují sportovní 
boj, studují a praktikují sebeobra-
nu a v neposlední řadě také přerá-
žecí techniky. Ti vyspělejší a  zku-

šenější mohou využít možnosti 
soutěží a závodů. Máte-li čas a chuť 
naučit se novým věcem, poznat 
nové kamarády a  zlepšit si svou 
fyzičku, přijďte se podívat a  pří-
padně si i zacvičit do tělocvičny ZŠ 
Oslavická každou středu od 18.00 
do 19.30. Jste vítáni.

Text a foto: Marcela Šťastná
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Rosice porazily HHK po samostatných nájezdech

kdy a kaM

HC Štika Rosice – HHK VM A 
5:4 SN (3:0, 0:2, 1:2 – 1:0)
Branky a asistence: 8. Hakl (Křen, 
Zídek), 10. Zídek (Vyhnalík), 16. 
Hakl (Ludvík, Krejčí T.), 48. Krej-
čí J. (Kohoutek, Šoukal), 60. Krej-
čí T. – 34. Fila (Nekvasil, Sláma), 
35. Krča (Ambrož, Cihlář), 56. 
Sláma (Novák, Šerý), 59. Křenek 
(Ambrož). Sestava HHK VM: 
Hladík (Šeba) – Válek, Sláma, 
Ambrož, Šerý, Vlašín, Štěpánek – 
Fila, Nekvasil, Novák – Krča, Bu-
rian V., Cihlář – Sobotka, Bula, 
Křenek. Rozhodčí: Mikšík – Ber-

nard, Vašíček. Vyloučení: 5:6. Vy-
užití: 2:1, v oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 25:46 (11:18, 2:9, 12:19). 
Diváci: 100.
Další utkání na ledě soupeře če-
kalo první mužstvo v nedalekých 
Rosicích, kde se utkalo s týmem, 
který v posledních kolech před-
vádí velmi dobré výsledky. Doká-
zal potrápit nejednoho soupeře 
z horní poloviny tabulky. A ne-
jinak tomu bylo v tomto utkání. 
Od první minuty měli naši hráči 
převahu, kterou nedokázali pro-
měnit ve vedení. Naopak domácí 

z rychlých brejků chladnokrevně 
trestali. A tak po první třetině 
svítilo na výsledkové tabuli 3:0 
pro domácí Štiky.
Ve druhém dějství se obraz hry 
nezměnil. Naši hráči ještě přidali 
na důraze a snažili se nepříznivý 
stav zápasu zvrátit. Početná vý-
prava velkomeziříčských fanouš-
ků se dočkala ve 34. minutě, kdy 
se po přihrávce Lukáše Slámy 
a Karla Nekvasila prosadil Petr 
Fila. Za necelou minutu snížil 
na rozdíl jediné branky Michal 
Krča, kterému přihrávali Jirka 

Cihlář a Pavel Ambrož. Do konce 
druhé periody se již stav nezmě-
nil. K vyrovnání chyběla našemu 
týmu jediná branka.
Ve třetí třetině to byli opět domácí, 
kteří v přesilovce vstřelili čtvrtou 
branku. V závěru utkání měli naši 
hráči doslova drtivý tlak, který 
proměnili ve vstřelení dvou bra-
nek. Nejprve v 56. minutě propálil 
domácího gólmana Lukáš Sláma, 
kterému u gólu asistovali Michal 
Novák a Kamil Šerý. V 59. minu-
tě bylo vyrovnáno. Po přihrávce 
Pavla Ambrože se prosadil před 

gólmanem domácích Jirka Cihlář. 
O půl minuty později se do brej-
ku dostal Karel Nekvasil, kterému 
znemožnil faulem zakončit domá-
cí Šoukal. Hlavní rozhodčí nařídil 
trestné střílení, to však našemu ka-
pitánovi domácí brankář vychytal.
Po 60 minutách tak byl stav ne-
rozhodný 4:4 a na řadu přišly 
samostatné nájezdy, ve kterých 
domácí tým na rozdíl od našich 
všechny nájezdy proměnil a při-
psal si vítězný bod.
O tomto víkendu se po delší době 
představí náš tým na domácím 

ledě, kde změří síly s týmem Mi-
nervy Boskovice. Utkání se hraje 
v sobotu od 17.30 na našem zim-
ním stadionu.
Kr. liga jižní Moravy a Zlínska
Základní část – po 21. kole
  1. Uničov 20 12 1 3   4 95:72 41
  2. Kroměříž 20 10 5 0   5 98:84 40
  3. Velká Bíteš 20 12 0 3   5 83:57 39
  4. Vel. Meziříčí 19 12 0 2   5 86:61 38
  5. Šternberk 19 11 0 1   7 86:73 34
  6. Warrior Brno 19   9 1 1   8 78:53 30
  7. Blansko 19   7 3 2   7 76:72 29
  8. Boskovice 19   9 0 2   8 64:82 29
  9. Brumov-Bylnice 19   8 2 0   9 75:66 28
10. Uherský Brod 18   6 2 1   9 56:71 23
11. Uherský Ostroh 20   4 1 2 13 63:86 16
12. Rosice 19   2 4 0 13 66:103 14
13. Uherské Hradiště 19   3 1 3 12 70:116 14

-hhk-

na hokej na zimní stadion v so-
botu 1. února v 17.30 HHK VM 
A – SK Minerva Boskovice
v neděli 2. února v 16.45 HHK 
VM B – Veverská Bítýška
na  basketbal do  tělocvičny 3. 
ZŠ Školní v  sobotu 1. února 
ve 14.30 a v 16.30 BK VM ženy – 
Sokol Lanžhot
na  házenou do  sportovní haly 
za  Světlou v  sobotu 1. úno-
ra 9.00–16.30 turnaj mladších 
dorostenců Velmez Cup 2014 
– Nové Veselí, Litovel, Juliánov,  
Bratislava, Pardubice

Byly to zápasy buď anebo. 
S  Hradcem letos bojujeme o  to, 
kdo ve  skupině skončí na  5. 
místě, které znamená definitiv-
ní záchranu soutěže i  pro násle-
dující ročník (pro nás by to byl 
již patnáctý v  nepřetržité řadě). 
Poslední tým skupiny totiž musí 
absolvovat baráž s  posledním 
družstvem skupiny A  s  třemi 
vítězi skupin 1. juniorské ligy. 
A baráž je vždy nepříjemná věc. 
Naši ty dva zápasy zvládli oba 
za  tři body. To je velice důležitý 
krok. Samozřejmě vyhráno ještě 
nemusí být. Před námi jsou ještě 
čtyři zápasy a rozdělovat se bude 
ještě 12 bodů. My i Hradec máme 
však těžká vylosování a  proto 

každý získaný bod bude dobrý.
V  sobotu jsme jeli na  půdu fa-
vorita do  Zlína. Ten nastoupil 
v  kompletní sestavě i  s  našimi 
dvěma odchovanci Matějem 
Uchytilem a Mírou Bláhou, kteří 
potom večer nastoupili v  extra-
lize mužů. Přijeli jsme s  ambi-
cemi, ale nakonec jsme odjeli 
s nepořízenou. První set jsme až 
do stavu 14:11 tahali za „delší ko-
nec lana“. Byli jsme lepší hlavně 
na  útoku. Potom jakoby na  nás 
padla deka. Přeci jenom rozdíl 
ve  zkušenostech a  bodový od-
stup Zlína od  nás rozhodl. Nám 
chyběla hlavně odvaha porvat 
se o výsledek. Neuhráli jsme ani 
set, nedali ani 20 bodů v  setu 

a  nezískali ani bod. Hradec vy-
bojoval doma nad nekompletní 
Ostravou bod za  porážku 2:3 
(prohrával 0:2, srovnal vypjatých 
setech 25:23 a 29:27, aby nakonec 
prohrál 16:18) a  srovnal s  námi 
krok. Neděle měla přinést rozuz-
lení. Hradec povzbuzen dobrým 
výkonem a my stresováni z hlad-
kých porážek a nevysvětlitelného 
útlumu. Skutečností byl pravý 
opak. Naši hráči nastoupili s letos 
téměř neuvěřitelnou koncent-
rací, výborně podávali, obětavě 
chytali v  obraně a  útočili. Skóre 
postupně narůstalo až na  20:7. 
Potom si vybrali slabší chvilku 
a  dovolili zkorigovat výsledek 
na  25:18. I  další dva sety byly 

v  naší režii, byť rozdíl nebyl již 
tak jednoznačný. Ovšem soupeř 
vedl jen jednou v třetím setu 2:1, 
jinak musel stále dotahovat náš 
náskok. My se sice nevyvarovali 
i zbytečných chyb, ale vždy jsme 
to stačili vykompenzovat. Výsle-
dek 3:0 byl naprosto zasloužený. 
Druhý zápas opět začal naším 
nástupem. Nebyl sice tak jedno-
značný, ale výsledek 25:17 mluví 
za vše. V druhé setu jsme si vy-
brali slabší chvilku. Vedli jsme 
pouze jednou a  spíš jsme dota-
hovali až šestibodový náskok 
soupeře. Nakonec jsme dotáhli 
na  23:23 a  udělali chybu na  po-
dání a  následně zasmečovali 
do autu. Hradec nám mohl děko-

vat za vítězství. Ovšem v dalších 
setech jsme si vše vynahradili. 
Dobře jsme podávali, blokovali 
i  vybírali v  poli. Nahrávka sice 
nebyla příliš rychlá, ale stačilo to, 
abychom spolehlivě útočili. Po-
stupně jsme věděli více a více, že 
vyhrajeme. To se také po  setech 
25:18 a  25:14 stalo. Šest bodů 
má cenu zlata. Navíc v  přímém 
měření v boji o pátou příčku. Ta 
je nyní naše. Zatím, jak jsem již 
uváděl, jsou před námi ještě 4 
zápasy. Zajíždíme 22. 2. do Frýd-
ku-Místku a  další den přivítáme 
doma Brno. Samozřejmě, že te-
oreticky ještě můžeme bojovat 
o  4. místo, které by znamenalo 
postup do play off a samozřejmě, 

že se o něj porveme. Ale zůstávej-
me raději na zemi a držme pevně 
„vrabce v hrsti“ a nehledejme té-
měř nedostupné „holuby na stře-
chách“. 
K  sestavě: nastoupili nejzkuše-
nější. Nahrávač Marek Slavík, 
na  smeči David Pešta a  Štěpán 
Žaba, blokaři Tomáš Krejska 
a Jirka Huryta a na postu diago-
nálního hráče Honza Matějka. 
Střídal v posledním setu za Jirku 
Hurytu, který si přivodil zranění 
kotníku, Luboš Pospíchal. Těžko 
někoho vyzdvihnout, mně osob-
ně udělaly největší radost výko-
ny obou smečařů Davida Pešty 
a Štěpána Žaby, ale nechci snižo-
vat ani výkony ostatních.

Extraligoví volejbaloví junioři učinili rozhodný krok k záchraně v soutěži

-jud-

V  neděli 26. ledna se naši muži 
v rámci zimní přípravy zúčastnili 
turnaje ve Zruči nad Sázavou.
První herní prověrka v zimní pří-
pravě proběhla bez větších pro-
blémů a zranění. Trenér Vaverka 
na turnaji postrádal úderné spoj-
ky Matušíka s  Bezděkem a  kří-
delníky Fischera s Konečným.
Turnaje se zúčastnilo šest druž-
stev. V  prvním utkání proti do-
mácí Zruči nad Sázavou jsme 
neustále dotahovali dvou až 
tříbrankové manko. V  závěru 
jsme nasadili nejsilnější sestavu 
a  brankově se na  soupeře do-

táhli. Poté, co v  poslední minu-
tě Ondřej Poul zlikvidoval 7m 
hod, jsme ještě mohli vyrovnat, 
ale závěrečná akce se nepodařila 
a  utkání jsme o  branku prohráli 
17:18. V  druhém utkání si naše 
družstvo snadno poradilo s druž-
stvem Chodova, které bylo slože-
né především z dorostenců. Naši 
hráči si tak vyzkoušeli nacviče-
né kombinace a  zvítězili 20:13. 
O třetí místo jsme se utkali s pr-
voligovým celkem Dukly Praha 
B. Výborný výkon obrany, za kte-
rou se dařilo Ondrovi Poulovi, 
znamenal poločasové vedení 9:5. 

V druhé půli nám docházely síly 
a  pohyblivá obrana Dukly nás 
nutila k chybám. V závěru utkání 
již soupeř dominoval a jasně zví-
tězil v poměru 15:21.
„Turnaj jsme pojali opravdu jako 
přípravný, všichni hráči na  jed-
notlivých postech dostali stejnou 
minutáž a nehráli jsme za každou 
cenu na výsledek. Na naší hře byla 
znát absence spojek, které dokáží 
dávat branky z  větší vzdálenos-
ti. Potěšil mě výkon Ondy Poula 
v brance. Dále jsem od hráčů oče-
kával lepší kondici a rychlejší pře-
chod do útoku, ve kterém máme 

velké rezervy,“ zhodnotil turnaj 
Vlastimil Vaverka. 
Individuální ocenění získal 
za  nejlepšího brankáře turnaje 
Ondřej Poul a nejlepším střelcem 
turnaje se stal s 19 brankami Ví-
tězslav Večeřa.
Před začátkem sezony druž-
stvo mužů čeká ještě jedna her-
ní prověrka a  15. února v  15.00 
nastoupí v  domácím prostředí 
k prvnímu „jarnímu“ utkání pro-
ti Sokolu Telnice.
Výsledky: VM – Jiskra Zruč nad 
Sázavou 17:18 (6:8); VM – TJ JM 
Chodov 20:13 (9:6)

Utkání o  3. místo: VM – Dukla 
Praha B 15:21 (9:5)
Sestava a  branky: Poul Ondřej 
Kotík Libor – Večeřa Vítězslav 
(19), Pavliš David (9), Živčic 
Pavel (2), Trojan Vítězslav (6), 
Kaštan Jiří (4), Hron Vojtěch (4), 
Pospíšil Jan (3), Babáček Petr (2), 
Lečbych Jan (1), Kubiš David (1), 
Kříbala Pavel (1), Necid Miloš, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Petr Vodák. 
Konečné pořadí turnaje: 1. Zruč 
nad Sázavou, 2. Liberec, 3. Praha 
B, 4. Velké Meziříčí, 5. Havlíčkův 
Brod, 6. Chodov

Házenkáři skončili na turnaji ve Zruči čtvrtí

-šid-

5. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Sanborn VM – Agromotor VM 
6:3
Bukáček 2, Puffer 2, Hanus, Fiala 
– Krejčí V. st., Peterka, Sobotka 
Laser Zikmund – SK Afcon 
Kunšovec VM 8:5
Štoček 3, Fenyk, Neubauer, Uhlíř, 
Pátek, Zdražil – Pyrochta 3, Flo-
rián, Topol
HC Lukáš – SK Netín 18:2
Kotrba 4, Belatka 4, Malát 3, Stu-
dený 2, Lukáš, Novák, Matoušek, 
Jirovský, Gis – Neubauer, Plhák T.
1. HC Lukáš 5 4 0 1 50:14 8
2. Sanborn VM 4 4 0 0 23:11 8
3. Agromotor VM 4 2 0 2 16:16 4
4. SK Omega VB 4 2 0 2 14:17 4
5. SK Netín 5 2 0 3 17:31 4
6. Laser Zikmund 4 1 1 2 22:24 3
7. SK Afcon Kunšovec VM 4 1 0 3 18:24 2
8. Tech. služby VM 4 0 1 3 8:31 1

O postup do extraligy
HC Ořechov – HC Pikárec 0:1
Kratochvíl
Horní Heřmanice – SPL Rado-
stín nad Osl. 4:1
Kutílek 2, Střecha, Horký – Vo-
koun
HC Pikárec – NHÚ Balinka VM 
3:2
Broža, Jaša, Vařejka – Navrátil, 
Necid
HC Benetice – HC Ořechov 
4:0
Konečný, Kašpar, Doležal, Krej-
čí 
1. Horní Heřmanice 5 4 0 1 34:12 8
2. HC Benetice 5 3 1 1 15:9 7
3. HC Pikárec 5 3 1 1 21:18 7
4. SPL Radostín nad Osl. 5 3 0 2 24:20 6
5. Auto Dobrovolný VM 4 2 0 2 23:30 4
6. NHÚ Balinka VM 5 1 1 3 13:19 3
7. HC Ořechov 5 1 0 4 8:21 2
8. SK Vídeň 4 0 1 3 7:16 1

O konečné umístění v 1. lize
(5.–12. místo)
River VM – SK Lavičky 5:9
Wasserbauer 2, Havlík 2, Rous – 
Hejl 4, Skryja 5
HC Tasov – HC Bory 3:1
Havliš, Krejčí, Svoboda – Váša
HCF Dráhy VM – HC Křižanov 
5:4
Šmída 4, Hamřík – Štěpánek, 
Glos, Veselý, Koukola
SK Str. Zhoř – Farma Měřín 1:7
Kazda – Uchytil 2, Blažek, Ko-
canda, Mužátko, Štoček Jan, Jirka
  5. HC Tasov 5 5 0 0 22:10 10
  6. Farma Měřín 5 4 0 1 36:15 8
  7. SK Lavičky 5 3 0 2 28:15 6
  8. HCF Dráhy VM 5 3 0 2 21:18 6
  9. River VM 5 2 1 2 20:24 5
10. SK Stránecká Zhoř 5 2 0 3 15:25 4
11. HC Křižanov 5 0 1 4 8:24 1
12. HC Bory 5 0 0 5 12:31 0

-vid-

HC Lukáš se stále drží v čele městské 
ligy, za ním je Sanborn V  sobotu 18. ledna 2014 proběhl 

v  házenkářské hale již V. ročník 
Zimního turnaje veteránek. V  ur-
putných bojích se proti sobě utkaly 
většinou bývalé hráčky šesti týmů. 
Domácí hráčky se v  úvodním zá-
pase rozehrávaly s týmem Pardubic 
a remizovaly 7:7. V ostatních zápa-
sech už ale nezaváhaly a postupně 
porazily Střešovice Praha 11:10, 
Vršovice Praha 6:5, Milevsko 15:4 
a Spoje Bratislava 8:7.
Ztráta pouze jednoho bodu přinesla 
domácím v konečném zúčtování ví-
tězství v celém turnaji. 
Pořadí: 1. TJ Sokol Velké Meziří-
čí, 2. Pardubice, 3. Tatran Střešovi-
ce Praha, 4. Spoje Bratislava, 5. TJ 
Sokol Vršovice Praha, 6. Milevsko. 
Hrály: Vránová Martina – Pacalo-
vá Lenka (12), Babáčková Marcela 
(1), Hladíková Denisa (7), Jelínková 
Radka (1), Hledíková Hana (2), Pla-

chetská Jitka (18), Závišková Ilona 
(4), Lavická Jana (2), Buková Pavla, 
Blažková Jitka, Gebre Selassie Jana.
Letošního ročníku se zúčastnil do-
sud největší počet družstev a  díky 
týmu Bratislavy se stal i  turnajem 

mezinárodním. Z  počtu přihláše-
ných družstev je patrné, že se tato 
sportovní událost těší čím dál větší 
oblibě. Lze ji tedy jednoznačně hod-
notit jako velice úspěšnou a zdaři-
lou. 

Veteránky házené doma zvítězily

-jel-, foto: archiv házené


