Firma JOSEFA – DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU
TEL.: 603 273 328

Nové prodejní místo našeho
týdeníku
MUDr. Iveta Kašová s. r. o., Moráňská 141/21, Vel. Meziříčí, IČO: 02359413

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

MUDr. Kaše Jiří – atestace z pediatrie I. st.,
atestace z ARO I. st., atestace z urgentní medicíny

Týdeník Velkomeziříčsko si
můžete nově
zakoupit také
v prodejně
Večerka nad

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

®

TÝDENÍK

Diskuze starosty R. Necida s občany se koná na malé scéně Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Čtvrtek 6. února od 16 hodin.
Součástí programu je vyhlášení
soutěže Vánoční město.
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Velké Meziříčí počítá
s příjmy 171 milionů Kč

Novoroční projev starosty města

Rozpočet hospodaření města pro rok 2014 se skládá ze čtyř bodů. Výdaje 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 předkládání tohoto bodu jednání zastupitelstva Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru radnice.
Neúčelová rezerva rozpočtu je oproti minulým letům o sedm milionů nižší, 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 milionů 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 komise 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

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

Velké Meziříčí bude v roce 2014 hospodařit se schodkovým rozpočtem. Na straně příjmů města stojí částka 171.078.000 korun.
Zastupitelé města jej schválili na svém posledním, šestém zasedání
roku 2013.

Letos slavíme

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 pověstnou „novinářskou“ kachnu, jež
byla nakonec „jenom“ marcipánová
a pojídala se během rautu na slavnostním večeru. Krom toho měli čtenáři 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 zrealizovat. Co to ale bude, zatím na tomto místě neprozradím, chtěla bych,
aby to mnohé mile překvapilo.
Na těchto místech vás budu průběžně informovat, ale také zdvořile
o něco žádat. To ale až příště…
Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

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

dění v našem bezprostředním
okolí. Proto bych se v následujících řádcích velmi stručně dotkl
událostí právě skončeného roku
ve Velkém Meziříčí a dále jednoduše nastínil to nejdůležitější, co
nás všechny čeká letos.
V roce 2013 jsme zaznamenali
několik ocenění, na které můžeme být my, Meziříčáci, opravdu
pyšní. Naše město se v celostátním kole ankety Město pro byznys umístilo na neuvěřitelném
šestém místě. Jde o raketový vzestup pozitivního hodnocení, které provádí sami zaměstnavatelé.
V praxi to znamená, že podmínky pro živnosti, firmy a podniky
v našem městě se vylepšují a bude
to mít přímý dopad na zaměstnanost. Ne, že by byla stoprocentní,
takový naiva nejsem, ale nabídka
pracovních míst je a bude lepší,
než ve srovnatelných městech
České republiky.
Pokračování na str. 4

Starosta Radovan Necid. Foto: Jiří Michlíček

Řidiči společnosti ZDAR najeli miliony kilometrů bez nehody
Bohumil Daniel z Horní Libochové a Jozef Rožňák z Velkého
Meziříčí ujeli k 31. 12. 2013
každý celkem dva miliony
kilometrů bez nehod. Oba dva
pracují jako profesionální řidiči úctyhodných čtyřicet let.

Jozef Rožňák (vlevo) najel 2 miliony km bez nehody
stejně jako kolega Bohumil Daniel. Foto: 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 bezpečně 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 budoucí 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-

Bohumil Daniel začal jezdit po vojně 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, ponejvíce směr Velké Meziříčí – Bystřice nad Pernštejnem. Krom toho
přibyly občas i zájezdy po České
republice či doprava dětí do bazénu. V jeho stopách jde syn, který je
také řidičem u společnosti ZDAR.

Ples města
nebude
Město Velké Meziříčí oznamuje, že městský ples v roce
2014 se nebude konat z důvodu rekonstrukce Jupiter
clubu, s. r. o. VM.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Radovan Necid,
starosta města
Velké Meziříčí

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 nákladní dopravy. Tu stejnou profesi
vykonával i u tehdejšího ČSAD.
Posléze přešel na práci řidiče autobusu, jímž je více než pětadvacet
let. Jezdí pravidelné i nepravidelné
linky, včetně zájezdové dopravy
do zahraničí. Jeho nejčastější linkou je směr Velké Meziříčí — Radostín 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 Lubomír Vaněk najel bez nehody celkem
jeden a půl milionu kilometrů, Antonín Večeřa 750 tisíc a další čtyři
– Petr Invald, Ondřej Krejčí, Josef
Pivnička a Josef Pytlík – pak 250
tisíc kilometrů.
Iva Horká

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12
nabízí pro školní rok 2014/2015 tříleté obory vzdělání:
Obory skupiny H:
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských 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

gymnáziem
ve Velkém
Meziříčí (bývalá prodejna u
Coufala, poté
Kouzlo barev).

a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání skupiny H
Podnikání
Možnost ubytování
y
a stravování ve vlastních p
prostorách školy.
y
Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz
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Stavby Kauflandu i okružní křižovatky by měly být
hotovy letos v červnu
Areál Kauflandu či také bývalé
kablovky U Tržiště je plný těžké
techniky. Probíhá v něm souběžně
výstavba nové prodejny, jejíž hala
již má z velké části betonové stěny
a také zastřešení. V zadní části
areálu pak pokračuje drcení materiálu z demolice původních budov
kablovky.

Výstavba nového obchodního domu v areálu velkomeziříčské kablovky pokračuje rychle. Hotovo by
mělo být v červnu. Foto: Martina Strnadová

Součástí stavby prodejny je i její dopravní napojení na krajskou silnici
II/602, které investuje Kaufland. Jde
o vybudování okružní křižovatky
hned u bývalé prodejny U Peterků.
Jelikož Kraj Vysočina hodlá letos
komunikaci na Sokolovské a Karlově opravovat, je třeba harmonogram
obou akcí skloubit. Na velkomeziříčské radnici proto proběhlo několik
jednání zástupců všech zúčastněných.
„Oprava silnice se bude dělat na tři
části – první úsek od pošty na světelnou křižovatku, druhý od svě-

tel ke kruháči Kauflandu a třetí dál
na Karlov,“ popsal starosta Radovan
Necid své poznatky z jednání kolem
opravy komunikace II/602 a dodal,
„byli tady také zástupci Kauflandu,
projektanta a stavbyvedoucího – prodejnu chtějí otevírat, tuším, 26. června.“
V té době už by měla být okružní křižovatka dokončena. A podle krajské
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Hany Strnadové na ni
kraj s pracemi na rekonstrukci silnice
naváže.
Vše by mělo probíhat v souladu, aby
po otevření prodejny zůstalo zákazníkům k dispozici dopravní napojení.
To by mělo být možné i po silnici kolem řeky – ulicí Nábřeží.
V souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města by se měla tato
komunikace dočkat i opravy povrchu.
Martina Strnadová
Fotogalerie na straně 4 i na našem webu

Prostudujte si nový občanský zákoník Pro držitele dvou stříbrných medailí
Jana Ambrože je vzorem Ledecká
Jak si poradit s novým občanským zákoníkem a kupříkladu
i nepoctivými prodejci, radila
Velkomeziříčským Gerta Mazalová z poradny Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace.

V přednášce, která se konala koncem ledna, předsedkyně SOS –
Asociace, od roku 2013 s pozměněným názvem a též s novou značkou
kvality GOS, seznámila přítomné
s tím, co je nového v občanském
zákoníku. Co dřív platilo a nyní je
jinak, a na co si lidé mají dát pozor. Asociace je nestátní nezisková
organizace založená za účelem po-

máhat spotřebitelům a prosazovat
jejich práva. „Od roku 2003 bezplatně pomáháme spotřebitelům
v několika krajích,“ říká Mazalová,
„máme patnáct poraden v České republice, jedna z nich je také
ve Velkém Meziříčí.“
Poradna SOS funguje v budově velkomeziříčské radnice. Tam se mohou lidé obrátit o bezplatnou radu,
zejména pokud se setkají s problémy při reklamaci zboží a služeb,
s triky nepoctivých obchodníků,
s podomním a pouličním prodejem či neuváženými podpisy spotřebitelských a úvěrových smluv
nebo při změně dodavatelů energií

Mezi úspěšné sportovce Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže (ZODM), která se konala
v Kraji Vysočina od 19. do 24. ledna 2014, patřili
i Velkomeziříčští. Kvůli špatnému počasí se
ve Velkém Meziříčí plánované lyžařské závody
v alpských disciplínách ani ve snowboardingu na Fajtově kopci nekonaly, byly přesunuty
na sjezdovku Šacberk u Jihlavy.

a spoustu dalších potíží. V případě
potřeby hledejte pomoc v poradně
či na webu www.asociace-soc.cz.
Text a foto: Iva Horká

Zlatou medaili si z letošních her dovezli dva odchovanci velkomeziříčského HHK, hokejisté Petr Slabý
z Velkého Meziříčí a Milan Strnad z Tasova, kteří
tento cenný kov získali s týmem Vysočiny. Dvěma

stříbrnými medailemi se pyšní snowboardista Jan
Ambrož z Velkého Meziříčí a jednu stříbrnou má
i lyžař zdejšího ski klubu Oskar Točík.
S jakými pocity prožíval samotné závody či medailové ceremoniály, jsme se zeptali právě dvojnásobného držitele stříbrného kovu, patnáctiletého snowboardisty Jana Ambrože.
Ten jednu z medailí převzal na slavnostním ceremoniálu na náměstí ve Velkém Meziříčí, jemuž
přihlíželi i jeho rodiče, a druhou byl dekorován bez
přítomnosti veřejnosti v kulturním domě ve Žďáře
nad Sázavou. Tam hry končily.
Pokračování na straně 3

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

Jan Ambrož pózuje s diplomy a medailí. Druhou stříbrnou medaili v době našeho
focení měl půjčenou jeho trenér. Foto: Iva Horká
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Náhradní přenosová trasa již dodává elektřinu do Meziříčí

Náhradní přenosová trasa,
která byla vystavěna v místech
prosincových havárií na dvou
vedeních velmi vysokého
napětí u Velkého Meziříčí,
je od konce minulého týdne
v provozu.
Obě přerušená vedení tak opět
dodávají elektřinu v původní napěťové hladině 110 kV.

V delším úseku havárie, který
měří bezmála 4 kilometry, zastoupila náhradní přenosová
trasa 13 stožárů původního vedení. Použito tam bylo 48 provizorních stožárových konstrukcí.
„I když jde o dočasnou stavbu,
musí být ve velmi krátkém čase
pečlivě naprojektována, aby
odpovídala technickým požadavkům a mohla být bezpeč-

ně provozována. Každý úsek je
proto projektován individuálně
podle daných místních podmínek. Náhradní trasa je pak podle
projetu sestavena z typizovaných
dílů do požadovaných rozměrů
a tvarů. Rychlost výstavby, která je v případě havárie nutná,
umocňuje i to, že náhradní stožáry nemají klasické betonové
základy, ale jsou kotveny lano-

vými kotvami. Jejich výška proto
bývá zhruba poloviční a postaveny jsou průměrně třikrát hustěji.
V tomto případě jsou rozestupy
zhruba 80 m a průměrná výška
konstrukce je 12 m,“ popisuje
Zdeněk Židek, ředitel společnosti GA Energo technik, která náhradní trasu postavila.
V kratším úseku náhradní přenosová trasa měří 1000 m a je ve-

dena po obou stranách původního vedení, ze kterého nahrazuje
tři poškozené stožáry. I sem byly
použity průměrně dvanáctimetrové konstrukce a instalováno
jich bylo celkem čtyřiadvacet.
K výstavbě náhradní přenosové trasy přistoupil provozovatel
místní distribuční soustavy akciová společnost E.ON Distribuce, a. s., aby stabilizoval do-

Kraj hodlá začít s opravou Sokolovské a Karlova v dubnu
Oprava další části hlavního
tahu Velkým Meziříčím má
konečně letos začít. A to
od pošty na Sokolovské ulici
přes Karlov až ke křižovatce
na Dolní Radslavice. Součástí
má být i přestavba zmiňované
křižovatky na okružní.

Rekonstrukci
komunikace
II/602 ve Velkém Meziříčí připravuje Kraj Vysočina, který je
investorem akce. „Předpoklá-

daný termín zahájení stavby je
v dubnu 2014. Okružní křižovatka je v plánu až na rok 2015,
zatím bez bližšího určení termínu,“ uvedla vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Kraje Vysočina
Hana Strnadová a dodala, že
stavba bude probíhat ve třech
etapách s dopravními omezeními. Přesný rozsah a termíny
dopravních omezení budou
projednávány se zhotovitelem

stavebních prací. „Kraj nás žádá
o součinnost. Opraví se totiž nejen silnice, ale i návazné stavby,
jako jsou chodníky, zálivy, přechody, zastávky, a také veřejné
osvětlení,“ uvedl velkomeziříčský starosta Radovan Necid. Investorem zmiňovaných souvisejících staveb bude město.
V současné době se připravuje
výběrové řízení na zhotovitele, které bude společné jak pro
akce kraje, tak i města. Smlou-

vy o společném postupu obou
zadavatelů dnes projednávají
a schvalují velkomeziříčští zastupitelé na svém zasedání, které bylo svoláno i kvůli tomuto
bodu.
Rekonstrukce krajské komunikace Sokolovská – Karlov se
potká s připravovanou výstavbou okružní křižovatky k areálu Kauflandu, jež je součástí
dopravního napojení prodejny.
Kaufland je v současné době již

O činnosti vlastivědné a genealogické společnosti

Výroční schůze Vlastivědné
a genealogické společnosti
(VGS) při Jupiter clubu se
konala 28. 1. 2014.

K dnešnímu dni má VGS 38 členů. S potěšením konstatuji, že jako
v minulých letech, tak i v r. 2013
se nám podařilo, aby náplň naší
činnosti byla pestrá - každý týden
s výjimkou července a srpna pořádáme přednášku, besedu nebo exkurzi, účastníme se kulturního ži-

vota ve městě a někteří naši členové
již řadu let úspěšně publikují. Publikační činnost bych ráda vyzdvihla
jako nejnáročnější na čas a schopnosti těch, kdo ji realizují. Za kalendářní rok 2013 jsme uspořádali 41
akcí, z toho 25 akcí v 1. pololetí a 16
ve druhém. Nejčastěji se konaly
přednášky, besedy, několikrát bylo
náplní členské schůze sledování
zajímavého videozáznamu s výkladem, uskutečnily se bohatě navštívené exkurze. To je neklamný dů-

kaz, že je o naši činnost stále zájem.
Hned na začátku roku 2013 nás
všechny překvapila a zarmoutila zpráva o náhlém úmrtí našeho
dobrého přítele Libora Dobrovolného z Vanče. Když jsem byla postavena před tu čest promluvit pár
slov na rozloučenou na jeho pohřbu ve zdejším evangelickém sboru, vzpomněla jsem na jeho srdečná přijetí našich členů v horkých
červnových dnech tam ve mlýně
ve Vanči u jeho milované řeky. Zna-

li jsme ho jako otevřeného člověka
s láskou k rodnému kraji, ke knihám, lidem a historii, a stále nám
chybí. Odešel tak náhle, že u paní
Křížové zůstaly vyvázané mnohé
publikace, které ho zaujaly. Jednu
z nich naše společnost odkoupila.
Jde o nádherně vyvázané barevné
reprodukce minerálů, které se nyní
nacházejí v naší knihovně. Zájemci si publikaci samozřejmě mohou
po domluvě s p. Michalem půjčit.
Pokračování na straně 5

Práce v JC pokračují
venku i uvnitř

Ve staré budově Jupiter clubu se v minulém
týdnu dennodenně rozléhal hluk z pneumatických kladiv. Pracovníci firmy PKS stavby
dokončovali osekávání omítek a zbývající
bourací práce v prostoru u hlavního vstupu
z náměstí. V bývalé kavárně vybourávali podlahy, jinde již vyzdívali nové prostory. Práce
pokročily i na místě zdemolovaného velkého
sálu mezi hlavní budovou a řekou. Tam jsou
již vybetonovány základové desky – jedna pod budoucím teleskopickým hledištěm
a druhá pod jevištěm. Nechybí ani základ pro
budoucí výtahovou šachtu, kudy bude výtah
návštěvníky nového víceúčelového sálu vyvážet do horních pater objektu, až na budoucí
terasu s posezením.
Text a foto: Martina Strnadová
Další foto na straně 4

ve výstavbě. Stavba prodejny
i okružní křižovatky je v tomto
případě akcí soukromého investora.
„Okružní křižovatka má být,
podle dostupných informací,
dokončena v červnu 2014. Na to
budou navazovat práce 10. stavby (oprava komunikace Sokolovská–Karlov – pozn. red.),“
vysvětlila Hana Strnadová plánovanou koordinaci obou akcí.
Martina Strnadová

dávky elektrické energie. Díky
provizornímu zprovoznění těchto dvou hlavních linek po dobu
opravy havárií totiž mohly být
odlehčeny linky nižší napěťové
hladiny, které od události oblast
plně zásobovaly.
Markéta Aulová,
GA Energo technik,
Stav před a po. Foto: archiv GA
Energo technik

Sběrný
dvůr je na
Karlově

Technické služby (TS), s. r. o., Velké
Meziříčí oznamují, že byl ukončen
provoz recyklačního a sběrného
dvora na ulici K Novému nádraží
a byl přestěhován do nově zbudovaného areálu TS na Karlově
1398/54 ve Velkém Meziříčí. Provozní doba RD se nemění.
-TS VM-

Řidiče i chodce potrápila ledovka

Nejhorší situace se sjízdností panovala o víkendu na Třebíčsku a Žďársku.
Situaci na silnicích Kraje Vysočina v neděli 2. 2. ráno výrazně ovlivnilo počasí. Na některých místech pršelo a v kombinaci s teplotami pod nulou se
pak vytvořila na silnicích nebezpečná ledovka. V průběhu dopoledne proto byly silnice I. a II. tříd především na Třebíčsku a Žďársku sjízdné pouze
se zvýšenou opatrností. Potíže se vyskytly i na D1, ale když ji chemicky
ošetřili, byla sjízdná. Dopoledne se situace na Žďársku výrazně zlepšila, ale
problémy přetrvávaly na Třebíčsku. V průběhu nedělního dopoledne policie vyjížděla v kraji k 22 nehodám, při kterých utrpělo sedm osob zranění.
Jedno si vyžádala nehoda, která se stala před devátou hodinou ve Velkém
Meziříčí, kde se střetla dvě vozidla. Řidič osobního vozidla Lada dostal
smyk a narazil zadní částí svého auta do protijedoucího dodávkového vozidla Mercedes. Řidič osobního auta byl převezen do Fakultní nemocnice
-PČRv Brně s podezřením na vnitřní zranění.
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Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál
o Horácku - 2. díl
O zvyklostech severního
Moravského Horácka

Mikroregion Horácko je rozsáhlá etnografická oblast zahrnující celou
západní Moravu. V současné době největší část Horácka se nachází
v kraji Vysočina mezi městy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Velké Meziříčí. Severní Moravské Horácko je jednou z podoblastí Moravského
Horácka, kam spadá naše Velkomeziříčsko. Dále sem počítáme Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Jimramovsko, Svratecko.

Lidová architektura

Severohorácká lidová architektura využívá hlavně dřevo, kámen,
v menší míře nepálené cihly, pálené cihly jsou zde novějšího data.
Převážně štítová zástavba tvoří obvykle nepravidelnou náves, která
využívá nerovnosti terénu. Návesní prostor ve středu obce, vzniklý
z původního obecního pastviště, je nezřídka zčásti nebo úplně vyplněn rybníkem.
Vzácné nejsou ani typy tzv. horské kolonizace s rozptýlenou zástavbou. Poměrně často se dodnes setkáme s dřevěnými roubenými chalupami, někdy olíčenými vápnem, se složitě zdobenými štíty. Novějším
typem je zděný dům z kamene s plastickou výzdobou na omítce. Staré
domy jsou kryté šindelem, novější plechem, eternitem, dehtovou lepenkou.
Z menších staveb jsou typické tzv. „haltýře“, roubené, deskové nebo
zděné přístřešky nad pramenem, sloužící na chlazení potravin, zvl.
mléka nebo technické stavby jako „pazderky“ a „běliska“, které souvisely s rozvinutým zpracováním lnu.

Kroj

Pro lidový oděv na Horácku – horácký kroj – je typické užívání doma
vyráběných látek: jednak pláten různých kvalit, jednak „kanafasů“, určených na sukně, živůtky a ložní prádlo a v neposlední řadě „šarek“,
z nichž se šily sukně jak pro všední, tak i sváteční příležitosti. Široké
uplatnění v oděvu i interiéru našel modrotisk. Horácký kroj dosáhl
svého vrcholu po polovině 19. století. Jako rezidua se některé součástky udržely až hluboko do století 20.
Pro Horácko je typická bílá dírková výšivka na plátně s výplněmi a pavoučky, povětšinou s rostlinným a květinovým vzorem, pouze v okolí
Radostína nad Oslavou nacházíme i figurální motivy. Převážně mužskou záležitostí bylo vyšívání na vlně a kůži. Nejkrásnějšími příklady
je barevná výšivka na bílých kožiších, která se soustřeďovala na zádech, menší motivy byly u kapes. Aplikace z jemné bílé kůže byly prošívány jednoduchými ozdobnými stehy.
Koutní plachty, tzv. boudnice byly vyšívány barevně s převahou čer-

vené barvy. Sloužily jako ochrana kolem postele šestinedělky a jejího
dítěte a představovaly obřadní součást vybavení domácnosti. Kolem
Velkého Meziříčí se vyskytovaly i boudnice s vodorovnou vložkou,
v jiných částech regionu povětšinou s vložkou svislou.

Řemesla

Nejdůležitějším hrnčířským střediskem oblasti je Svratka, kamnářským střediskem je Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou. Známé sklárny
byly v minulosti v Křižánkách nebo ve Vříšti, dodnes působí skláři
ve Škrdlovicích a ve Žďáru nad Sázavou.

Lidové zvyky

Ze zvykosloví je pro tuto podoblast typické slavení tzv. vostatků, masopustní obchůzky s maškarami, u niž byly v minulosti leckdy přesně
dané funkce. Zvláště na Žďársku se pořádaly tzv. voračky, nebo také
„zasaďování“ – ostatková zábava se sóly pro děvčata, při nichž se každá musela vyplatit. Dalším typickým zvykem je otvírání studánek,
konané každý rok u studánek Vitulka a Barborka na Třech Studních.
Pro Bystřicko jsou dodnes typické hody se „stínáním berana“, jakýmsi
lidovým divadlem, v němž se mísí staré obřadní prvky s žertovnými
proslovy na téma „beránkových hříchů“.

Lidová hudba a tanec

Starou lidovou hudbu ve složení cimbál, housle a např. lesní roh nebo
i gajdy (dudy) vystřídaly v polovině 19. století sestavy s houslemi, kontrabasem a klarinetem. Později se začaly přidávat i plechové hudební
nástroje a jako tzv. „štrajchy“ doprovázely lidové písně na Horácku až
do zániku lidového repertoáru ve 20. století. Následně jejich místo zaujaly dechovky, které jen zřídka navazují na místní tradiční písňový
a taneční repertoár.
Typickými tanci severního Moravského Horácka jsou tzv. směsky neboli tance přes nohu, tedy tance s proměnným rytmem – mateníky.
Společně s východočeskou oblastí tvoří mateníky hlavní ohnisko výskytu. Společně s jižními Čechami a Brněnskem se zde tančí kola. Ta
byla tančena o přestávce u muziky bez doprovodu. Podle charakteru
písní byl volen taneční krok.
Dalšími oblíbenými tanci byly tance kolové, jako tajče, lendlery, šotyše, kvapíky, mazurky nebo třasláky. Časté jsou figurální tance, při
nichž jednomu hudebnímu tématu odpovídá pevná pohybová skladba. Zvláště často byly tančeny řemeslnické tance jako ševcovská, řeznická, tesařská nebo mlynářská. Mezi obřadní tance patřil svatební tanec vdaných žen s cimbálem nebo mládětem, tedy buchtou s několika
náplněmi a upečenými symboly plodnosti a štěstí, nebo skákání na len
během ostatkové zábavy.
Připravila: ing. Ivana Horká – předsedkyně Srdce Horácka, o. s.

Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2007

Využité zdroje: • Wikipedie
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Nový soubor Horácký Medříčan hledá tanečníky a muzikanty
Nově založený folklórní soubor Horácký Medříčan, fungující pod novým občanským
sdružením Srdce Horácka,
přijme do svých řad zájemce
o tradiční horáckou lidovou
muziku a tance.

Formuje se soubor jak hudební, tak taneční, a to dospělý
i dětský, čili jsou zváni zájemci všech věkových kategorií.

V tradiční lidové muzice jsou
potřebné zejména nástroje jako
cimbál, housle, kontrabas, viola, 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 hudebním souboru, důležitý je
jenom talent, um a opravdové
nadšení pro tento taneční a hudební žánr.
Za Srdce Horácka:
ing. Ivana Horká,
předsedkyně sdružení
a vedoucí souboru
◀ Ilustrační foto vlevo z tradičních bítešských hodů: archiv

Pro držitele dvou stříbrných medailí Jana Ambrože je vzorem Ledecká
Pokračování ze strany 1

Mohl dosáhnout
i na zlato
Jak se J. Ambrož, který je mimochodem i vzorným žákem základní
školy na Sokolovské ulici, ke snowboardingu dostal, jsme stručně
zmínili již v minulém čísle, kde byl
publikován článek z medailového
ceremoniálu na velkomeziříčském
náměstí. Ambrožův trenér Jaroslav
Karásek v něm přiblížil začátky
spolupráce a letošní úspěch.
„Honzu jsem poznal před asi třemi roky, kdy se zúčastnil veřejných
závodů na Fajťáku, a kde jsme se
dohodli na spolupráci a trénování,“ vzpomíná Karásek, „po roce
společné práce se zúčastnil minulé
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 vybrán, a jak
je vidět, tak jeho úsilí se odrazilo
na velice dobrém výsledku – jak
ve slalomu, tak v paralelu.“ Úspěšný snowboardista Ambrož není
podle trenérových slov registrován
v žádném klubu 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 některými závodníky setkal
již na těchto hrách, uvedl Karásek. Ten svého svěřence hodnotí
jako cílevědomého a spolehlivého.
„Svůj tréninkový plán si svědomitě
plní. Jen je škoda, že současné podmínky neumožnily intenzivnější
trénink,“ dodal ještě trenér. Jeho
slova potvrdil i sám Ambrož. Čistě
hypoteticky, kdyby mohl potrénovat tak, jako když jsou kvalitní sně-

hové podmínky a jel by na domácí
trase, připustil, že by mohlo být
i ocenění nejvyšší. Na svého zlatého soupeře z Libereckého kraje,
jezdícího v národním týmu, ztrácel totiž jenom pár sekund. „Ani
s tratí jsem moc spokojený nebyl, byla lehce křivá. Nevýhoda je
vždycky, když člověk nejede na domácí trati, kterou důvěrně zná,“
hodnotí podmínky na sjezdovce
na Šacberku. Ovšem na druhou
stranu mu přesun závodů mimo
naše město přinesl nepochybně
i výhodu. Vzhledem k tomu, že
se změnily i původní disciplíny
a namísto slalomu a freestylu se
jel slalom a slalom paralel, Ambrož díky tomu dostal větší šanci
získat druhou medaili. „Freestylu
se moc nevěnuji,“ řekl mladý sportovec. Věnuje se tedy tomu, v čem

je dobrý a co ho baví. K tomu
ho přivedl nejprve otec, posléze
trenér Karásek, který mu doporučil jiný druh snowboardu.
„Dva nebo tři roky jsem jezdil
na freestylovém prkně. Ale trenér mi právě poradil, abych jezdil na alpském prkně s tvrdou
botou, které je více zaměřeno
na slalom.“
A jaký byl úplný začátek? „Dostal jsem se k tomu tak, že Ježíšek byl tak hodnej a daroval mi
snowboard. Tak jsem šel na Fajťák a hned mě to chytlo,“ vzpomíná na dobu před asi čtyřmi
lety. Sám se naučil na snowboardu za dva dny a odhodlaně
tvrdí, že když má člověk zájem,
zvládne to ve stejném čase a sjede po týdnu pomalejším tempem sjezdovku.

I Ambrož chce být
mistrem světa
Ani on ve svých počátcích nepočítal se závoděním na nějaké olympiádě. Že se jí ale zúčastnil, je rád.
I přesto, že podmínky nebyly ideální, ani trénink na vlastních závodech neměli, odjeli podle jeho slov
pár zkušebních jízd slalomu, a pak
byla hned kvalifikace. Možná i to je
dobrá příprava, třeba zrovna na tu
skutečnou olympiádu, kam odjel
i Honzův vzor – Ester Ledecká,
dcera hudebníka Janka Ledeckého.
Ta je mimo jiné juniorskou mistryní světa v paralelním snowboardu
a bude startovat na olympiádě
v Soči. I Honza Ambrož by jednou rád stanul na nejprestižnějších
stupních vítězů. Přejme mu to.
Text a foto: Iva Horká
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fotogalerie - výstavba kauflandu v areálu bývalé kablovky ve velkém meziříčí

fotogalerie - výstavba víceúčelového sálu jupiter clubu ve velkém meziříčí

Snímky nahoře z 31. ledna 2014 zachycují areál Kauflandu či také bývalé kablovky U Tržiště, kde probíhá souběžně výstavba nové prodejny. S nímky dole ukazují
aktuální stav výstavby sálu v Jupiter clubu. Vpravo jsou vidět základové desky pod jeviště i hlediště. Foto na této stránce: Martina Strnadová

2014
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řádky na neděli

Světový den nemocných
Kolem nás jsou nemocní lidé. To
samozřejmě ví každý. Ale občas
je třeba si to uvědomit a říct to
těm, kteří si toho nějak nevšímají. Měli bychom si občas připomenout, že je nutné zlepšovat
péči o nemocné, zapojit mladé
lidi ke službě nemocným, podpořit službu dobrovolníků a také
možná především zkusit pomoci
nemocným lidem pochopit problém utrpení.
Tomu má pomoci i Světový den
nemocných, který se koná každoročně od roku 1992, a to 11.
února. Letos už to bude XXII.
Světový den nemocných a bude
probíhat s mottem Víra a láska:
„Také my jsme povinni položit
život za své bratry“ (1 Jan 3,16).
Papež František v letošním poselství k SDN vyzývá nás všechny k větší angažovanosti ve služ-

bě nemocným: „Když k těm, kdo
potřebují péči, přistupujeme láskyplně, přinášíme jim uprostřed
rozporností tohoto světa naději
a Boží úsměv”.
Papež připomíná, že velkorysá
odevzdanost druhým by se měla
stát stylem naší činnosti. Vyzývá
k tomu, abychom se na druhé dívali vždy s milosrdenstvím a láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo
potřebují pomoc.
Při příležitosti tohoto dne bych
chtěl informovat, že v našem kostele sv. Mikuláše v neděli 9. února
2014 v 7.30 bude mše sv. za nemocné. Je možné, že ve vašem
okolí je někdo, kdo by se chtěl
této bohoslužby zúčastnit a potřebuje k tomu vaši pomoc.
Jste ochotni i třeba někdo z vás
někomu druhému pomoci?
P. Lukasz Szendzielorz

Bohoslužby

Středa 5. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 – o. J. B., Oslavice 18.00
mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 6. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň
18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 7. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti
smíření a pokání, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00
mše sv. – o. J. B.
Sobota 8. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky
8.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 9. 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.: 7. 2. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00
mše sv. – o. J. B.; 9. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení
Středa příprava na 1. svaté přijímání 16.30, 18.00 setkání starších dětí
a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek 9.00 návštěva nemocných, 17.30 Mariánská pobožnost, poté mše sv. Čtvrtek
po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek po mši sv. 8.00 celodenní a celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 19.30 – 5. příprava na manželství.
Neděle 7.30 mše sv. za všechny nemocné, udělování svátosti nemocných. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Jsou volná místa na farní poutní zájezd po poutních místech slovenských a polských Tater.
Odjezd autobusu na Cyrilometodějskou pouť 2014 do Prahy na Levý
Hradec – sobota 15. 2. v 6.30, nástupní místa: u hasičky, u Domusu,
pod Zámeckými schody, cena 250 Kč. Mše sv. v Levém Hradci bude
v 9.30, více info: M. Burianová, tel.: 776 100 746.
Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete
mít maturitní zkoušku a ti, kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád
informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství poštou nebo
osobně do 31. 3. 2014. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz
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příspěvky od čtenářů

O činnosti vlastivědné a genealogické společnosti
(Pokračování ze strany 2)
Nejnavštěvovanější
přednášky
v roce 2013 byly stále oblíbenější
cestopisy. Zdejší amatérský filmař
Libor Smejkal nám promítl svůj
film z Korsiky, na nějž se přišlo
podívat 60 zájemců, a Mgr. Hana
Kátrová přinesla záznam z putování po Novém Zélandu, který
přilákal 52 návštěvníků. Ale nemenší zájem vzbudila přednáška
ing. Karla Hromka Panovníci
českých zemí. Přišlo 50 zájemců.
Našemu srdci nejbližší je rodný
kraj, a tak není divu, že na promítání černobílého filmu z počátku
70. let minulého století s názvem
Řihákův mlýn se dostavilo 50 diváků. Inkognito přišli potomci
mlynáře Řiháka, ale na konci programu byli ,odhaleni‘ a proběhla
s nimi krátká improvizovaná beseda. Přednáška, která mě zasáhla nejhlouběji, byla ta 2. dubna
v podání ing. Lázničky za spolupráce p. Dudy, který připomněl
70. výročí popravy našeho rodáka
gen. in memoriam Jiřího Jaroše.
Hned během diskuze po přednášce plné autentických, hluboce
emotivních materiálů, jsem navrhla, aby byl tento pozapomenutý hrdina znovu připomínán
a aby mu byl vzdán hold v podobě
nějakého trvalého hmatatelného
objektu, nejlépe pomníku. Hned
následující dny jsem se obrátila
na Radu města a následně Zastupitelstvo města Velké Meziříčí,
kde byla tato myšlenka podpořena, a pak už dostaly události rychlý spád: koordinátorem celé akce
byl jmenován ing. Stupka, s nímž
jsem několikrát navštívila kamenickou dílnu p. Milana Štoksy
v Oslavici a společně jsme vybrali
žulový kámen na pomník a pamětní desku na něm umístěnou.
Slavnostní akt proběhl v pátek 1.
října za účasti rodiny gen. Jaroše,
představitelů města, krajské vojenské správy a zástupců organizací města. Hlavní projev a také
dvě besedy na zdejším gymnáziu
měl plk. Eduard Stehlík, vojenský historik a publicista. Kromě
odhalení pomníku proběhlo
i znovuodhalení původní pamětní desky ze zbořeného rodného
domu gen. Jaroše na Ostrůvku,
jejíž rekonstrukce se ujal pan Štěpánek. Pamětní deska z rodného
domu, kterou vytvořil také náš
rodák akad. sochař Jiří Marek, má
nyní důstojné místo ve výstavních

prostorách zdejšího muzea. Byla
to jedna z největších akcí naší
společnosti, která by se bez spolupráce s městem Velké Meziříčí,
s muzeem a technickými službami
nemohla uskutečnit. Je potěšující,
že díky městu Velké Meziříčí byl
opraven i pomník prof. Závišky
na novém hřbitově z dílny akad.
sochaře Jiřího Marka.
Z uskutečněných výletů dobře hodnotím návštěvu rodného
domu arm. gen. a exprezidenta

vydaly knihu, dnes už téměř neexistují. Jubilující společnost proto
svým vlastivědným zájmům přispívá i tímto způsobem. Zachycení vlastních počátků, přehledy
činnosti i členů, stejně jako znění
vybraných přednášek či osobní vzpomínky aktivně zúčastněných, se budou časem určitě
hodit.“ Předseda České genealogické a heraldické společnosti
v Praze v osobním dopise p. Makovskému píše: „Almanach se mi

Ludvíka Svobody v Hroznatíně, dále už tradičně závěrečnou
akci 1. pololetí – cestu do Vanče
do bývalého mlýna k Dobrovolným, která byla poněkud poznamenána smutkem z toho, že už
nám Libor Dobrovolný nikdy nestiskne ruku, a zářijovou návštěvu u malíře ing. Aleše Venhody
v Třebíči.
Významnou část činnosti naší
společnosti tvoří publikace. Naším nejpilnějším členem je už
po léta zakládající člen a od roku
2012 čestný člen Moravské genealogické a heraldické společnosti Vladimír Makovský.
Všechny jeho publikace se dobře
prodávají na několika místech
i mimo naše město, což dokazuje, že veřejnost si je velmi oblíbila. Vladimír Makovský se lvím
dílem podílel na tom, že světlo
světa spatřil almanach naší společnosti ke 20. výročí založení
na podzim r. 2012. V průběhu
roku 2013 jsme dostávali na almanach samé pozitivní ohlasy:
dovolím si citovat z vlastivědného sborníku Západní Morava:
„Zdánlivě standardní almanach,
jenž minimálně ve dvou ohledech zůstává výjimkou. Spolky
či občanská sdružení, které by
pracovaly dvacet let a ještě o tom

líbí a rád jsem si o Vaší činnosti
v uplynulých 20 letech přečetl.
Výroční almanach je již uložen
v naší spolkové knihovně a jistě
potěší další čtenáře.“ Velmi podrobné a pochvalné zhodnocení
almanachu si můžeme přečíst
i v Genealogických a heraldických informacích Moravské genealogické a heraldické společnosti, kde almanach zevrubně
rozebírá Vilém Walter.
Ovšem nemůžeme se pouze těšit
z úspěchů. Rádi bychom více rozvinuli segment genealogie, která
je oproti naší vlastivědné činnosti
stále popelkou. Ale s výjimkou
pana Makovského se nenašel nikdo, kdo by byl schopen mezi nás
přijít se zajímavým a finančně
dostupným příspěvkem na téma
genealogie.
Vlastivědná a genealogická společnost udržuje kontakty se spřátelenými společnostmi v Polné,
Lukách nad Jihlavou a Náměšti
nad Oslavou.
Naše město prožilo v roce 2013
také již sedmý ročník festivalu
filozofie. Náročného programu
se zúčastnily desítky posluchačů
a samozřejmě i naši členové. Přejeme si, aby tento neobyčejný festival zůstal v našem městě tradicí.
Co se týká práce jedenáctičlen-

ného výboru společnosti, v roce
2013 jsme pokračovali v pořádání výborových schůzí v pravidelném termínu, tedy vždy 1.
úterý v měsíci, v případě nutnosti
i častěji. V tomto trendu hodláme
pokračovat i nadále.
Naše společnost se od začátku
roku 2004 prezentuje i na internetu. Zájemci o informace se
tady dozvědí historii společnosti a její obsahovou náplň včetně aktuálního plánu přednášek
na dané pololetí. Stránky, jakož
i kroniku společnosti vede paní
Michalová, za což jí patří dík.
Vážení přátelé, dovolte mi,
abych v tuto chvíli poděkovala panu starostovi za čas, který
nám dnes věnoval. Městu Velké
Meziříčí srdečně děkuji za přízeň a všestrannou podporu,
materiální i morální. Vedení
Jupiter clubu děkuji za bezplatné poskytování prostor pro
naše akce a všestrannou celoroční podporu, zaměstnancům
Jupiter clubu děkuji za ochotu
a pomoc a řediteli Mgr. Dufkovi za vstřícnost při vydávání
publikací.
Závěrem mi dovolte vyslovit
poděkování všem členům výboru za dobrou práci. Srdečný dík
patří všem přednášejícím, jak
externím, tak z našich řad. Organizátorům zájezdů a řidičům děkuji za ochotu, členům starajícím
se o občerstvení za jejich servis
a všem členům společnosti za to,
že jsou pozorní a bystří posluchači, dobří diskutéři a že se snaží nacházet především to, co nás
vzájemně spojuje a ne rozděluje.
Myslím, že můžeme být spokojeni, že se naše činnost setkává s tak
dobrým ohlasem u veřejnosti, že
společnost úspěšně pracuje, je
životaschopná a neustále se rozvíjí a obohacuje o nové hosty,
nové přednášející, nové nápady
a inspirace. Samozřejmě uvítáme
i vaše náměty na zlepšení a rozšíření činnosti a nová přednášková
témata.
Vážení přátelé a milí hosté,
dovolte mi, abych vám všem
do nového roku 2014 popřála
především dobré zdraví, úspěch
ve všem, čemu se věnujete, udržení nadhledu v této neklidné
době a radost a zvídavost jako
životní pocit.
PharmDr. Helena Švecová,
předsedkyně VGS, foto: archiv VGS

Hotelová škola Světlá se účastnila veletrhu Regiontour 2014
Ve dnech 16.–19. ledna 2014 se
na brněnském výstavišti konal již
23. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech – Regiontour 2014.
Stánek Vysočiny v pavilonu P
nabízel návštěvníkům nejen pozvánku k návštěvě historických
a kulturních památek, ale zval
i na Hry VI. zimní olympiády
dětí a mládeže, které na Vysočině
startovaly 19. ledna 2014.
Jako každoročně připravovali
žáci naší školy občerstvení pro
návštěvníky veletrhu a zároveň se
podíleli na obsluze hostů stánku
Vysočina.
Všem – ať pracovali v kuchyni nebo na výstavišti – patří dík
za odvedenou práci.
Jana Janová,
učitelka odborných předmětů

Poděkování za spolupráci při veletrhu Regiontour 2014
Vážená paní ředitelko,
Stalo se již tradicí, že Kraj Vysočina, resp. Vysočina Tourism,
příspěvková organizace, využívá
pro zajištění cateringu při mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně studenty
Hotelové školy Světlá a Obchodní
akademie Velké Meziříčí. Vždy
jsme byli s úrovní poskytování
služeb Vašimi studenty spokojeni.
Letošní ročník bych si však dovolil
vyzdvihnout nade všechny předchozí.
Studenti, kteří připravovali
občerstvení na stánku Kraje
Vysočina při veletrhu Regiontour 2014 v termínu 16.–19. 1.
2014, se po celou dobu konání
veletrhu chovali naprosto profe-

Stánek Kraje Vysočina. Foto: archiv HŠ Světlá

sionálně. Byli příjemní, ochotní, usměvaví, aktivní, rychlí,
prostě bezchybní. Z mnoha
stran, včetně vedení Kraje Vy-

sočina, zaznívala slova chvály
na jejich přístup. Velice rád se
tomuto hodnocení za naši organizaci i mě osobně připojuji.

Studenti HŠ Světlá při obsluze. Foto: Martina Strnadová

Zároveň bych Vás chtěl moc požádat, abyste vyřídila poděkování všem, kteří se na této akci
za Vaši školu podíleli.

Děkuji Vám a těším se na další
úspěšnou spolupráci.
Ing. Tomáš Čihák,
ředitel Vysočina Tourism
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Upozornění pro podnikatele –
– změna podmínek pro prodej lihovin
Upozorňuji podnikatele, na změnu živnostenského zákona, která nabyla účinnosti již 17. 10. 2013
a týká se regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a připomínám jejich povinnosti.
Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všechny podnikatele, kteří se zabývají prodejem kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin konečným
spotřebitelům, tedy i na prodej lihovin v obchodě,
v restauračních zařízeních, na prodej při různých
akcích, jako jsou zábavy, plesy, apod.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti výše
uvedeného zákona oprávněn prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny, a to na základě živnosti
volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona“ nebo na základě
„hostinské činnosti“ může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 2014. Pokud
podnikatel v této lhůtě požádá živnostenský úřad
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního
lihu nebo lihovin, může v jejich prodeji pokračovat až do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k podání
žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná

v zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přesněji od 18. 4. 2014 včetně, nelze prodávat kvasný
líh, konzumní líh a lihoviny ve výše uvedených provozovnách nebo při výše uvedených příležitostech
na žádné jiné živnostenské oprávnění, než na koncesi „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ a už vůbec ne bez této koncese.
Z našich statistik víme, kolik podnikatelů může
prodávat lihoviny a dosud si požádat o koncesi přišlo velmi malé množství těchto potencionálních držitelů koncese a mnoho času již nezbývá.
Doporučuji žádost podat co nejdříve a splnit zákonnou povinnost. Od 18. 4. 2014 se zvýší kontroly
a budou udělovány pokuty, protože stát chce mít
přehled o tom, kdo a kde se líh a lihoviny prodávají.
Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a všichni pracovníci našeho obecního živnostenského úřadu jsou
připraveni vám být nápomocni telefonicky na linkách 566 781 040–45, 777 594 137, elektronicky
nebo osobně v kancelářích, a to v pondělí a středu od 8.00 do 17.00, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00
do 13.00 hodin.
Zdeňka Peterková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Občanská poradna – odborné sociální
poradenství občanům. Středy v sudých týdnech
11.30–15.00 hodin v budově MěÚ VM,
zasedací místnosti 2. patro. Tel.: 721 137 458

SOS – pravidelná poradna
(sdružení obrany spotřebitelů)

středa 14—16 hodin v nové budově MěÚ
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru životního prostředí – referenta
na úseku ochrany přírody a krajiny a na úseku myslivosti
na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 4. 2014.
Stručné vymezení pracovní náplně:
Pracovník odboru životního prostředí –
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
a úseku státní správy myslivosti bude mít
odpovědnost zejména za řádný výkon přenesené působnosti státní správy v rozsahu
vymezeném zákonem o ochraně přírody
a krajiny, zákonem o myslivosti, zákonem
o zbraních a střelivu včetně prováděcích
právních předpisů, dále pak na úseku samosprávy v oblasti projednávání a usměrňování záměrů na úseku péče o veřejná prostranství a veřejnou zeleň včetně organizace práce
komise rady města pro životní prostředí.
Požadavky na uchazeče:
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let,
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhonnou
se nepovažuje fyzická osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný
čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný
čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud
se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,
Outlook),
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu,
flexibilita, samostatnost.

• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,

Ing. Marek Švaříček, tajemník

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dosavadní praxe
v daném oboru,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 18. 2. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy:
„Výběrové řízení – pozice ŽP“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ve Velkém Meziříčí dne 30. 1. 2014
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
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Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 12. února 2014
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.
Zájemci o čtyřleté i osmileté studium si mohou zcela nezávazně vyzkoušet
„přijímačky“ a seznámit se s prostředím školy. Žáci mohou přijít i v doprovodu
rodičů. Začátek je v 15 hodin v budově školy, předpokládaný konec v 17 hodin.
Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se předem přihlašovat.
Ředitelství GVM

Zápis dětí do 1. tříd základních škol
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd
pro školní rok 2014/2015 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 7. února 2014
v době od 14 do 18 hodin.
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné
školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1.
9. 2013. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz
totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to 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 tvořen ulicemi: Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K.
Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí,
Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty,
U Vody a V Podloubí.

Základní škola Oslavická 20
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, Družstevní, 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, Pionýrská, 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, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov,
K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, 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 Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová,
Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny,
U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká,
Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.
Ing. Pavel Stupka, MěÚ Velké Meziříčí

Zápis do ZŠ a Praktické školy VM
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 zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
(bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na 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 vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
mimo jiné i žákům s autismem. Při výuce plně respektujeme fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí.

Žákům nabízíme tyto vzdělávací programy:
▶ Škola harmonie – školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání
▶ Mozaika – školní vzdělávací program pro základní 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 vybavení školy. Žáci využívají kmenové učebny s interaktivními tabulemi, PC s připojením k internetu
a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počítačová učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, knihovna). K relaxaci a poskytování speciálních terapií
slouží žákům psychorelaxační místnost snoezelen.
Škola je vybavena speciálními výukovými, kompenzačními, rehabilitačními a relaxačními pomůckami,
dále pomůckami pro nácvik praktických dovedností. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce umístěné na webových stránkách školy.
Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce školy. Žáky vzděláváme také
na pracovišti v Křižanově.
Ředitelství Základní školy a Praktické školy VM

Zápis dětí do ZŠ a SŠ Březejc
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 domluvě.
Odloučená pracoviště školy:
Speciálně pedagogické centrum – školské poradenské zařízení, U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, 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
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■ Řezbářský stůl. Tel.: 732 406 751.

Koupím
■ Kdo daruje nebo levně prodá
strojek na těstoviny (typ, který vyrábí různě silné pláty, ne
na nudličky). Tel.: 608 225 176.

Koupím.
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM

Tel.: 604 112 837.

Nemovitosti

■ Prodám zahradu na Fajtově
kopci, 2 100 m2. Tel.: 603 537 681.
Prodám byt ve VM 2+1 (cca
60 m2) s balkónem v OV.
K bytu náleží 2× sklep a garáž. 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
■ Nabízíme prodej bytu 3+1
v OV ve Velkém Meziříčí o celkové ploše 82,56 m2 na ul. Pionýrská. Byt se nachází ve 2. NP
cihlového domu. Dispozice:
předsíň (9,7 m2), kuchyň (8,2
m2), 3× pokoj (12 m2, 21 m2, 17
m2), koupelna (5,46 m2) a WC,
balkon (3,52 m2), sklep. Byt se
nachází v klidné a žádané lokalitě. Veškerá občanská vybavenost. Volný ihned. Při rychlém
jednání možnost slevy. Cena
1.790.000 Kč. Tel.: 736 488 577,
724 924 257.
■ Prodáme RD v Oslavici, stavební pozemek na Fajtově kopci.
RK nevolat. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám garáž na ulici Bezručova. Tel.: 736 241 761.
■ Prodám zánovní byt 3+kk,
70 m2, balkon, sklep. Lokalita Hliniště. Cena dohodou.

RK nevolat. Tel.: 724 594 250.

Pronajmu

■ Pronajmu novou malou garsonku 28 m2 ve Velkém Meziříčí. Volná ihned (slušným lidem).
Tel.: 776 122 474.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Čechova. Tel.: 774 925 445.
■ Pronajmu byt 3+1, 80 m2
ve čtyřbytovce v 1. poschodí.
K bytu patří samostatná plynová kotelna a sušárna. Dále potom garáž, zahrada a dvůr. Byt
se nachází na hlavním tahu Jihlava – Velké Meziříčí, a to 5 km
od Velkého Meziříčí s pravidelným 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 plastová okna a nově rekonstruovaný
výtah. V r. 2011 prošel byt částečnou rekonstrukcí (úprava bytového jádra, nové podlahové krytiny, koupelna, WC). Ve vybavení
je kuchyň. linka a plyn. sporák.
Má vlastní plynový kotel k vytápění a ohřevu vody (náklady

číslo

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí nabízí

PRODÁM – KOUPÍM – VYMĚNÍM
Prodám

|

od 1. 12. 2013

na teplo jsou minimální). K bytu
patří 2 sklepní kóje (1. v patře, 2.
v suterénu). Parkování je možné
na parkovišti před domem. Nájemné je 8.500 Kč, z toho inkaso
2.000 Kč. Byt je volný ihned. Tel.:
603 834 418.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Záviškova. Tel.: 730 194 935.
■ Pronajmu nový byt 1+kk na ul.
Školní ve Velkém Meziříčí. Volný
od 1. 2. 2014. Tel.: 602 572 603.
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Vydělávejte 10 tis. Kč
ve svém volném čase.
Volejte 606 750 620.

k pronájmu
servisní dílnu pro automobily – příjezd z ulice Bezděkov
(54 m2, výška garáže 3,50 m)
a dále nabízí jedno garážové
stání. Cena dohodou.
Informace podá pan Babák,
tel.: 566 522 442.

Přijmeme
obchodního zástupce

Společnost Mercur, s.r.o.
NABÍZÍ K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY
(KANCELÁŘE 12–25 m2).
Celková propojená plocha
může být až 160 m2.
Nebytové prostory se nachází
na adrese Novosady 73,
Velké Meziříčí, 1. patro
nad restaurací U Wachtlů.
Kontakt: Z. Malec,
tel.: +420 777 717 881,
vanecek@kabelovebubny.cz

pro rozšíření výkupní sítě
padaných jablek pro oblast:
Jihomoravský kraj
a Kraj Vysočina
Práce na ŽL nebo dohodu
o provedené práci, máme zájem
o dlouhodobou spolupráci.
Více informací na tel.:
739 507 304, e-mail:
jhovorka@zeotrade.cz

Nepůjde elektrický proud:

Velké Meziříčí – ul. Gen. Jaroše 1474
až 1660, 1571, garáže.
11. 2. od 7.30 do 15.30
13. 2. od 7.30 do 15.30
17. 2. od 7.30 do 15.30
19. 2. od 7.30 do 15.30
-E.ON-

Půjčovnu lyží, snowboardů a dalšího vybavení najdete na Fajtově kopci
Na Fajtově kopci je v provozu půjčovna lyží, bot, holí včetně snowboardu, vybavena tentokrát výhradně značkou Sporten Nové Město
na Moravě. Je to úplně nové vybavení. Dospělí si mohou vyzkoušet
řadu nových modelů lyží této značky. Na snímku z půjčovny není mo-

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

pořádá ve středu 12. 2. 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
Pokud vám nevyhovuje termín semináře, využijte možnosti
se objednat na individuální konzultaci na
centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 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

Sběrny řádkové soukromé
inzerce pro týdeník
Velkomeziříčsko mimo redakci ve Velkém Meziříčí:
Měřín – Papírnictví
I. Wasserbauerová,
Křižanov – novinový stánek J. Jančík, Tasov – prodejna p. Böhm, Informační centrum Velká Bíteš.
Více info na tel.:
566 782 009, 739 100 979

Zubní pohotovost:
Sobota 8. 2. a neděle 9. 2.:
MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
tel.: 774 430 777.
MUDr. Zuzana Moravusová
Nový Telečkov 30 (cca 10 km
za Velkým Meziříčí směr Třebíč) čtvrtek 17.00–neděle 7.00,
tel.: 737 585 224.

delka – mladá dáma si skutečně vybrala model snowboardu a pod dozorem zkušeného instruktora si jej vyzkoušela na svahu. V provozu je
samozřejmě stále i ski servis. Veškeré informace – jako provozní dobu
a ceník služeb – naleznete na www.skivm. cz
Text a foto: -pz-

Ukradl měděné kabely

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době
od 7. do 24. 1. odcizil z areálu firmy ve Velké Bíteši
měděné kabely. Pachatel z areálu v Jihlavské ulici odcizil téměř třista metrů kabelů, které byly namotány
na dřevěných cívkách. Poškozená společnost vyčíslila škodu na nejméně 20.000 Kč. Případ je prověřován
pro podezření z přečinu krádeže.

Krádež nafty

Velkomeziříčští policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době od 16. do 19. 1. odcizil naftu
v areálu společnosti v ulici Křenice ve Velkém Meziříčí. Pachatel na dvou místech přestříhal drátěný
plot a vnikl do areálu. Tam postupně vypáčil víčka
nádrží u čtyř zaparkovaných nákladních automobilů
a z nádrží odčerpal celkem 230 litrů motorové nafty.
Celkem způsobil škodu za více jak 10.000 Kč. Případ
je prověřován pro podezření z přečinu krádeže.

Vloupání do prodejny

Velkomeziříčští policisté pátrají po pachateli, který
se pravděpodobně v noci z 28. na 29. 1. vloupal
do prodejny v Záblatí. Dosud neznámý pachatel
vnikl do prodejny poté, co ze zadních dveří do kotelny odstranil oplechování a ve dveřích vytvořil
otvor o velikosti 50×40 cm. Uvnitř objektu vypáčil dveře vedoucí do prodejny a odcizil alkohol
a cigarety různých značek, potraviny a hygienické
potřeby, vše v hodnotě 47.000 Kč. Na poškozeném

zařízení navíc způsobil škodu za téměř 4.000 Kč.
V loňském roce prověřovali policisté na Žďársku
celkem 38 případů vloupání do obchodů. Pachatelé
způsobili celkovou škodu za více jak 1.700.000 Kč.
Přes 42 procent těchto případů se policistům podařilo objasnit.

Pachatel ukradl tele

Policisté z Velkého Meziříčí přijali 29. 1. oznámení
o odcizení telete z farmy v obci Březí. Dosud neznámý pachatel odcizil dvouměsíční tele o váze 80
kilogramů v neděli 26. 1. ve večerních hodinách
z venkovního dřevěného boxu. Majiteli způsobil
škodu 8.000 Kč. Policisté případ zadokumentovali,
zahájili trestní řízení pro podezření z přečinu krádeže a po pachateli pátrají.

Otec dluží na alimentech
téměř padesát tisíc korun

Velkomeziříčští policisté prověřují případ zanedbání povinné výživy. Pětačtyřicetiletý muž
od června loňského roku do současné doby neplatí
soudem stanovené výživné na své tři nezletilé děti,
které žijí společně s matkou. V současné době muž
dluží již částku čtyřicet sedm tisíc korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu zanedbání povinné výživy. Muži
v případě odsouzení hrozí až dvouleté vězení.
-pčr-
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společenská rubrika

❧ Rok za rokem se v nenávratnu
ztrácí, vzpomínky na Tebe,
ty se však stále vrací. ❧
Dne 6. 2. 2014 uplyne 10 let, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

František Nováček
z Oslavice.

❧ Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít.
Smutný je ten čas, jak rádi bychom Tě viděli a slyšeli Tvůj hlas.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíce miloval, nepřestane
nikdy na Tebe vzpomínat. ❧

7

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
4. 3. – Tomáš Garrigue Masaryk, ing. Karel Hromek
11. 3. – Kaňon řeky Jihlavy (film), Jaromír Kafka
18. 3. – Návštěvy korunovaných hlav ve Vel. Meziříčí a okolí,
přednáší Mgr. Martin Štindl

6
4
1

5

8

8

6
1

9
2

5
2

3

8
1

2

1

7

3

6

4

9

5

2
6

7

8

9

Autor sudoku: Z. Málek ©
Řešení sudoku z min. čísla
2

3

4

9

7

6

1

8

5

5

1

8

4

3

2

9

6

7

7

6

9

1

5

8

2

3

4

9

8

6

2

1

7

5

4

3

1

5

7

3

9

4

8

2

6

4

2

3

8

6

5

7

1

9

3

4

1

7

2

9

6

5

8

8

9

5

6

4

1

3

7

2

6

7

2

5

8

3

4

9

1

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 1006
Obtížnost: střední

Jako každým rokem zajišťují pracovníci Domu dětí a mládeže Velké
Meziříčí program pro děti na karnevalových a maškarních rejích.
Letošní sezonu jsme začali 2. 2. 2014 pro děti v Jabloňově. Hlavními
hrdiny byla parta námořníků, která si s dětmi zatančila a zasoutěžila
v různých dovednostech. Děti lovily rybičky, pracovalo se se smetáky
mezi kužely, skládalo se puzzle s tématikou moře a soutěžilo se v dalších disciplínách. Ani rodiče nezůstali ušetřeni od spolupráce se svými
ratolestmi. V restauraci U Šidlů byl plný sál princezen, kovbojů, šašků
a jiných krásných masek. Všichni si užili ledové zimní odpoledne s veselými písničkami a sladkými odměnami za své výkony. V Jabloňově
karneval skončil, ale my se s vámi budeme potkávat na dalších dětských maškarních rejích ve Velkém Meziříčí a okolních obcích během
měsíce března. Nachystejte masky, chuť soutěžit a přijďte se s námi pobavit. Bez vás by to nebylo ono.
Text a foto: Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

❧ Jen svíčky zažehneme,
vzpomínky k tomu,
že už se nevrátíš nikdy domů.
V našich srdcích budeš žít dál, už
jen kytičku na hrob Ti můžeme
dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat. ❧

2014

DDM Velké Meziříčí rozjíždí karnevalové veselí

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

února

Obtížnost: střednízaměstnanosti, rekvalifikací, kurzech atd.
Liga vozíčkářů pořádá INFORMAČNÍ BESEDU o problematice
pro lidi se zdravotním postižením (nejen na vozíku), kteří pobírají invalidní důchod nebo mají zdravotní znevýhodnění.
Dne 26. 2. 2014 od 9.30 hodin v Jupiter clubu, 2. patro, učebna č. 19. Bližší informace: Mgr. Bc. M. Beranová, tel.: 725 104 848.

ze Stránecké Zhoři.

z Cyrilova.

4

3

2

9

6

Autor: Zdeněk Málek ©

Karla Bartuška

Václav Kubíček

9
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SMĚREM K
PRÁCI
Zadání:
30108

Dne 7. února 2014 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana

Dne 10. 2. uplyne smutných 15
let, kdy nás opustil pan

5 | 5.

sudoku

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

Stále vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami.

číslo

→

Vzpomínky

|

Přijďte do tvořivé dílny pro dospělé v domě dětí
Dne 29. 1. 2014 Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí nabízel v dílně pro
dospělé možnost vyzkoušet si umění starého řemesla našich předků,
které v nezměněné formě přetrvává do současnosti, košíkářství. Pod
vedením šikovné lektorky M. Pospíšilové byly vyráběny košíky a dekorace z přírodního materiálu – ratanové liány, které se jinak říká pedig.
Zimní podvečer, který strávili účastníci tvořivé dílny, byl nejen relaxací, ale i příjemným setkáním s novými lidmi, procvičením jemné
motoriky, zkouškou vlastní šikovnosti. Skupinu tvořily převážně ženy,
ale byli jsme příjemně překvapeni, že se akce zúčastnil i jeden muž.
Po ukončení akce si každý z účastníků své výrobky odnášel domů.
Pokud nechcete strávit zimní večer u televize a chtěli byste si zkusit
něco vyrobit a přijít mezi příjemné lidičky, nabízíme vám 19. února
další tvořivou dílnu. Tentokrát budeme pracovat s hlínou. Výrobky
budou jednoduché vázy z plátů.
Podrobnější informace získáte na www.ddmvm.cz nebo u Mgr. Trojanové na telefonním čísle 566 781 853.
Text a foto: Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

Pozvánka na kruh

TradICníodpuštění
Dne 11. února 2014 tomu bude
domácí
zabijACka
rok, co nás opustil pan
Amira Angels při o. s. Zlatý Kašmír vás zdraví v novém roce a zároveň

si vás dovoluje pozvat na setkání při pracovním kruhu odpuštění, kde
budeme očišťovat tělo a duši. Výhodou je, že nemusíte vůbec nikomu říkat o svých soukromých potížích a přesto budete léčit sami sebe
ze Svařenova.
ve všech směrech a budete odcházet lehčeji, radostněji a plni energie.
S láskou vzpomínají manželka Naše setkání se uskuteční 15. února 2014 od 16 hodin (prosím, přijďa děti s rodinami. te dříve, ať začneme včas) v nových prostorách Amira Angels, Moráňská 134/2, u parkoviště Pošty VM. Budeme pracovat s automatickou
kresbou, ohněm, dýchacími a meditačními technikami, pozitivní afirKdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
mace také nebudou chybět. S sebou si proto vezměte teplé oblečení,
přezůvky, velký nelinkovaný sešit, pastelky a psací potřeby, polštářek,
Poděkování
hrníček a dobrůtky k čajíčku, či kafíčku. Cena kruhu odpuštění je
300 Kč za osobu, či 500 Kč za pár. Prosíme o úhrady nevratné zálohy nejdéle do 13. 2., a to 200 Kč za osobu, 300 Kč za pár, abychom se
Poděkování za projevy soustrasti
na vás mohli připravit, na účet Amira Angels 260 134 494 /0300, VS:
a smuteční proslov
vaše telefonní číslo, text: kruh VM, nebo se můžete po domluvě stavit
osobně. Zbytek Kč na místě.
Dále jsou pro vás připraveny pravidelné programy, jako jsou: sebepoDěkuji všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové
znávání – každé úterý od 9 hodin, pateční meditace po skypu, individary i za projevenou soustrast na pohřbu pana
Sobota
odduální konzultace,
h. malý školkáček – každý čtvrtek od 9 hodin a proRNDr. Jana Blažka,
gram pomáháme, který je určen pro „obyčejné“ lidi, kteří se dostanou
na Fajtově kopci
který se konal v úterý 28. 1. 2014.
do velmi obtížných životních situací – mohou to být i vzdělaní lidé,
kteří jelítka,
přišli o práci, rodinu a potřebují pomoci materiálně, existenčně
Přijďte ochutnat jitrnice,
a skutečně se to na ně hrne ze všech stran. O těchto případech vás buZároveň děkuji panu Mgr. Stanislavu Svobodovi, zástupci ředitelškvarky a další pochoutky.
ky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie, za velmi pěkný
deme informovat na webových stránkách www.amira-angels.cz a douK poslechu a tanci hraje kapela
fáme, žeKOPR.
společnými možnostmi najdeme řešení. Předem děkujeme, že
smuteční proslov.
Za zarmoucenou rodinu manželka Anna
nám není jedno, co se děje u sousedů…
www.skivm.cz
S přáním konečně zimních dnů přeje za Amira Angels Julie

TradICní
domácí zabijACka

Josef Procházka

12.1. 2013 11.00

Sobota

8.2. 2014 od 11.00 h.
na Fajtově kopci

Přijďte ochutnat jitrnice, jelítka,
škvarky a další pochoutky.
www.skivm.cz
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Karneval – Zpíváme
a tančíme s Míšou
V sobotu 22. 3.
v 15 hodin v sále
luteránského gymnázia (bývalá ZUŠ)
proběhne karneval
Zpíváme a tančíme
s Míšou. Vstupné
120 Kč. Po vystoupení Míši cca 1,5
hodiny, pokračujeme v soutěžích
a diskotéce s DDM
VM.
Rezervace
a prodej vstupenek na program.
oddělení JC, tel.:
566 782 004, 001.

Loutková pohádka

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. Rezervace 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-

Sindibád mořeplavec

divadelní sezona jaro 2014
Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie. Hrají: : Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/
Simona Vrbická, Daniel Bambas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová
Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf. Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková
Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt. Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka
Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY. Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Cena permanentky na 4 představení je 1.000 Kč, rezervace míst
a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.:
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. Elevace sedadel (odstupňované hlediště).
Změna programu vyhrazena! -zh-

kph - další koncert sezony
BRNĚNSKÉ ŽESTĚ NEJEN KLASICKY – 6. 3. 2014
Na dalším koncertě KPH, pořádaným Jupiter clubem a agenturou Globart, 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 uvede divadelní pohádku pro děti
SINDIBÁD
MOŘEPLAVEC. Příběh provoněný exotikou a orientem, plný humoru
a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné
noci. Mořeplavec Sindibád v něm musí čelit
lesní divoženě Jamambě,
obřímu ptáku Ruchchovi, zrádným kamarádům... a aby získal dívku svého srdce, musí přemoci krále Diamantového údolí. Cesta za dobrodružstvím začíná. Vyplouváme v sobotu
15. února 2014 v 16 hodin v kinosále Jupiter clubu. Vstupné: 60 Kč
(děti do dvou let zdarma). Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!
-zh-

Ostatky v Jívoví

|

číslo

5 | 5.

února

2014

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
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.
Během zábavy přehrají LEGENDY ve svém nezaměnitelném
podání hity známé snad všem generacím – od PINK FLOYD, Led
Zeppelin, AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica Claptona, Eagles, ABBY, Bon Jovi, Slade po 4 Non Blondes, Lennyho
Krawitze, Green Day či Bruce Springsteena.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, stolová úprava.
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).

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.

22. 2. 2014

ve 12 hodin odchod masek z návsi
ostatků by se měla zúčastnit
i televize Prima

Pozvánka na filmové promítání
Čtvrtek 27. 2. 2014
18.00 kino Jupiter clubu

Když se ještě filmovalo – druhý promítací večer
dokumentárních filmů točených šestnáctimilimetrovou kamerou. Dokumenty: Autokros, Motocyklové závody, 110. výročí hasičského sboru.
Vstupné: 50 Kč

plesová sezona 2014

›

Házenkárský ples

CHARITATIVNÍ
PLES 2014
Dětského střediska Březejc

15. února 2014 od 20 hodin

›

Hasicská zbrojnice
hraje Maraton

pátek 21. března 2014 od 20 hodin

kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská482
PKT – písně, které těší; Moderátor Honza Hlaváček
Hostem večera Pavel Helan (finalista soutěže Česko Slovensko má talent 2013)
Dále: vystoupení tanečnic oboru ZUŠ Velká Bíteš
taneční vystoupení klientů DS Březejc
slavnostní dražba výrobků klientů DS Březejc
Tradiční bohatá tombola!
Předprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu,
tel.: 566 782 004-5. Vstupné: 150 Kč.

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

13. BABSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
pátek 21. 2. 2014

Katolický dům Křižanov, hudba M.E.Š.

IX.	
  FARNÍ	
  PLES
15.	
  ÚNORA	
  2014	
  VE	
  20	
  HODIN	
  
KULTURNÍ	
  DŮM	
  VELKÁ	
  BÍTEŠ	
  
!

5

Přípitek	
  na	
  uvítanou	
  
Host	
  večera	
  TomTom	
  band	
  
Předtančení	
  
Bohatá	
  tombola	
  	
  	
  
Hlavní	
  výhra	
  skútr	
  
Půlnoční	
  česká	
  beseda	
  

4

´

!

HRAJE	
  F-‐BOX	
  
!

Vstupné	
  150	
  Kč	
  v	
  předprodeji	
  
v	
  Informačním	
  centru,	
  	
  
180	
  Kč	
  na	
  místě.	
  

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

!

Výtěžek	
  z	
  plesu	
  je	
  určen	
  na	
  opravy	
  
interiéru	
  kostelních	
  věží.	
  

Mediální partner:

www.velkabites.farnost.cz
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Fotbaloví mladší žáci zvítězili v turnaji v Pohořelicích
Turnaj mladších žáků U13
Na náš další turnaj jsme zavítali
do Pohořelic, kde jej pořádala
Svratka Brno.
Před ním jsem měl největší
obavy z podcenění soupeřů,
kluci totiž věděli, že některé
týmy nebudou z kategorie nejlepších. Mé obavy se, bohužel, víceméně naplnily. Hodně
tomu napomohl hned první zápas, ve kterém jsme soupeři nastříleli třináct branek. Poté si
někteří hráči asi mysleli, že se
nám už nemůže nic stát a podle
toho k dalším utkáním přistoupili. I s těmito výkony jsme ale
propluli turnajem bez větších
problémů. Ty nastaly akorát
v utkání s domácí Svratkou,

která proti nám odehrála velice povedený zápas, a po právu
obsadila celkové druhé místo.

Vítěznou branku jsme domácím vstřelili snad sekundu před
koncem zápasu.

Mladí fotbalisté ovládli i další turnaj
V sobotu 1. února jsme odcestovali k dalšímu z halových turnajů,
tentokrát do Třebíče. Náš cíl byl
jasný, navázat na vítězství z minula a vyhrát. Vstup do prvních
zápasů se nám povedl, v útočné
fázi jsme soupeře přehrávali jak
v situacích jeden na jednoho, tak
i díky nápaditým kombinačním
akcím, které byly mnohdy sehrány na jeden dotek. Směrem dozadu se objevilo několik hluchých
míst, ty byly zapříčiněny především snahou všech hráčů zapojit
se do útoku. Ve třetím utkání jsme
se střetli s týmem Znojma, který
byl nejtěžším soupeřem na turnaji. Kluci měli z tohoto protivníka
opravdu respekt, což se stalo asi
rozhodujícím faktorem. Do zápa-

su nastoupili koncentrovaní minimálně na sto procent, neustále
se povzbuzovali a bojovali jeden
za druhého. Výsledkem byli jen
občasné návštěvy znojemských
v prostoru před naší brankou
a naprosto minimální hrozba jejího ohrožení. Naopak my jsme vysílali útok za útokem a vstřelili šest
krásných gólů. Bohužel, po tomto
super zápase opět nastal problém,
který řešíme dlouhodobě. Kluci se
po sérii vyhraných zápasů uspokojili a závěrečná utkání podcenili, čímž připustili jejich dramatický průběh. Pozitivní na těchto
zápasech je, že i tyto dokázali díky
svým kvalitám vyhrát, ale už to
nebylo s takovou lehkostí jako
v úvodu turnaje.

Výsledky FC Velké Meziříčí:
FC VM – Sokol Předín
9:0
FC VM – HFK Třebíč
7:0
FC VM – 1. SC Znojmo
6:0
FC VM – FC Slovan H. Brod 5:3
FC VM – SK FŠ Třebíč
4:2
Na turnaji se vyhlašoval nejužitečnější hráč každého týmu, tentokrát jsme se rozhodovali opravdu dlouho, nakonec jsme takto
ocenili Davida Vokurku.
Střelci: 9× Vokurka, 9× Malata
Mirek, 9× Doležal, 2× Pavlasová,
2× Chalupa. Dále nastoupili Malata Marek, Benda a Bibr.
Další turnaj odehrajeme v neděli 9. 2. na domácí půdě v hale
u Světlé. Zveme všechny fotbalové fanoušky, aby nás přišli na turnaj povzbudit.
-ves-

Stolní tenisté bojují o čelo tabulky
TJ Sokol Jemnice – ST VM 4:10
Body: Skryja Marek 3/0, Klíma
Petr 2/1, Řikovský Aleš 2/1, Pokorný Jan 2/1. Čtyřhra: Skryja,
Pokorný.
TJ Třebíč – ST VM 10:6
Body: Řikovský Aleš 2/2, Pokorný
Jan 2/2, Klíma Petr 1/2, Skryja Marek 0/3. Čtyřhra: Klíma, Řikovský.
Dvě těžká utkání odehráli naši
stolní tenisté venku o čelo tabul-

ky. V Jemnici se povedlo všechno, co šlo. Pověstné štěstíčko při
nás stálo snad při každé výměně.
Hrozivý výsledek z pohledu domácích – 4:10 – byl hodně krutý.
Nadstandardní výkon předvedl Skryja, neprohrál ani jednou
a stal se nejlepším hráčem utkání. Jako dosti povzbuzené družstvo jsme přicestovali do Třebíče
s jediným cílem, bodovat. Bohu-

žel pro nás, domácí nám herně
ukázali, kdo je v zápase favorit
a nepřipustili, abychom zvítězili.
Neomylné výkony dvou domácích hráčů jasně promluvily o konečné výhře Třebíče. V tabulce se
pohybujeme na čtvrtém místě.
V sobotu přivítáme lídra soutěže
družstvo Havlíčkův Brod a druhý
duel odehrajeme proti Humpolci.
-pk-

Výsledky FC Velké Meziříčí:
FC VM – Bosonohy
13:1
FC VM – MSK Břeclav
4:0
FC VM – FK Kuřim
6:1
FC VM – Bílovice n. S.
11:2
FC VM – FC Svratka Brno 3:2
FC VM – Soběšice
9:1
Nejlepším střelcem se s deseti
góly stal velkomeziříčský Mirek
Malata.
Na turnaji se vyhlašoval také
nejlepší hráč z každého týmu,
tím jsme zvolili Patrika Chalupu.
Střelci: 10× Malata Mirek, 9×
Doležal, 9× Vokurka, 4× Bibr, 3×
Chalupa, 3× Pavlasová, 3× Bačák,
2× Kadlec, 2× Benda, 1× Těšík.
Dále nastoupil Marek Malata.
-ves-

veřejné
bruslení
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, doprovod 10 Kč

|

číslo

Dalším soupeřem bylo mužstvo
Sokol Telnice. V utkání se nám
povedl pouze první poločas (5:4),
ve druhém jsme zcela odpadli
a na konci zápasu svítil na ukazateli pro nás nepříznivý výsledek
9:14.
V posledním sobotním zápase nás čekal favorizovaný tým
TJ Sokol Újezd u Brna. Soupeř
od začátku plnil roli favorita a zaslouženě vyhrál. Utkání skončilo
10:17 (6:8).
Nedělní ráno nám okořenil souboj se slovenským týmem Ivanky pri Dunaji, kde
jsme čekali vyrovnaný souboj.
Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, poločas jsme
vyhráli 7:6. Druhý poločas se
nám vůbec nepovedl, kluci se
viděli spíše ještě ve spacáku
než na hřišti a zápas tak pro
nás skončil prohrou 10:15.
Druhý nedělní zápas jsme odehráli proti mužstvu z Chodova.
Začátek nám utekl, prohrávali
jsme 4:6, vzali jsme si oddechový čas, ve kterém proběhla důrazná domluva. Kluci se zvedli
a do poločasu jsme srovnali

na 6:6. Ve druhém poločase se
naše obrana ještě zlepšila a naše
rozběhy do vysunuté obrany
soupeře byly „smrtící“. Velmi
důležité branky si připsali Víťa
Rohovský a Štěpán Fiala. Vysoké tempo hry nám vydrželo až
do konce a slavili jsme zaslouženou výhru 13:8.
V posledním utkání jsme se
střetli s dobře pohybově vyspělým družstvem Mělníka, případná výhra by nás posunula
na pátou příčku. Kluci do zápasu vlétli, Kuba Benda a Štěpán
Fiala přidávali jednu branku
za druhou a poločas jsme vyhráli 6:3. Ve druhém poločase
nám už docházely síly, ale výsledek i díky dobře chytajícímu Milanovi Krejčímu jsme si
v klidu pohlídali a slavili výhru
12:10 a konečnou pátou příčku
na turnaji.
Kluci celý turnaj bojovali,
v bráně podával dobré výkony Milan Krejčí, na křídlech
se dařilo Dominiku Šrolerovi
a Víťovi Rohovskému a celou
obrannou i útočnou hru našeho
celku řídilo již zmiňované trio

února

2014

hokej mládež
Dorost
HHK VM – SHK Hodonín B 2:5
(0:2, 1:1, 1:2)
Branky a asistence HHK: 21. Dundálek, 51. Báňa M. (Burian L.).
Sestava HHK: Juda J. – Pacalová,
Kampas F., Báňa D., Přinesdomů,
Báňa M. – Dundálek, Burian L.,
Tlapák – Šilpoch D., Nevěčný, Bernat – Pavelka, Dobrovolná, Kapusta O. Rozhodčí: Pekárek – Rous,
Musil. Vyloučení: 1:2, využití: 0:0,
v oslabení: 0:0. Střely na branku:
14:41 (2:10, 6:18, 6:13). Diváci: 35.
Starší žáci
HC Slovan Moravská Třebová –
HHK VM 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Branky a asistence HHK: 44.
Řepa, 56. Karásek. Sestava HHK:
Svoboda (30. Pestr) – Báňa M.,
Šandera, Karásek, Janoušek –
Strádal D., Řepa, Hedbávný – Bu-

rian M., Havliš, Zacha. Rozhodčí:
Motl, Kršňák. Vyloučení: 7:6, využití: 2:1, v oslabení: 0:0. Střely na
branku: 50:25. Diváci: 40.
Mladší žáci
HC Slovan Moravská Třebová –
HHK VM 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 19.
Dvořák L., 41. Dvořák L. Sestava
HHK: Honiš – Broža, Dvořák L.,
Šilpoch M., Vildomec – Hejduk,
Poledna, Bartošek – Krčma, Dvořák F., Sobotka. Rozhodčí: Motl,
Kršňák. Vyloučení: 3:3, využití:
1:0, v oslabení: 0:1. Střely na branku: 31:18. Diváci: 70.
-hhkKrajská liga dorostu
1. Val. Meziříčí
2. Hodonín B
3. Nové Mesto n. V.
4. Velké Meziříčí
5. Technika Brno
6. Uherský Brod
7. Brumov-Bylnice

18 13 1 4
17 12 0 5
17 10 2 5
17 8 2 7
18
5 2 11
16
5 1 10
18
3 2 13

96:71
88:51
95:77
62:67
66:90
50:69
48:81

27
24
22
18
12
11
8

O březejckého medvěda
TJ Dětské středisko Březejc, o. s., ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
a městem Velké Meziříčí pořádá

NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE
OZP CUP – 1. liga, 1. kolo

pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4

8.–9. března 2014

Tělocvična ZŠ Školní Velké Meziříčí

stolní tenis
TK Autocolor Oslavice A – Velké Meziříčí B 10:8
Oslavice: Bazala Milan 3, Jašek
Petr 3, Klusáček Patrik 2, Kupka
Jiří 2
Velké Meziříčí: Skryja Marek 3,
Buk Martin 2, Klíma Tomáš 1
TK Autocolor B – Polnička A
12:6
Oslavice: Bazala Milan 4, Jaša Jaroslav 3,5, Štěpánek Jiří 2,5, Šoukal František 2
-šou-

Šachový turnaj Pivovarský rapid šach

1. ročník v sobotu 15. února, v sále pivovarské restaurace „postřižinského“ areálu v Dalešicích.
Švýcarský systém na 9 kol při 2× patnácti minutách na partii. Startovné 80 Kč, junioři 30 Kč.
Odjezd zájemců z parkoviště na dolním konci Třebíčské ulice
ve VM v 7.45. Přihlášky u V. Pařila/kavárna Na Poříčí při Domu
zdraví, čtvrtky od 18 hodin + herní salónek hostince U Kozů na Sokolovské, neděle od 9 hodin. Doprava zajištěna pro 10 lidí z VM
a okolí (velkokapacitní auto).
-vpObčerstvení v pivovaru, včetně oběda.

Nábor do házené: Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad chlapce a děvčata
narozené 1995–2005 se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky: pondělí až pátek 15.30–19.30 ve sportovní hale za Světlou.

Mladí házenkáři skončili na Ledopa Oil Cupu 2014 pátí
Házená mladších žáků
Na první letošní turnaj jsme
s mladšími žáky zavítali do nedalekého Nového Veselí na dvoudenní turnaj LEDOPA Oil Cup
2014, jenž byl velmi kvalitně
obsazen. Nechyběl ani zástupce
ze Slovenska. Celkem startovalo
osm družstev, hrálo se systémem
každý s každým.
V prvním utkání nás čekal favorit celého turnaje, a to celek
Nové Veselí A. S herně vyspělým
soupeřem jsme drželi krok pouze první poločas, poté se na naší
straně začaly projevovat nepřesnosti a špatné zakončení, které
soupeř nemilosrdně trestal rychlými protiútoky. Utkání nakonec
skočilo 10:19 (6:9).
Druhý zápas jsme odehráli proti
Novému Veselí B. V tomto utkání nám sedlo naprosto všechno,
výborně zachytal v brance Milan
Krejčí, obranu skvěle dirigoval
Jakub Benda a v útoku zářilo
trio Vojta Svoboda – Štěpán Fiala – Jakub Benda. Zápas skončil
naším drtivým vítězstvím 19:4
(10:1). Žádný jiný celek nedostal v celém turnaji méně gólů!

5 | 5.

Štěpán Fiala – Vojta Svoboda
– Jakub Benda, které odehrálo
skoro celý turnaj. Mladší kluci,
věkově minižáci, také odehráli
potřebné minuty a sbírali cenné
zkušenosti s házenou na velkém
hřišti.
Pořadí turnaje: 1. TJ Sokol
Nové Veselí A, 2. TJ Sokol Újezd
u Brna, 3. Sokol Telnice, 4. Ivanka pri Dunaji, 5. TJ Sokol Velké
Meziříčí, 6. Sokol Chodov, 7.

Wendy Mělník, 8. TJ Sokol Nové
Veselí B.
Sestava a branky: Milan Krejčí,
Vítězslav Rohovský (3) – Štěpán
Fiala (28), Jakub Benda (27), Vojtěch Svoboda (15), Dominik Šroler (8), Roman Juhoš (1), Martin
Poul, Alex Cerkal, Kristián Řezáč, Martin Neufuss.
Trenéři: Petr Kaštan, Pavol Živčic, David Stoklasa.
-kaš-, foto: archiv házené

kdy a kam
Na hokej na zimní stadion v sobotu 8. února v 17.30 HHK VM
muži A – Dynamiters Blansko.
V 9.30 HHK ml. žáci – HC ČSOB
pojišťovna Pardubice, v 11.30
HHK st. žáci – HC ČSOB pojišťovna Pardubice a ve 20.15 HC
Bulldogs Nové Mesto nad Váhom
– HHK dorost.
V neděli 9. února v 11.00 HHK
dorost – HC Bulldogs Nové Mesto nad Váhom.
Na basketbal do tělocvičny 3. ZŠ
Školní v neděli 9. února v 9.00
a v 11.00 BK Velké Meziříčí (kadetky U17) – Valosun Brno.
Na házenou do sportovní haly
za Světlou v sobotu 8. února
8.30–16.00 zimní turnaj mladších žáků – Tatran Bohunice, HK
Ivančice, Sokol Újezd u Brna,
Sokol Chrudim, Jiskra Třeboň
a v 17.00 II. liga mladších dorostenek – Sokol Zábřeh.
Na stolní tenis do tělocvičny
střední školy řemesel a služeb v sobotu 8. února ve 12.30
ST VM – TJ Jiskra Humpolec
a v 16.30 ST VM – HB Ostrov
Havl. Brod STEN marketing A.
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Minižáci házené přivezli z Horky nad Moravou dvakrát bronz
V uplynulém víkendu se zúčastnili
naši nejmladší hráči oddílu házené turnaje mini 4+1 v Horce nad
Moravou. V sobotu 25. ledna zápolili ve svých dovednostech hráči
ročníku narození 2005–6. Turnaje
se účastnilo celkem pět družstev
a hrálo se systémem každý s každým. Naše družstvo dvakrát
vyhrálo, a to s celky SK Žeravice
a s domácími z Horky nad Moravou. S mužstvy Olomouce a Ivanky
pri Dunaji jsme i přes velkou snahu a bojovnost odcházeli po zápase
poraženi. Střelecky a herně se dařilo Frantovi Hlaváčovi a Radimu
Hlaváčovi, v brance podával velmi
kvalitní výkony Robin Koudela,
který byl z našeho družstva vyhlášen jako největší talent družstva.
V této kategorii se nevyhlašovalo
pořadí a všechna družstva byla
za své výkony odměněna.
Hráli: František Hlaváč (18),
Radim Hlaváč (11), Robin Kou-

dela (6), Jakub Krejčí (5), Martin
Dobejval (1), Jaroslav Pavlíček,
Adam Požár, Adam Jaša, trenér
Petr Kaštan.
V neděli 26. ledna turnaj pokračoval pro hráče 2003–4. Naši
kluci se utkali celkem s pěti
soupeři a po celou dobu turnaje
podávali nadšené a bojovné výkony, za což jim bylo odměnou
krásné třetí místo. Nestačili jsme
jen na celky TJ STM Olomouc
a Ivanka pri Dunaji, které hrály
převážně s chlapci ročníku 2003
a na jejich hře bylo znát, že již
nastupují za kategorii mladšího
žactva a i po fyzické stránce jsme
jim nemohli dlouho vzdorovat.
V brance podávali spolehlivé
výkony Milan Krejčí a Martin
Špinar, v poli tým střelecky táhlo
trio Lukáš Dobejval, Filip Blažek
a Martin Špinar, bez chyby zahrál
při osobní obraně Jakub Borkovec. Pozitivum určitě je, že se

na turnaji dokázali brankově prosadit všichni hráči, kteří jeli.
Výsledky našeho družstva:
VM – TJ Rožnov pod Radhoštěm
18:11; VM – TJ Sokol Horka nad
Moravou 19:18; VM – Ivanka pri
Dunaji 11:24; VM – TJ STM Olo-

Fotbalisté v přípravě podlehli Jihlavě
FC VM – FC Vysočina Jihlava
jun. 1:2 (0:0)
Střelci: 68. Havlíček – 48. Hron,
74. Trojánek. Rozhodčí: Rosický,
Rosický, Polák. Sestava: Invald
– Bradáč, Šimáček, Mucha P.,

Bouček, Pokorný, Němec, Dufek,
Ráček, Vyskočil – Simr, střídal
Simandl, Caha, Bera a Havlíček,
trenér Smejkal. ŽK: bez karet.
Za silného větrného počasí sehráli domácí první přípravné

utkání. V něm podlehli jihlavské juniorce, když jí byli po celé
utkání rovnocenným soupeřem
a o vítězství hostů rozhodlo potrestání chyb v rozehrávce domá-myncích hráčů.

Volejbaloví žáci doma opět stříbrní
Volejbaloví žáci si kromě účasti
v krajském přeboru a v českém
poháru vyplňují volno účastí
v sérii turnajů, kterých se kromě
nás a Havlíčkova Brodu účastní
pravidelně ještě Slavia Liberec.
Čtvrtým družstvem byla tentokrát
Jihlava. Pořadatelství se střídají.
Nyní zavítala družstva do ledovkou napadeného Velkého Meziříčí.
Naši žáci na všech turnajích obsadili druhé místo. H. Brod vyhrál
jednou, jednou Brno a jednou
Liberec. A i tentokrát nám zůstal
„zlatý stupínek“ zapovězen, i když
k němu bylo snad nejblíž. Nejprve
jsme porazili Jihlavu 2:0, potom
favorizovaný Liberec 2:1 ve snad
nejhezčím zápase. Mezitím Liberec utrpěl porážku 1:2 i od Havlíčkova Brodu. V posledním zápase se
tedy mělo rozhodnout mezi námi
a H. Brodem. Zpočátku až téměř
do dvou třetin druhého setu byli
naši žáci lepší a postupně získávali
náskok, který proměnili v zisk prvního setu. I ve druhém to vypadalo
na naše jasné vítězství. Vedli jsme
až 16:10. Potom však několik chyb
a soupeř se vzpamatoval a se štěstím uhrál druhý set 26:24. Poslední
set je vždy loterie a my z ní odešli
bez zisku. Porážka 10:15 a tím 1:2
v celém utkání rozhodla o čtvrtém

Staněk (VM) blokuje útočníka. Foto: archiv volejbalu

„stříbrném“ místu ze čtyř turnajů.
Přesto jsme byli spokojeni. Třetí
místo obsadil Liberec a na čtvrtém
skončila Jihlava. Naše barvy hájili:
na nahrávce Petr Novák, na bloku
Matouš Staněk a Tomáš Pokorný,
na smeči Patrik Pinter a Roman
Jaša a jako diagonální hráč Pat-

rik Indra. Za Havlíčkův Brod nastoupili další hráči, kteří v českém
poháru nebo extralize kadetů hájí
naše barvy: Patrik Juda, Jiří Pešek
a Tomáš Vácha.
Série turnajů pokračuje první neděli v dubnu a pořadatelem bude
-judLiberec a Malá Skála.

mouc 5:14; VM – SK P.E.M.A.
Opava 18:12
Pořadí: 1. Ivanka pri Dunaji (SK), 2.
TJ STM Olomouc, 3. TJ Sokol Velké Meziříčí, 4. SK P.E.M.A. Opava,
5. TJ Sokol Horka nad Moravou, 6.
TJ Rožnov pod Radhoštěm.

Hráli: Krejčí Milan (1), Špinar
Martin (10), Dobejval Lukáš
(32), Blažek Filip (20), Kučera
Tomáš (3), Deraha Lukáš (2),
Dobrovolný Lukáš (1), Suchoň
Josef (1), Borkovec Jakub (1), trenér David Stoklasa.

Turnaj hodnotíme jako povedený, kluci měli možnost porovnat
si dovednosti i s jinými celky, než
se kterými se běžně potkávají,
a určitě nijak nezaostávali, což
potěšilo oba trenéry!
Text a foto: -pk, ds-

Házenkáři sehráli domácí turnaj
V sobotu 1. února se konal druhý
ročník přípravného turnaje mladších dorostenců Velmez cup 2014.
Zúčastnilo se krom domácích ještě pět družstev, hrací systém byl
každý s každým na 1×25 minut.
Naše družstvo postrádalo pro nemoc Filipa Svobodu s Michaelem
Ambrožem a také Martina Janíčka, který byl vybrán do kempu
nadějí ročníku „98“ v Nymburku.
V prvním utkání jsme se střetli s TJ
Sokol Nové Veselí, která je aktuálně na 7. místě prvoligové tabulky.
Soupeři také chyběly opory, a tak
jsme jej chtěli pořádně potrápit.
To se dařilo jen zčásti, a tak jsme
odcházeli poraženi 9:15. Nebýt
výborného výkonu Vojty Drápely
v bráně, mohl být rozdíl ještě vyšší.
Střelecky tým táhli pouze Tomáš
Blaha s Filipem Macounem.
Druhé utkání jsme sehráli proti
celku Tatran Litovel. Soupeře se
nám podařilo přehrát o jedinou
branku, a to v poměru 15:14. Velkou část odehráli i věkově starší
žáci, kteří se do družstva zapracovávají, a to bylo na výkonu
družstva znát.
Třetí utkání proti Sokolu Juliánov, který zde měl nejmladší
družstvo, se nám vůbec nepodařilo. Utkání bylo sice vyrovnané,
ale malé nasazení, neproměněné
šance a malá bojovnost, znamenaly dramatickou koncovku,
ve které jsme byli horší a prohráli
o jedinou branku v závěrečných
sekundách v poměru 14:15.
V následujícím utkání proti
1. HC Pardubice chtěli hráči
odčinit porážku a na nasazení
to bylo znát. V bráně výborně

lyžařská škola

Víkendového zahájení lyžařské školy Ski klubu VM se zúčastnilo na sedm desítek dětí. 2× foto: Petr Zezula

chytal Vojta Drápela a rychlé
brejky proměňoval Martin Fiala.
Bohužel, následovalo uspokojení, neproměněné šance a byla
tu opět dramatická koncovka
a naše prohra.
Do posledního utkání jsme vstoupili proti aktuálně nejlepšímu celku
Slovenska v kategorii ml. dorostu
ŠKP Bratislava. Utkání mělo od začátku jednoznačný průběh. Těžko
jsme se probíjeli přes soupeřovu
obranu. Naopak soupeř nás drtil
rychlým útokem nebo svým pohybem v postupném útoku. Přísnější
měřítko v tomto utkání snesl pouze Vojta Drápela v bráně a Tomáš
Frejlich. Konečné skóre se zastavilo
na poměru 6:21.
Velmi dobře obsazený turnaj splnil účel. Hráči odehráli potřebné
minuty, výsledkově jsme určitě pomýšleli na víc a těsné prohry s Juliánovem a Pardubicemi zamrzely.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
Ondřej Veselý (Nové Veselí, 27 branek), nejlepším brankářem náš Vojtěch Drápela a nejlepším hráčem

lídr ŠKP Bratislava Samo Janoška.
Oddíl házené touto cestou děkuje všem, kdo se podíleli na organizaci turnaje, a firmám Poex,
Alpa a Construct za hodnotné
ceny pro družstva. Mediálním
partnerem byl týdeník Velkomeziříčsko.
Výsledky našeho družstva:
VM – Nové Veselí 9:15; – Litovel
15:14; – Juliánov 14:15; – Pardubice 14:16; – Bratislava 6:21
Konečné pořadí:
1. ŠKP Bratislava
85:53
9
2. TJ Sokol N. Veselí 83:58
9
3. 1. HC Pardubice 73:73
5
4. Sokol Juliánov
66:78
5
5. TJ Sokol VM
58:81
2
6. Tatran Litovel
56:78
0
Sestava a branky: Drápela Vojtěch – Fiala Martin (22), Blaha
Tomáš (20), Macoun Filip (6),
Stupka Tomáš (4), Frejlich Tomáš
(4), Pažourek Tomáš (1), Babáček
Kamil (1), Rous Václav, Svoboda
Vojtěch, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí družstva Kácal Petr.
-šid-, foto: archiv házené
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Hokejisté zdolali Boskovice a poskočili v tabulce
HHK VM A – SK Minerva Boskovice 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky a asistence: 2. Bula (Sobotka), 20. Vlašín (Sobotka), 30.
Štěpánek (Sobotka), 52. Cihlář,
55. Cihlář (Kudláček, Sláma),
58. Křenek (Sobotka, Sláma)
– 3. Křesťan (Zajíc), 9. Korvas, 51. Skácel (Kárný). Sestava
HHK: Hladík (Štourač) – Sláma,
Burian, Ambrož, Šerý, Vlašín,
Štěpánek, Válek – Cihlář, Nekvasil, Novák – Krča, Kudláček,
Fila – Sobotka, Bula, Křenek.
Rozhodčí: Bártek – Paulík, Vašíček. Vyloučení: 12:15, využití:
2:0, v oslabení: 0:0. Střely: 35:27
(13:8, 15:8, 7:11). Diváci: 220.
Ve 22. kole se střetli naši hráči

s týmem Minervy Boskovice.
Soupeři nevyšel úvod sezony,
ale po výměně trenéra se hráči
Minervy obdivuhodně zvedli
a v tabulce stoupají strmě vzhůru.
Z tohoto pohledu nás čekala těžká práce o další mistrovské body.
Od začátku utkání se hrálo
ve velmi vysokém tempu a taky
padaly branky. Ve 2. minutě se
po přihrávce Lukáše Sobotky
prosadil Honza Bula. Radost
z vedení nám dlouho nevydržela.
Po necelé minutě se dočkali hosté
z Boskovic, kteří rychle vyrovnali. V 9. minutě se hosté dostali
do vedení, když důrazem před
naší brankou dostali puk za záda
Ládi Hladíka. V samotném závě-

ru první třetiny měli naši hráči
výhodu přesilové hry. Tu bleskurychle využili. Po vyhraném buly
se kotouč dostal k Petrovi Vlašínovi, který nahozením na branku
a tečí jednoho z hostujících hráčů
překonal gólmana Zrzu v brance
Minervy. Po první třetině byl stav
nerozhodný 2:2.
Ve druhé třetině se opět hrál
parádní hokej. Více ze hry mělo
naše mužstvo a převahu dokázalo zužitkovat vedoucí brankou.
Poté, co Lukáš sobotka vyhrál
buly, se ke kotouči dostal Lukáš
Štěpánek. Ten střelou od modré
nedal gólmanovi hostí sebemenší
šanci. Ve druhé třetině už další
gól nepadl, a tak se šlo do kabin

s hubeným, ale velmi cenným
jednobrankovým vedením.
Ve třetí třetině se na gól čekalo
až do 51. minuty, kdy se prosadili opět hosté z Boskovic, kteří
vyrovnali stav na 3:3. Poté přišla
velká chvíle Jirky Cihláře, který
v rozmezí tří minut definitivně zlomil odpor hostí. Nejprve
v 52. minutě získal ve středním
pásmu puk a nikým neatakován
najížděl z levé strany na branku
hostí. Na kruhu napřáhl a nechytatelnou bombou vymetl šibenici
Zrzovy svatyně. Za tři minuty se
po přihrávce Lukáše Slámy a Jirky Kudláčka prosadil opět Jirka
Cihlář, který pohotově prostřelil
gólmana hostí. V samotném závě-

Házenkářky vstoupily do jarní části vítězně
II. liga starších dorostenek
Sokol Poruba – TJ Sokol VM
25:29 (11:15)
Konečné třetí, nepostupové místo po podzimní části rozhodlo
o účasti našeho týmu v druholigové pětičlenné moravské skupině. V prvním jarním kole tak
zavítal náš tým na půdu ostravského rivala, s nímž jsme se před
čtrnácti dny v herní přípravě rozešli smírně. Tentokrát soupeřky
vstoupily do ligového souboje
s těsnou osobní obranou. I přes
taktický tah Ostravských jsme se
dokázali dobrým pohybem dostávat do bezprostřední blízkosti

domácí branky a vybudovali si
nepatrný náskok. Domácí hráčky
následně dobře sehranými útočnými akcemi a zejména úspěšně
zakončenými brejky srovnaly.
V dalších minutách náš zlepšený
kolektivní výkon předčil soupeřky. Přesnými zásahy ze střední
vzdálenosti i z prostor křídel
jsme dokázali opět gólově „odskočit“ a do poločasové pauzy
navýšit na čtyřbrankový rozdíl.
Bezprostřední vstup do druhé
půle byl z hlediska dalšího vývoje
psychicky důležitý, neb další dva
naše přesné zásahy v soupeřově
síti znamenaly již šestigólový ná-

skok. Domácí následně zpřesnily
rozehrávku, začaly více využívat
svoji fyzickou převahu a poměrně
snadno procházely naší obranou.
Po sedmi odehraných minutách
brala naše lavička oddechový čas
(14:17), který částečně otupil domácí tlak. Následně individuální
akce a branky ze sedmiček zvýšily
naše smělé předzápasové naděje
pomýšlet na bodový zisk (16:21).
Ostravské se nevzdávaly a postupně snížily až na tříbrankový
rozdíl. Dobře, že náš tým v této
fázi příliš nechyboval, nepodlehl soupeřovu tlaku a kontroval
přesnými zásahy z postupného

útoku. Díky zkušeně sehranému
závěru jsme pak utkání zaslouženě dovedli do vítězného konce.
Sled branek – 1:0, 1:5, 4:5, 6:6,
8:8, 8:11, 10:13, 11:13, 11:17,
15:17, 16:18, 16:21, 19:23, 20:25,
21:27, 23:27, 23:28, 25:28. 7m
hody 4/3:8/6, vyloučení 5:6. Počet střel 50:48. Hrály: Syptáková
Veronika, Vávrová Michaela –
Závišková Iva (15/6), Škrdlová
Renata (6), Závišková Kateřina
(3), Sedláčková Klára (2), Janečková Denisa (2), Homolová Michaela (1), Rosová Terezie, Bačová Soňa. Trenéři ing. Vincenc
Záviška, Ivana Škrdlová.
-záv-

Hokejové béčko nestačilo na Veverskou Bítýšku

HHK VM B – HC Veverská Bítýška 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Rozhodčí: Sobotka – Pekárek,
Maloušek. Diváků: 64. Střely:
37:35. Branky: 25. Chlubna (Malec, Střecha L.) – 7. Jaroš (Žofka),
44. Skalník (Hakl). Vyloučení:
12:7, navíc Skalník (VB) 10 minut
za nesportovní chování. Využití:
0:1. Oslabení: 0:0. Sestava HHK:
Šeba (Juda) – Střecha L., Pokorný
– Kudláček M., Bradáč – Peterka,
Musil F. – Martinec – Chlubna,
Barák, Malec – Šoukal, Vrána, Na-

vrátil – Pelíšek, Kampas J., Křípal
– Kampas M., Kejda, Musil Š.
Ne moc pohledný hokej viděli diváci v utkání dvou sousedů
v tabulce. Zápas byl navíc rozkouskován množstvím vyloučení. Rozhodčí některé zákroky posuzovali až moc úzkostlivě a hra
tím postrádala přirozený spád.
V první části byli lepším týmem
hosté. Soupeře převyšovali hlavně bruslením. Domácí se nebyli
schopni dostat do tempa a kvůli
řadě nepřesností se do šancí do-

stávali jen velice sporadicky. Naštěstí pro ně však Bítýška zužitkovala jenom jednu akci.
Ve druhé třetině měli více ze hry
Meziříčští. Bylo to i díky tomu, že
častěji hráli v početní výhodě, ale
Švaříček v brance hostů čaroval.
Ve 25. min sice nestačil na dorážku Chlubny, ovšem další střely,
někdy i se štěstím, pochytal.
Vyrovnaný stav vydržel do čtvrté
minuty posledního dějství. Skalník projel do útočného pásma
a střelou z úhlu překvapil Šebu

Lyžaři závodili v Orlických horách
Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhl
v Čenkovicích druhý závod Poháru Orlických hor.
Na tento večerní závod, který
proběhl za nepříznivého počasí,
se vypravilo již více členů našeho
oddílu Ski klub Velké Meziříčí
včetně několika nováčků.
Nejlépe si vedla Denisa Vošmerová, která se umístila opět
na druhém místě. Doufejme, že
příště si už vyjede zlato. Filip
Vošmera přišel o místo na bedně kvůli své chybě těsně před
cílem, kde se vracel do branky
a ztratil. Přesto si vyjel pěkné
páté místo. Do desítky nejlepších se dostala ještě Natálie
Malcová a Tamara Bočková
(obě sedmé místo).
Umístění dalších závodníků:
Klára Sikorová (12.), Žaneta
Vrábelová (13.), Eliška Komen-

dová (14.), Tomáš Malec (14.),
Zuzana Rašovská (18.), Karolína Balejová (20.), Veronika
Švandová (25.), Marie Bartošo-

vá (28). Smůlu má letos Ondřej Fischer, který opět nedojel.
Více na www.poharoh.cz
-id-, foto: archiv Ski klubu VM

v domácí svatyni. Snahu hráčů
HHK o vyrovnání zbrzdila série
vyloučení. Hokejisté z Bítýšky sice
žádné z nich nevyužili, ale jednobrankový náskok jim úplně stačil.
Odolali i závěrečnému náporu
svého soupeře v posledních třech
minutách, který se však neprosadil ani ve hře bez brankáře. Další
výsledky 16. kola: RH Centrum –
Telč 4:6; Náměšť – Šerkovice 12:4;
V. Bíteš B – Zastávka 1:6; Bulldogs
– Křižanov 9:4.
Příště hrajeme se Zastávkou. -ht-

ru utkání měli naši hráči výhodu
dvouminutové přesilovky 5 ku 3.
Po necelé minutě dvojnásobnou
přesilovku naši hráči zužitkovali,
když se po přihrávce Lukášů –
Slámy a Sobotky – prosadil David
Křenek. Samotný závěr utkání si
naši hráči pohlídali a zaslouženě
si připsali do tabulky tři mistrovské body. V tabulce KL se náš tým
posunul na třetí místo.
Tento týden má krajská liga
na programu dvě kola. Nejprve
ve čtvrtek zajíždíme do Uherského Brodu a v sobotu sehrajeme
doma další veledůležité utkání
s týmem Dynamiters Blansko.
Domácí utkání hrajeme tradičně
od 17.30.

Ostatní výsledky: Hokej Uherský Ostroh – HC Štika Rosice 5:6
SN, HC Brumov-Bylnice – HC
Uherský Brod 4:3, HC Spartak
Velká Bíteš – HCM Warrior Brno
4:3, HC Uničov – HC Uherské
Hradiště 8:2, HC TJ Šternberk –
Dynamiters Blansko HK 4:3, HK
-hhkKroměříž – volno.
Základní část – po 22. kole

1. Uničov
2. Velká Bíteš
3. Vel. Meziříčí
4. Kroměříž
5. Šternberk
6. Brumov-Bylnice
7. Warrior Brno
8. Blansko
9. Boskovice
10. Uherský Brod
11. Uherský Ostroh
12. Rosice
13. Uh. Hradiště

21
21
20
20
20
20
20
20
20
19
21
20
20

13
13
13
10
12
9
9
7
9
6
4
2
3

1
0
0
5
0
2
1
3
0
2
1
5
1

3
3
2
0
1
0
1
2
2
1
3
0
3

4
5
5
5
7
9
9
8
9
10
13
13
13

103:74
87:60
92:64
98:84
90:76
79:69
81:57
79:76
67:88
59:75
68:92
72:108
72:124

44
42
41
40
37
31
30
29
29
23
17
16
14

Sanborn a HC Lukáš se
přetahují o vítězství
6. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Agromotor VM – Tech. služby
VM 3:6
Sobotka, Šlapal, Kavina – Chudoba 2, Chatrný 2, Kružík, Dvořák
SK Afcon Kunšovec VM – Sanborn VM 0:12
Puffer 3, Sláma 2, Hanus 3, Srnský, Fiala, Holub, Bukáček
SK Omega VB – Laser Zikmund
5:5
Dočkal 2, Budín 2, Ondrůšek –
Štoček 3, Neubauer 2

1. Sanborn VM
5
2. HC Lukáš
5
3. SK Omega VB
5
4. Laser Zikmund
5
5. Agromotor VM
5
6. SK Netín
5
7. Tech. služby VM
5
8. SK Afcon Kunšovec VM 5

5
4
2
1
2
2
1
1

0
0
1
2
0
0
1
0

0
1
2
2
3
3
3
4

35:12
50:14
19:22
27:29
19:22
18:31
14:34
18:36

10
8
5
4
4
4
3
2

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – SK Vídeň 5:4
Prokop, Novák, Šefčík, Vondráček Jiří, Říha – Janák, Nedoma,
Vyhlídal, Hermany
HC Ořechov – NHÚ Balinka
VM 3:5
Dvořák P., Dvořák J., Zeman –
Mucha J. 2, Mucha M., Novotný,
Komínek

HC Benetice – Auto Dobrovolný VM 4:5
Rygl 2, Konečný, Krejčí – Říha 3,
Šefčík, Vondráček Jiří
1. Horní Heřmanice

5

4

0

1

34:12

8

2. Auto Dobrovolný VM

6

4

0

2

33:38

8

3. HC Benetice

6

3

1

2

19:14

7

4. HC Pikárec

5

3

1

1

21:18

7

5. SPL Radostín nad Osl. 5

3

0

2

24:20

6

6. NHÚ Balinka VM

6

2

1

3

18:22

5

7. HC Ořechov

6

1

0

5

11:26

2

8. SK Vídeň

5

0

1

4

11:21

1

O konečné umístění v 1. lize
(5. – 12. místo)
SK Lavičky – SK Str. Zhoř 6:1
Nevěčný 3, Polák, Barák, Skryja –
Bartůšek
HC Tasov – River VM 3:0
Svoboda, Švec, Chlubna
HC Bory – HC Křižanov 3:9
Váša, Kovář, Pokorný – Štěpánek,
Glos, Burian 2, Koukola 2, Horký
2, Komínek
Farma Měřín – HCF Dráhy VM
5:5
Janeček 3, Kocanda, Blažek –
Kment 2, Slavík 2, Jahoda
5. HC Tasov
6. Farma Měřín
7. SK Lavičky
8. HCF Dráhy VM
9. River VM
10. SK Stránecká Zhoř
11. HC Křižanov
12. HC Bory
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Basketbalistky doma dvakrát vyhrály

OP II starší dorostenky a ženy
BK VM – Sokol Lanžhot 52:41
a 51:46
V sobotu odpoledne se v ženské
kategorii utkal náš domácí tým
v prestižním souboji s hráčkami
Sokola Lanžhot.
Zápasy měly zcela rozdílný průběh. V prvním zápase jsme měli
skvělý nástup, hlavně díky bodové šňůře Radky Vaďurové, která
dala deset z prvních jedenácti
našich bodů. Tento vstup byl
dobrým impulsem i pro ostatní hráčky, domácí tým udržoval celý zápas odstup a nepustil
soupeře do bodového kontaktu.
Stínem zápasu bylo zranění kolena naší opory Radky Vaďurové,
která musela ve třetí čtvrtině odstoupit ze zápasu. Pozitivní byla
účast celkem 14 hráček v obou
zápasech (maximální počet hrá-

ček na jeden zápas je dvanáct).
Do druhého zápasu vstoupil daleko lépe náš soupeř, který se
na začátku zápasu ujal vedení
o osm bodů a toto vedení držel až
do konce druhé části hry. Ve třetí
čtvrtině náš tým konečně zabral
natolik, že otočil skóre zápasu
v náš prospěch. Do konce zápasu jsme se rvali na hřišti nejen
o výsledek, ale místy o každou
píď hřiště. Zvláště ve druhém
zápase už měly některé hráčky
problém udržet nervy a koncentraci na uzdě. Zvláště soupeřky
byly místy až moc předrážděné
a místo hry se mnohdy soustředily na kecání a oplácení faulů.
Přišlo mi to škoda, protože tato
soutěž by měla být hlavně pro
zábavu a radost. V tomto zápase
rozhodla hlavně vyrovnanost našeho týmu, protože každá hráčka

se snažila na hřišti nechat vše
ve prospěch týmu.
Pro ještě lepší výkon je potřeba
zlepšit účast na tréninku, protože od zápasů v Uherském Brodě
24. 11. je tréninková účast velmi
slabá. V tom je potřeba přidat.
V této chvíli jsme se ujali vedení
v tabulce, protože máme o dva
zápasy více než ostatní soupeři.
Pravá prověrka bude za dva týdny v Jihlavě se zatím nejlepším
týmem této soutěže.
Sestava týmu: Petra Syslová, Radka Vaďurová, Nikola Rapušáková,
Petra Vránová, Markéta Malcová,
Šárka Buková, Julie Ráčková,
Lucie Nováková, Zdena Kupská, Veronika Kryštofová, Anna
Kamanová, Zuzana Fňukalová,
Dagmar Zezulová a Kateřina Sochorová, trenér Tomáš Rapušák.
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