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Týdeník Velko-
meziříčsko si 
můžete nově 
zakoupit také 

v prodejně 
Večerka nad 

gymnáziem 
ve Velkém 

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

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

®

T
Ý

D
E

N
ÍK

CENA: 13 KČROČNÍK XXIV. ČÍSLO 45 | ZALOŽENO ROKU 1919

Novoroční projev starosty města

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

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

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

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

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

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

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

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

8. LEDNA 2014

Letos slavíme

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

Řidiči společnosti ZDAR najeli miliony kilometrů bez nehody

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

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

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

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

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

Podnikání 
y p y

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

nabízí pro školní rok 2014/2015  tříleté  obory vzdělání:

Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

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

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

Ing. Radovan Necid, 
starosta města 
Velké Meziříčí

Ples města 
nebude

Pokračování na str. 4

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

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

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

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

Iva Horká

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

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

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

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

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

www.hypotekajezlo.cz
ale někde bydlet musíte!

Přednáška prof. Josefa Ungera

Kde jsou hroby svatého Cyrila a Metoděje?

se koná v úterý 18. února 2014 od 15.30.
Předsálí kina Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.

Zastupitelstvo města: 
18. 2. v 15.00 Více str. 6.
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Letos bude ze Sokolovské 
a Karlova staveniště

12. února 2014 RočníK XXV. číslo 6 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Rekonstrukci hlavního tahu 
Velkým Meziříčím hodlá Kraj 
Vysočina zahájit letos v dubnu. 
Půjde o opravu komunika-
ce od Sokolovské až nahoru 
na Karlov. Na opravu silnice 
chce navázat vybudováním 
okružní křižovatky v místě 
odbočky na Dolní Radslavi-
ce. S akcí kraje neoddělitelně 
souvisí i investice města Velké 
Meziříčí.

„Půjde o  velkou stavbu, která 
s  sebou ponese i  dlouhodobé 
dopravní omezení. Na  druhou 
stranu na opravu průtahu měs-
tem čekáme opravdu netrpěli-
vě, a  proto věřím, že lidé pře-
chodné nepohodlí pochopí,“ 
vyjádřil se starosta Radovan 
Necid.

Investorem opravy komunikace 
je Kraj Vysočina a  předpoklá-
dané náklady jsou čtrnáct mili-
onů korun. Okružní křižovatka 
má dle předpokladů stát také 
čtrnáct milionů korun a zapla-
tit by je měl opět kraj. Zatím 
ale není jisté z čeho. Proto kraj 
původně křižovatku odsunul 
na  později. Nyní se ale podle 
velkomeziříčského starosty, 
krajského zastupitele a  člena 
výboru regionální rady ROP 
Jihovýchod Radovana Necida 
rýsuje možnost, že by mohl zís-
kat finance z  ROPu. Pokud se 
to podaří, mohlo by ke  stavbě 
okružní křižovatky dojít ještě 
letos současně s  opravou silni-
ce. 
Město Velké Meziříčí souběžně 
s tím bude investovat do stavby 

chodníků, parkovacích stání, 
autobusových zálivů, opěr-
né zdi, veřejného osvětlení, 
přeložky kabelů a  plynovodu 
a přechodu u hřbitova. Předpo-
kládaná celková výše nákladů 
je zatím vyčíslena na  14 mili-
onů 730 tisíc korun. Pokud by 
došlo i  na  stavbu okružní kři-
žovatky, u  této akce má město 
další investice ve výši 2 milionů 
320 tisíc korun. Realizace akcí 
města i kraje je spojená v jednu 
zakázku, a proto bude i zadáva-
cí řízení realizováno společně. 
I z praktického hlediska je lep-
ší, aby celou opravu prováděla 
jedna firma. 
Smlouvy o  společném postu-
pu schválili zastupitelé města 
i kraje minulý týden.

Rekonstrukce krajské komunikace II/602 bude letos pokračovat od pošty na 
východ. Most na snímku ale nyní opravovat nebudou. Foto: Martina Strnadová

Tvorbu systému likvidace odpadu 
budou mít v režii obce a kraj

Pokud neznáte významné občany města, zajděte na přednášku historiků
Vlastivědná a genealogická 
společnost (VGS) ve Velkém 
Meziříčí působí již dvacet let 
a během této doby připravila 
nespočet přednášek a akcí. 

O  její činnosti jsme podrobně 
informovali v  minulém čísle, 
kde byl zveřejněn článek před-
sedkyně společnosti Heleny 
Švecové. Mapovala v  něm čin-
nost společnosti, jež má nyní 
osmatřicet členů. Mimo jiné 
zmínila vedle publikačních ak-
tivit členů právě přednáškovou 
činnost. „Za  kalendářní rok 
2013 jsme uspořádali celkem 

jedenačtyřicet akcí. Nejčastěji 
se konaly přednášky, nejna-
vštěvovanější byly cestopisy, “ 
upřesnila Švecová.
Jednou z  přednášek, které se 
těší oblibě, je ta o významných 
osobnostech. V  letošním roce 
se takové zhostila zdejší histo-
rička Marie Ripperová z  měst-
ského muzea, jež sídlí na velko-
meziříčském zámku. Přednáška 
byla zaměřena na  významné 
rodáky a  občany našeho měs-
ta. „Vybrala jsem takové, kte-
ří jsou anebo ve  své době byli 
známí i mimo Meziříčí. Někteří 
z nich jsou, bohužel, jinde zná-

mější než doma,“ přiblížila M. 
Ripperová, „probrala jsem jich 
přibližně polovinu, takže jsme 
se dohodli, že přednáška bude 
mít na jaře ještě pokračování.“ 
Přítomní posluchači se od his-
toričky Ripperové dozvědě-
li o  ing.  Erichu Roučkovi, 
PhDr.  Františku Záviškovi, Ti-
tovi Krškovi, ing.  Janu Čermá-
kovi, dále o  znalci dějin foto-
grafie, sběrateli, synu fotografa 
Rudolfa Skopce st. Rudolfu 
Skopcovi ml., profesorce PhDr.   
Růženě Vackové, ThDr.  Kar-
lu Eichlerovi, MUDr.  Arnoldu 
Pickovi, MUDr.  Arnoldu Ku-

čerovi, MUDr.  Brunovi Kuče-
rovi, MUDr.  Otakaru Schüc-
kovi, novináři a  překladateli 
PhDr. Karlu Hochovi, předním 
muzeologovi, etnografovi 
a  spoluzakladateli týdeníku 
Velkomeziříčsko Josefu Fran-
tišku Svobodovi, prof. Janu Ob-
šilovi, vlastivědném spisova-
teli Rudolfu Dočkalovi, tiskaři 
Štěpánu Šefránkovi, děkanovi 
Beneši Optátovi, zakladateli 
tiskárny ve  Velkém Meziříčí 
Janu Floriánovi Šaškovi, maji-
teli továrny na  kachlová kam-
na a bratrovi známého básníka 
Svatopluka Vladimíru Čechovi, 

spisovatelce Františce Stránec-
ké, Františku Alexanderu Jelín-
kovi či o akademickém sochaři 
Jiřím Markovi, jehož sté výročí 
narození jsme si připomněli 16. 
ledna letošního roku. 
Pokud by někoho zajímaly další 
informace o vyjmenovaných li-
dech, může nahlédnout do pu-
blikace Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin, kterou v  roce 2008 pro 
město Velké Meziříčí vydala 
Muzejní a  vlastivědná společ-
nost Brno u  příležitosti 600. 
výročí získání plných měst-
ských práv.
O  dalších významných rodá-

cích a  obyvatelích, tentokrát 
obce Polné, v rámci únorových 
aktivit VGS včera přenášel Jan 
Prchal. Krom toho bude ku-
příkladu osmnáctého března 
na pořadu další zajímavé poví-
dání Martina Štindla, a to o ná-
vštěvách korunovaných hlav 
ve  Velkém Meziříčí a  okolí. 
Podrobný program přednášek 
VGS sledujte v našem týdeníku 
na  kulturní stránce číslo osm. 
Schůzky VGS jsou přístupné 
veřejnosti a konají se v prosto-
rách  Jupiter clubu na náměstí 
ve  Velkém Meziříčí, zpravidla 
od 15.30. Iva Horká

Pokračování na straně 2

O daru na digitalizaci kina se musí 
rozhodnout znovu
Velké Meziříčí získalo už loni 
od společnosti SATT, a. s,. dar 
149 tisíc korun, který měl jít 
na digitalizaci kina. Rozpočtové 
opatření, tedy použití tohoto 
daru, bude opět schvalovat 
zastupitelstvo města.

Do konce roku 2013 však nebyla 
darovací smlouva podepsána spo-
lečností SATT a  rovněž nepřišly 
peníze na účet města. K uzavření 

darovací smlouvy došlo až 9. led-
na 2014 a peníze přišly na účet 22. 
1.  2014. Protože tyto úkony pro-
běhly až v roce 2014, je třeba vše 
schválit znovu v zastupitelstvu.
„Poté, co Jupiter club byl tak mi-
mořádně úspěšný se svojí žádostí 
o  státní dotaci ve výši půl milio-
nu na digitalizaci kina, využijeme 
i  tento zdroj. V  minulých dnech 
přišlo rozhodnutí státního fondu 
kinematografie  z  ministerstva 

kultury. Dofinancování digitali-
zace musíme ještě vyřešit, nyní se 
chystá výběrové řízení na dodava-
tele,“ řekl starosta Necid.
Společnost SATT, a. s., je společ-
ný podnik měst, který se kromě 
dodávek tepla zabývá například 
provozováním kabelové televize 
a dalšími službami. Akcie vlastní 
především město Žďár nad Sáza-
vou, malý podíl má i Velké Mezi-
říčí. -ran-

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) 
se stane hlavním organizáto-
rem přípravy takzvaného Inte-
grovaného systému nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina (IS-
NOV). V praxi to znamená, že 
města a obce mohou budoucí 
způsob likvidace odpadu velmi 
ovlivnit. 

„Považuji to za  velmi správný 
krok. Právě na  městech a  obcích 
leží nejen největší díl odpověd-

nosti, ale také největší finanční 
a  organizační zátěž. Odpady to-
tiž vlastní města. Proto je jedině 
dobře, když se na tvorbě systému 
podílejí nejvyšší měrou,“ komen-
toval starosta Velkého Meziříčí 
Radovan Necid.
Velkomeziříčské zastupitelstvo 
schválilo dodatek ke  smlouvě 
o  spolupráci, kterou mají obce 
a  Kraj Vysočina v  souvislosti 
s  přípravou ISNOV uzavřenu. 
Dodatek se týká úpravy vzájem-

ných práv a povinností smluvních 
stran při plnění účelu, a to naklá-
dání s  odpady a  převodu peněz 
ze zvláštního účtu původního 
ISNOV právě na  Sdružení obcí 
Vysočiny. To se tak stává hlavním 
nositelem kompetencí celého pro-
jektu. „Tento dodatek dnes pro-
jednávají všechna zastupitelstva 
zúčastněných měst a obcí, protože 
podobné smluvní vztahy jsou prá-
vě v  kompetenci zastupitelstva,“ 
uzavřel starosta Necid. -ran-

Zimní posyp dávají technické služby 
zdarma. Lidé toho zatím nevyužili

Posypový materiál na zimní období 
zdarma nabízejí velkomeziříčské tech-
nické služby. Zájemci z města a jeho 
místních částí si jej mohou vyzvednout 
v novém areálu technických služeb na 
Karlově. „Stačí, aby se nahlásili u brány, 
a pak budou vpuštěni do areálu, kde jim 
dáme písek nebo drť do vlastní nádoby 
či pytle,“ potvrdil jednatel technických 
služeb Jaroslav Mynář. „Letošní zimu 
této možnosti ještě nikdo nevyužil,“ 
dodal.

Ilustrační foto: web standmar
-mars-
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Sběrný dvůr najdete nyní nově na Karlově
Technické služby (TS), 
s. r. o., Velké Meziříčí 
oznamují, že byl ukon-

čen 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. Pro-
vozní doba RD  se nemě-
ní. -TS VM-

Vánoční město vyhrály 
soutěžící z Velkého Meziříčí

Již potřetí Velké Meziříčí odměnilo 
vítěze soutěže Vánoční město. Ze 
sedmnácti přihlášených zájemců 
odborná komise ocenila prvním 
místem Evu Rašovskou, zatímco 1169 
lidí hlasujících na webu města dalo 
nejvíce hlasů (502) Janě Bařtipánové. 

Obě vítězky z Velkého Meziříčí převzaly 
ceny z rukou starosty města Radovana 
Necida ve čtvrtek 6. února v loutkovém 
sále Jupiter clubu. Soutěž o nejhezčí vá-
noční výzdobu oken, vchodů, předza-
hrádek pořádalo město Velké Meziříčí 
coby realizátor projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21. 

Probíhala od  1. do  31. prosince 2013 
ve městě a místních částech. Soutěžící, 
kteří se umístili na prvních třech mís-
tech, obdrželi věcné ceny od sponzorů 
Květiny Šmak Velké Meziříčí, Zahrad-
nictví Rozmarínek Vídeň, Město Velké 
Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina. 
Mediálním partnerem akce byl týdeník 
Velkomeziříčsko. Všem patří poděko-
vání vedení města stejně jako zúčastně-
ným, jež obohatili soutěžící z místních 
částí i zdejší firmy. Ti všichni a  s nimi 
mnozí další se mohou zúčastnit další 
připravované soutěže Rozkvetlé město.

Starosta Radovan Necid předává věcné ceny výherkyni Zdislavě 
Křenkové. Vpravo Marie Štěpánková z MěÚ, která má soutěž na 
starosti. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová
 Pokračování na straně 4

Zastupitelé v letošním roce poprvé jednali, 
také o opravě hlavního tahu

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí má za sebou první jed-
nání v roce 2014. To proběhlo tentokrát v zasedací místnosti 
městského úřadu, a proto bez účasti kamer. K dispozici je 
však zvukový záznam z jednání.

Původně se zastupitelé měli sejít v novém roce 2014 až 18. úno-
ra. Ovšem zejména kvůli schválení smlouvy mezi městem Velké 
Meziříčí a Krajem Vysočina o společném postupu při realizaci 
veřejných zakázek bylo nutno svolat jednání už dřív. Jde o opra-
vu komunikace II/602 od Sokolovské po Karlov a vybudování 
okružní křižovatky na Dolní Radslavice, s čímž je neoddělitelně 
spojena i související investice města. 

Zastupitelé tedy zmiňované smlouvy schválili ve středu 5. února, 
zatímco krajští o den dřív, 4. 2. Nyní již nic nebrání vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele, neboť kraj hodlá s opravou ko-
munikace začít už v dubnu.
Dalšími body jednání pak bylo schválení dodatku ke  smlouvě 
o spolupráci na přípravě projektu Integrovaného systému naklá-
dání s odpady v Kraji Vysočina a rozpočtového opatření, jež činí 
podíl města na obnově kulturních památek vlastníků z Progra-
mu regenerace městských památkových zón a  Kraje Vysočina 
či prodej pozemku o rozloze necelých 2200 metrů čtverečních 
za cenu 400 Kč/m² v Jidáškách firmě Agados na rozšíření výrob-
ních a skladových kapacit. Text a foto: Martina Strnadová

Lidé se v novém roce opět 
sešli se starostou města

Křižanov slaví 775 a hasiči 140 let
První písemná zmínka 
v historických pramenech 
o Křižanovu pochází z roku 
1239, to znamená, že v le-
tošním roce se dožívá naše 
městečko úctyhodného věku 
775 let.

V  roce 1239 je nazýván Cri-
sanowem. Jako městečko je 
Křižanov připomínán v  roce 
1358. Podle dr.  Jindřicha 

Chylíka nebyl nikdy výslov-
ně na  městečko povýšen. 
Název městečko byl vyvozen 
z  privilegií a  práv Křižanovu 
přidělených. Během celé his-
torie Křižanova nebyly oslavy 
výročí městečka konány. V le-
tošním roce se zastupitelstvo 
městyse rozhodlo uspořádat 
jubilejní oslavy jako připo-
mínku významného výročí. 
Jubileum bude připomínáno 

různými akcemi po  celý rok, 
vlastní oslavy pak proběhnou 
ve dvou dnech, a to 28. a 29. 
června 2014.
Současně s výročím městečka 
se uskuteční oslavy 140. výro-
čí založení hasičského sboru 
v Křižanově.
V  roce 1871 byla v  Křižano-
vě ustavena Jednota Sokol 
jako druhá na Moravě – hned 
po  Brnu. Tato jednota však 

neměla dlouhého trvání, byla 
nucena po  třech letech svou 
činnost ukončit. Okresním 
hejtmanem byla totiž v  roce 
1874 její činnost zakázána 
a jednota byla rozpuštěna. Její 
členové přešli do nově vytvo-
řené hasičské jednoty i s pra-
porem. Nová Tělocvičná 
jednota Sokol pak byla v Kři-
žanově založena v roce 1895.

Eva Nagyová

Oprava krajské komunikace 
II/602 v  podstatě navazuje 
na  předchozí dílčí rekon-
strukci této silnice na Novosa-
dech. Letos bude pokračovat 
od  pošty na  východ. Ovšem 
rekonstrukce mostu přes řeku 
Oslavu do akce zahrnuta není, 
ač je součástí zmiňované ko-
munikace a  je v  dezolátním 
stavu. „S  celkovou rekon-
strukcí mostu kraj nyní nepo-

čítá,“ potvrdil vedoucí staveb-
ního odboru velkomeziříčské 
radnice Antonín Kozina a do-
dal, že největším problémem 
mostu je jeho „prošpikování“ 
sítěmi. Opravu musí kraj s je-
jich správci nejprve projed-
nat, což nyní nemá. Hodlá 
jej proto v  této fázi opravit 
pouze provizorně – propada-
jící se chodníky – a celkově až 
později. Autobusová zastávka 

U  Kozů se v  rámci akce po-
sune o několik desítek metrů 
dál až k  Tržišti, těsně před 
budoucí okružní křižovatku 
ke  Kauflandu. To proto, aby 
vozovka i záliv splňovaly pře-
depsané parametry. V  místě 
proto vznikne i  nová opěrná 
zeď. Před hostincem U  Kozů 
tak přibydou parkovací místa, 
další by měla vzniknout na-
příklad i před základní školou 

na  Sokolovské ulici. Nového 
přechodu pro chodce se do-
čkají lidé i u hřbitova na Kar-
lově, kde jej požadují již delší 
dobu. Podle Antonína Koziny 
bude se semaforem na  tlačít-
ko a  současně i  zpomalova-
cím. Světelná signalizace je 
podmínkou dopravního in-
spektorátu. Bez ní by v tomto 
místě přechod vzniknout ne-
mohl.

Letos bude ze Sokolovské a Karlova staveniště
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Ilustrační foto: Iva Horká

První letošní setkání velkomeziříčské-
ho starosty Radovana Necida s  obča-
ny města proběhlo ve  čtvrtek 6. úno-
ra 2014 na  malé scéně Jupiter clubu. 
V  šestnáct hodin mu předcházelo vy-
hlášení vítězů soutěže Vánoční město 
a  poté se rozběhla diskuze. Tentokrát 
přišla skupina obyvatel Františkova, 
aby vyjádřila nespokojenost se situací 
v ulici. Podle nich se v souvislosti s de-
moličními a stavebními pracemi v areá-

lu bývalé kablovky lidem výrazně zhor-
šila kvalita života v  této části města. 
Z dalších témat, kolem nichž se debata 
zájemců se starostou točila, byla do-
prava ve městě, připravovaná výstavba 
několika okružních křižovatek, kácení 
stromů a  výsadba zeleně, parkování 
či zimní údržba zejména v  souvislosti 
s nedávnou ledovkou.
Podrobnosti přineseme příště.

Text a foto: Martina Strnadová

Kraj nabízí nový studijní 
obor na zpracování plastů
Kraj Vysočina podporuje od školního roku 2014/2015 zařazení nového vzděláva-
cího programu Mechanik seřizovač se zaměřením na zpracování plastů do studijní 
nabídky veřejných krajských středních škol. Noví specialisté na zpracování umě-
lých hmot se budou připravovat na Střední průmyslové škole Třebíč a Střední škole 
průmyslové, technické a automobilní Jihlava. „Rozšíření zaměření oboru je reakcí 
na požadavky konkrétních strojírenských firem na Vysočině, které se zpracováním 
plastů zabývají.V rámci prakticky orientovaného maturitního oboru mechanik se-
řizovač nabídnou vybrané technické školy zřizované Krajem Vysočina dvě nové 
studijní specializace, a to: seřizovač strojů pro zpracování plastů a nástrojař pro 
technologie zpracování plastů. Více přineseme v příštím čísle. -KrÚ-
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Nově založený folklorní 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 muzi-
ce jsou potřebné zejména nástroje 
jako cimbál, housle, kontrabas, vio-
la, violoncello, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či 

hrát v uvedeném souboru, pošlete 
základní osobní údaje, hudební či 
taneční zaměření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.
Přihlásit se mohou i naprostí začá-
tečníci bez předchozích zkušeností 
v  tanečním či hudebním soubo-
ru, důležitý je jenom talent, um 
a opravdové nadšení pro tento ta-
neční a hudební žánr. 
Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká, 

předsedkyně sdružení 
a vedoucí souboru

Ilustrační fota: Horácké noviny 
a www.drahan.com 

Horácký Medříčan hledá tanečníky a muzikanty

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 3. díl
Lidový oděv na Horácku 
a snahy o jeho obnovu
Podobně jako v jiných oblastech, i na Vel-
komeziříčsku si lidé v  minulosti šili oble-
čení z  dostupných materiálů. Základem 
tedy bylo lněné plátno, vlněné a polovlně-
né tkaniny (sukno, mezulán) a kůže. Střih 
byl zpočátku jednoduchý, snaha o  co nej-
lepší zužitkování materiálu vedla k  tomu, 
že velká část oděvních dílů byla tvořena 
pravoúhlými tvary – čtverci či obdélníky. 
Přechody přes nerovnosti těla se řešily na-
bíráním. 
Podle vzoru panské módy se proměňovaly 
také součásti lidového kroje. Mezi zavede-
ním určitého střihu v oděvu šlechty a jeho 
zlidověním však mohlo uplynout třeba 
i  půl století, takže kroje známé z  19. sto-
letí často typově odpovídají ještě barokní 
módě. Porovnat si to můžeme na  obrázku 
ze zámecké jídelny, který zachycuje událost 
z druhé poloviny 18. století. Vidíme, že ka-
bátec i krátké kalhoty pánů pod baldachý-
nem mají velmi podobný střih jako oble-
čení mužů ve skupině lidových tanečníků.

Ve  druhé polovině 19. století, po  vzniku 
továren ve městě, začali kroj odkládat nej-
dříve tam zaměstnaní muži. Ženy, které 
se zdržovaly více doma, si kroj ponechaly 
o  něco déle, ale postupně i  ony přecháze-
ly na  pohodlnější městskou módu. Když 
se v Meziříčí na podzim roku 1893 konala 

Krajská výstava, byly tam vystaveny ukázky 
lidových krojů jako zaniklé umění. Na ves-
nicích nosili v té době běžně kroj jen starší 
lidé, ve městě už nikdo. Využíván byl pou-
ze jako sváteční oděv například k muzice.

Pokusy obnovit lidový kroj na Velkomezi-
říčsku se znovu objevily v roce 1938 v sou-
vislosti s  výstavou Horácka. Další snahu 
projevili mladí soustředění v  Horáckém 
souboru písní a  tanců Vysočina v  pade-
sátých letech 20. století. Na  základě prů-
zkumu si pořídili kroje, které přizpůsobili 
svým potřebám. Vzhledem k  požadavku 
na  údržbu (po  každém vystoupení potře-
bovali oblečení vyprat) museli v některém 
případě použít jiný materiál nebo zjedno-
dušit výšivku. 
Mnozí si také vzpomenou, že v sedmdesá-
tých letech 20. století vystupovali v krojích 
členové pěveckého sboru gymnázia nebo 
dětského pěveckého souboru Včelka. Také 
oni museli volit dostupný materiál. 
Další vlna snah o obnovu horáckého kroje 
se objevila na konci dvacátého století, kdy 
si varianty krojů pořizovaly některé obce 
Velkomeziříčska pro slavnostní účely. 
Podrobnosti o  jednotlivých součástech li-
dového oděvu si necháme na příště.     
                                       Marie Ripperová, historička 
◀ Archivní foto velkomeziříčského muzea uka-
zuje kroje na obrázku z jídelny na zámku. 

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku připravilo nové občanské sdružení Srdce Horácka, 
které v našem městě vzniklo v roce 2013. Hodlá podle slov předsed-
kyně ing.  Ivany Horké vzkřísit lidové tradice ve  městě. Součástí je 
i nově založený folklorní soubor Horácký Medříčan.
Číslo 3/2014 - Úvodní článek  o sdružení a souboru 
Číslo 4/2014 - O Horácku (jak se tato etnografická oblast člení - viz 
mapka nahoře)
Číslo 5/2014 - O zvyklostech severního Moravského Horácka.

Legendy se vrátily a hrály v lu-
teránském gymnáziu na taneč-
ní zábavě minulý pátek.

Pravá bigbítová pařba, tak nazý-
vají svoje vystoupení na  taneč-
ních zábavách samotní členové 
skupiny Legendy se vrací. Do na-
šeho města se Legendy vrátily mi-
nulý pátek, aby zahrály zdejším 
fanouškům. Ti se s  nimi potkali 
v  sále luteránského gymnázia. 
Muzikanti to „rozbalili“ v  sesta-
vě – zpěvák a kytarista Petr Šiška, 
klávesák Miro Bazger, kytarista 
Andonis Civopulos a  bubeník 
Libor Pyško, hrající na  cajon.  
„Název cajon (kachon) pochá-
zí ze španělštiny, kde toto slovo 
znamená bedýnka. Jde o  velmi 
univerzální nástroj a ne nadarmo 
se říká, že zručný hráč je na cajo-

nu schopný napodobit zvuk celé 
sady bicích,“ uvádí server, jež se 
specializuje na prodej hudebních 
nástrojů. Legendy hrály zhruba 
do půlnoci, poté následovala roc-
ková diskotéka s DJ Bondem. 
Kapela funguje od  roku 2003, 
loni tedy oslavila deset let svého 
působení.  Krom toho její člen 
Andonis Civopulos v  loňském 
roce oslavil také kulaté životní 
výročí – bylo mu šedesát.
V  repertoáru skupiny lze na-
jít nejznámější hity kupříkladu 
z  dílny skupin a  zpěváků jako 
The Beatles, Elvis Presley, Uriah 
Heep, ABBA, The Police, Lenny 
Kravitz, Slade, The Roling Sto-
nes a  spoustu dalších zahranič-
ních i českých interpretů. Mnohé 
z nich zazněly i na taneční zábavě 
v Meziříčí. 

Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2007

Legendy se vrátily a hrály v luteránském gymnáziu na taneční zábavě

Skupina Legendy se vrací u nás nehrála poprvé. Tentokrát to bylo v luteránském 
gymnáziu. Dole na snímku klávesista Miro Bazger. 2x foto: Iva Horká

Návštěvníci taneční zábavy na parketu. Stolová úprava byla ve vedlejších 
prostorách. Více foto najdete na našem webu ve fotogalerii. 2x foto: Iva Horká

Iva Horká
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fotogalerie - vyhlášení soutěže vánoční město - 6. 2. 2014

Odborná komise ocenila jako nejlepší výzdobu Evy Rašovské (druhá zprava), 
Vlasty Kadlecové (první zprava) a Andrey Rausové, za niž cenu převzal manžel 
s dětmi. Věcné ceny jim předal starosta města R. Necid. Foto: Martina Strnadová

Vlevo výzdoba Evy Rašovské. Nahoře Vlasty Kadlecové 
a vpravo Andrey Rausové. Všechny soutěžící jsou z Velkého 
Meziříčí. Foto: archiv Městského úřadu Velké Meziříčí

Laické veřejnosti se v hlasování líbily výzdoby Jany Bařtipánové (vlevo), Zdislavy 
Křenkové (druhá zprava) a p. Sobotky z Mostišť. Za něho ocenění převzala paní 
Sobotková (zcela vpravo). Foto: Martina Strnadová

Dole (zleva) výzdoba Jany Bařtipánové, Zdislavy Křenkové, 
obě z Velkého Meziříčí, a zcela vpravo p. Sobotky z Mostišť. 
Foto: archiv Městského úřadu Velké Meziříčí

Poznámka redakce: 

Soutěžící zaslali 
do  soutěže fotogra-
fie v  příliš nízkém 
rozlišení pro tisk, 
proto jsou v  novi-
nách takto malé a ne 
příliš kvalitní.
Do  novin jsou po-
třebné fotky mno-
hem kvalitnější, než 
jaké se běžně umís-
ťují na weby. Tisko-
vá kvalita takových 
snímků vyžaduje 
rozlišení minimálně 
300 dpi. 
Fotografie si můžete 
prohlédnout také na 
webových stránkách 
města - www.mes-
tovm.cz.             -red-

Vánoční město vyhrály...
Pokračování ze strany 1
Celkové výsledky:
Dne 27. ledna 2014 proběhlo hodnocení odborné komise:
1. místo Eva Rašovská, Velké Meziříčí (snímek č. 12)
2. místo Vlasta Kadlecová, Velké Meziříčí (snímek č. 2)
3. místo Andrea Rausová, Velké Meziříčí (snímek č. 6)
Dne 31. prosince 2013 ve 24 hodin bylo ukončeno hodnocení laické veřej-
nosti, které probíhalo na webu města (celkový počet hlasujících – 1169):
1. místo Jana Bařtipánová, Velké Meziříčí – 502 hlasů (snímek č. 16)
2. místo Zdislava Křenková, Velké Meziříčí – 416 hlasů (snímek č. 11)
3. místo pan Sobotka, Mostiště – 96 hlasů (snímek č. 1)

Velké změny přináší od ledna letošního 
roku nový občanský zákoník, a to v ob-
lasti dědického, rodinného, smluvního 
i vlastnického práva. Také v oblasti ne-
movitostí dochází ke  změnám. Pokud 
kupujete nemovitost, nebudete již ku-
povat zvlášť pozemek a  zvlášť budovu, 
ale předmětem smlouvy bude již pou-
ze pozemek jako jediná nemovitá věc. 
Občanský zákoník upravuje princip, že 
stavba je součástí pozemku, na kterém 

byla zřízena. K  automatickému sjed-
nocení pozemku a stavby nicméně do-
chází od ledna pouze tam, kde je vlast-
níkem pozemku i  stavby stejná osoba. 
Pokud vlastník pozemku a  stavby ne-
bude stejný, zůstanou pozemek a stavba 
samostatnou věcí a vlastníci budou pro 
případ převodu mít ze zákona vzájemné 
předkupní právo. Výstavba na cizím po-
zemku bude nově možná pouze na zá-
kladě práva stavby.       Ivana Dočkalová

Pozemek+stavba=jedna věc Velkomeziříčští policisté prověřují vloupání dosud 
neznámého pachatele do prodejny v Dobré Vodě od 
5. 2. od 14.30 do rána 6. 2. Zloděj se nejprve pokusil 
vypáčit vstupní dveře. To se mu nepodařilo, tak roz-
bil výlohu a vnikl dovnitř. Odcizil velké množství ci-
garet a vypáčil příruční pokladnu, z níž vzal peníze. 
Na poškozeném zařízení a odcizené hotovosti způ-
sobil škodu přes 11 tis. Kč. Škoda, vzniklá odcize-
ním cigaret, bude upřesněna po inventuře. Policisté 
místo ohledali a případ zadokumentovali, krimina-
listický technik zajistil stopy. Policie šetří případ pro 
podezření z přečinu krádeže a poškození věci.

Vloupal se do prodejny

–měú–
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 12. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 17.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 13. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 14. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–16.55 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 15. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 16. 2.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 14. 2. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., 16. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 16.30 příprava na 1. svaté přijímání, 18.00 se-
tkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější 
svátosti, 17.00 mše sv. a poté setkání na faře. Sobota 19.30 příprava na 
manželství ve Špitálku. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Jsou 
ještě volná místa na zájezd po poutních místech slovenských a pol-
ských Tater, více informací na faře.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky od čtenářů

Možná právě vy můžete pomoci těžce nemocnému

Andělé jsou v kurzu, soudě ales-
poň podle množství knih o nich, 
kterých prý u  nás vyšlo více 
než 50. Mimochodem v  bibli se 
o nich píše na 252 místech. Anděl 
je v jejím pojetí především posel, 
který má něco vyřídit, otevřít oči 
pro to, co míjíme, nabídnout ces-
tu, ukázat směr, posunout nebo 
pomoci ochránit život. S Bohem 
míváme trochu problém. Neumí-
me si ho představit a  snadno se 
v  myšlenkách ztratíme. Proto je 
pro nás lidi možná snazší si před-
stavovat, že Bůh do našich životů 
vstupuje prostřednictvím an-
dělů - někdy viditelných, někdy 
neviditelných. Anděly je snadné 
přehlédnout a  přeslechnout. Se-
tkání s nimi předpokládá ochotu, 
otevřenost slyšet, zaslechnout, 
nechat se překvapit. Pro začátek 
není, myslím, vůbec málo za-
hlédnout či zaslechnout anděla 
v těch kolem sebe. Možná andělé 
nejsou zlataví, zářiví, průsvit-
ní a  mnohdy ani nemají křídla. 
Možná mají spíše tváře těch, co 

nám občas vlijí sílu, tváře našich 
partnerů, dětí, přátel, sousedů 
a jindy lidí zcela neznámých.
Leckteré psychologické směry 
jsou postaveny na  tom, že hle-
dají příčiny obtíží člověka v jeho 
minulosti, v  tom, jak byl vycho-
ván, co prožil v  dětství, co jej 
určovalo apod. Ostatně leckdo 
z nás má občas tendenci se v my-
šlenkách vracet spíše k  tomu, co 
bylo špatně, kdy nám kdo (nebo 
život vůbec) ublížil. Prospělo by 
nám však více, kdybychom si 
uměli vybavovat, vyvolávat vděč-
ně z paměti ty chvíle, třeba snad 
andělské doteky, kdy jsme vyvázli 
z  nebezpečí, uzdravili se, sezná-
mili, nečekaně se v  životě posu-
nuli dál. Prospívá to nejen pohle-
du na život jako takový, našemu 
zdraví, ale i  naší víře. Pomáhá 
to od  strachu z  toho, co bude, 
důvěře v  Boha třeba. A  otázka 
k přemýšlení na závěr: Stávám se 
občas andělem lidem kolem sebe, 
nebo jim spíše ze života dělám 
peklo?

Andělé

Vážení přátelé,
u nejbližšího člena naší rodiny se 
naprosto náhle a bez jakéhokoliv 
varování objevila zákeřná nemoc 
– akutní myeloidní leukémie. 
Taková nemoc bere do  té doby 
jakkoliv zdravému člověku zcela 
nekompromisně šanci na  další 
normální život.
Boj s  ní je obrovsky náročný, 
člověk se ze dne na  den ocitá 
ve zcela jiném světě plném che-
moterapií a  následných kom-
plikací, kdy při takto agresivní 
léčbě doslova balancuje mezi 
životem a smrtí.

Řada známých či příbuzných se 
nás ihned dotazovala, jak mohou 
právě oni nemocnému či jeho ro-
dině pomoci. A  to je impulzem 
pro napsání této zprávy. Velmi 
jednoduchým způsobem můžete 
právě vy být jediným člověkem 
na světě, kdo může pomoci takto 
nemocnému.
Jedinou nadějí na  uzdravení 
a další život je transplantace kost-
ní dřeně od  cizího dárce. Třeba 
nikdy nikdo nebude potřebovat 
transplantaci s  krvinkami právě 
vašeho typu, ale pokud by ji po-
třeboval, existuje snad větší dar 

člověka člověku, než je naděje? Je 
to dar, který mu nemohl dát ni-
kdo jiný, než právě vy.
Kostní dřeň může darovat 
zdravý jedinec ve  věku 18–35 
let. A  já vás tímto moc prosím 
o předání této informace komu-
koliv ve  vašem okolí či rodině, 
kdo toto základní kritérium spl-
ňuje a  kdo se tak může nechat 
zaregistrovat do  registru dárců 
kostní dřeně.
Při vstupu do registru je jedin-
cům odebrán jen malý vzorek 
krve, jenž stačí pro posouzení 
shody. Teprve až když je vy-

hovující (ve  většině případů 
k tomu nikdy nedojde), přistou-
pí lékaři k  odběru potřebného 
množství dřeně. I  samotný od-
běr kostní dřeně je dnes již pro-
váděn přímo z  krve a  tudíž je 
téměř bezbolestný. Chcete-li si 
přečíst bližší informace, zadejte 
na  internetu např. „dárcovství 
kostní dřeně“, atp. Seznam ná-
běrových míst naleznete např. 
na www.kostnidren.cz
Jménem nemocného a  jeho ro-
diny předem velmi děkuji všem, 
kdo se do registru přihlásí.

Petr Sedláček

Před časem proběhlo v  médiích 
několik reportáží o tom, že někte-
ré děti nechodí do  školní jídelny 
na  obědy proto, že je tato polož-
ka pro jejich rodiny příliš vysoká, 
než aby si ji mohly ve své finanční 
situaci dovolit. Na  naši základní 
školu se obrátila maminka jedno-
ho našeho žáka s  tím, že by ráda 
pomohla právě v  takovýchto pří-
padech a že bude platit obědy dvě-
ma dětem. Spolu s vedoucí školní 
jídelny jsme vytipovali dvě rodiny, 
u kterých se domníváme, že by jim 
taková pomoc výrazně pomohla. 
V  obou případech jde o  matky 
samoživitelky, které jsou buď bez 
práce, nebo se jejich příjem po-
hybuje kolem životního minima. 

Obě nabízenou pomoc rády přija-
ly. Příspěvek na obědy pro jedno 
dítě činí za měsíc asi 400 Kč. Pro 
někoho se může tato finanční 
částka jevit jako zanedbatelná, ale 
právě pro tyto matky je to výrazná 
pomoc a ulehčení. S dárkyní jsme 
se dohodli, že dětem bude přispí-
vat na  obědy do  června. Od  září 
situaci znovu vyhodnotíme a pří-
padně oslovíme jiné potřebné 
rodiny. I  touto cestou bych chtěl 
poděkovat dárkyni, která si přála 
zůstat v anonymitě. Pokud by ten-
to čin někoho inspiroval, rádi jako 
škola zprostředkujeme pomoc 
dalším rodinám. 

Mgr. Petr Blažek, ZŠ Školní VM, 
ilustrační foto: archiv školy

I v dnešní době si lidé umějí pomáhat

Tajemství ztracených klíčů – tak 
se jmenoval příměstský tábor, 
který nabídl Dům dětí a mláde-
že Velké Meziříčí o pololetních 
prázdninách. 
Z dětí se na celý den stali detek-
tivové a pátrací agenti. Na pro-
gramu byly šifrované zprávy, 
tvorba otisků prstů, hry a  sou-
těže venku, a  také canistera-
pie s  pejskem Jerodem a  paní 
Kamenskou. Malí detektivové 
byli šikovní a  akční. Rozluštili 

tajenky, dozvěděli se spoustu 
informací o psech a  jejich cho-
vání, poznali tajná zákoutí na-
šeho zařízení a odnášeli si nejen 
nové zážitky a  sladké odměny, 
ale i  průkazy pátracích agentů. 
Za krátký čas zaklepají na dveře 
prázdniny jarní. 
Neváhejte a přijďte si i vy za námi 
hrát a nevšedním způsobem strá-
vit s námi svůj volný čas. 

Text a foto: Dům dětí a mládeže 
Velké Meziříčí

Děti řešily tajemství 
ztracených klíčů

Domov pro seniory ve  Velkém 
Meziříčí se snaží, aby jejich kli-
enti prožívali plnohodnotné stáří 
s co největší mírou samostatnos-
ti. K tomu patří i velké množství 
aktivit; univerzita třetího věku, 
kurzy tvoření, muzikoterapie… 
A u terapií ještě chvíli zůstaneme, 
neboť se podíváme blíže na  jed-
nu, která má čtyři nohy, ocas, 
štěká a  dokáže vykouzlit úsměv 
na  tváři mnoha lidem. Což umí 
samozřejmě více činností, ale ště-
kat zvládne jen jedna. Řeč není 
o ničem jiném než o canisterapii.
Ve  velkomeziříčském domově 
pro seniory je canisterapie již 
známá věc. Domov v současnos-
ti navštěvují tři majitelé se svý-
mi psy: paní Dyntarová s  fenou 
parson russel teriéra Perry, pan 
Trojan a  irský teriér Chester (o. 
s. Sirius Třebíč) a paní Kamenská 
s border kolií Jerodem (Cantes o. 
s. Vysočina). A  protože se lépe 

píše o  tom, co člověk zná, právě 
s poslední zmíněnou dvojicí jsem 
navštívila domov pro seniory 
a  viděla tak canisterapii v  praxi 
zase v jiném prostředí.
Návštěva běžné základní školy, 
kterou jsem už zažila, a  domo-
va pro seniory se samozřejmě 
velice liší – v  přístupu psovoda 
ke  klientům, v  aktivitách, které 
lze společně se psem provozovat, 
a  v  neposlední řadě také v  tom, 
jak klienti tyto návštěvy vníma-
jí. Zatímco menší děti se často 
se psem seznamují jako s něčím 
novým, pro seniory to může být 
jakýsi návrat k  něčemu příjem-
nému a  jim blízkému. Někteří 
z nich totiž doma psa mají nebo 
měli a chybí jim nejen jejich pří-
buzní, ale i domácí mazlíček. 
Většina klientů se tedy na  ná-
vštěvy velice těší. Ze začátku 
poznají nového člověka i  s  jeho 
psím společníkem, po čase z nich 

můžou být takřka staří známí. Je 
to o  psech – jejich neutuchající 
dobrá nálada, chuť ke hře a spo-
lupráci, srst vhodná tak akorát 
pro pohlazení. Je to také o lidech 
– povídání si třeba jen o těch nej-
malichernějších věcech, fyzický 
kontakt. Je to o společnosti, která 
seniorům dost často chybí.
Jak jde vidět, canisterapie není 
jen o  komunikaci se psem – je 
také o  komunikaci mezi lidmi. 
Někdy pes „jen“ pomůže odstra-
nit prvotní bariéry ve vzájemném 
kontaktu; uvozovky jsou namístě, 
samotným lidem se to nemusí 
podařit ani po úporné snaze. Ně-
kdy je pes vlastně zdravotnickou 
pomůckou. Ale někdy není ten 
správný den a  klienti o  kontakt 
se psem nestojí, někteří se jej 
mohou i  bát. Proto je velmi dů-
ležité co nejpřesněji vědět, jak se 
člověk, se kterým spolupracuje-
me, cítí, na co má náladu, co by 

chtěl dělat, jaký je jeho zdravotní 
stav. U lidí, jimž v plnohodnotné 
komunikaci brání postižení, je 
vše složitější – psovod se musí 
vyznat nejen ve psech, ale i v  li-
dech samotných. Když se však 
všichni zúčastnění dokáží „vyla-
dit na stejnou vlnu“, stává se ca-
nisterapie nepostradatelnou. 
Je krásné pozorovat ono „vyla-
dění“. Přichází chvíle, kdy je jed-
noduché zapomenout na starosti 
a  prožívat radost. Nebo chvíle, 
kdy se od  sebe můžou všichni 
něco naučit. Vyvstává otázka, co 
by se zvířata měla učit od  lidí, 
lidé se však můžou naučit mno-
ho. A  nejen od  zvířat, ale také 
od  sebe navzájem. Takové a  po-
dobné aktivity bývají milým při-
pomenutím, že náš svět není jen 
sobecký, materialistický a  uspě-
chaný. Tak ať si to připomínáme 
častěji.

Text a foto: Markéta Kamenská

V domově pro seniory probíhá canisterapie

Pavel Janošík
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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 pře-
nesené 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 samo-
správy v oblasti projednávání a usměrňová-
ní záměrů na úseku péče o veřejná prostran-
ství 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, star-
 ší 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 sou- 
 visející s výkonem veřejné správy, pokud  
 se podle zákona na tuto osobu nehledí, ja-
 koby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, 
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
 flexibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,

• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se dosavadní praxe 
 v daném oboru,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 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
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

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

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru 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.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 informaci	 o  připravovaném	 projektu	 Preven-
ce kriminality města Velké Meziříčí na  rok 2014 
v rámci výzvy Programu prevence kriminality Mi-
nisterstva vnitra ČR
2. Rada města schválila:
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 20	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	
neúčelová	 rezerva,	 rozdělení:	 20	 tis.	 Kč	 –	 §	 3419		
Zimní olympiáda dětí a mládeže
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 87	 tis.	 Kč	 –	 §	 3399	
ostatní záležitosti kultury – výdaje na  ples města, 
rozdělení:		87	tis.	Kč	–	§	6171	vybavení	obřadní	síně	
– nová dekorace
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	4	tis.	Kč	–	§	6409	re-
zerva	na dotace	a dary,	rozdělení:	4	tis.	Kč	–	§	3419	
dotace, účel: úhrada nákladů spojených s  pořádá-

ním IV. ročníku fotbalového halového turnaje hráčů 
nad 50 let
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	5	tis.	Kč	–	§	6409	ne-
účelová	rezerva,	rozdělení:	5	tis.	Kč	–	§	3122	dar	pro	
Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii Vel-
ké Meziříčí, U Světlé 855/36, účel: příprava Zimní 
olympiády dětí a mládeže
•	 předložený	projekt	Prevence	 kriminality	města	
Velké Meziříčí pro MVČR „Velké Meziříčí – rozšíře-
ní MKDS a jeho modernizace“
•	 aktualizovaný	 plán	 prevence	 kriminality	města	
Velké Meziříčí na roky 2014–2015
•	 předložený	 projektový	 záměr	 na  podporu	 na-
plňování a  propagace principů místní Agendy 21 
v Kraji Vysočina

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města z 5. 2. 

Filmový festival Expediční kamera 
přináší opět nejlepší filmy o cestování 
a sportech v přírodě 

15. března 2014 
od 17 hodin

kinosál 
Jupiter clubu

Velké Meziříčí

Mediální partner

Již počtvrté se ve Velkém Meziříčí bude konat 
filmové promítání o extrémních sportech, dobro-
družných výpravách, s úžasnými záběry. Opět 
ho pořádá Internetová televize Velké Meziříčí 
v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, 
a to v sobotu 15. března 2014 od 17 hodin.

V listopadu 2012 Internetová televize Velké Meziří-
čí uspořádala ve spolupráci s MusicData Velké Me-
ziříčí Filmový festival zimních sportů. Vzhledem 
k velkému pozitivnímu ohlasu z řad návštěvníků se 
konalo další promítání na  jaře pod názvem Expe-
diční kamera ve  Sportovním centru „Na  Charitě“. 
Druhé podzimní promítání, celkově třetí, se nově 
uskutečnilo v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí, kde se bude nyní znovu konat, tentokráte jar-
ní Expediční kamera.
Filmový festival Expediční kamera probíhá v České 
republice již pátý rok.  Nyní se bude promítat v re-
kordních více než 200 českých a slovenských měs-
tech během února a března. Diváci uvidí přehlídku 
nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových fil-
mů uplynulé sezony. 

Co tedy letos na Expediční kameře bude k vidění? 
Ve filmu Cave unicycling uvidíte bláznivé kousky, 
které předvádějí Britové Steffan Thomas a Thomas 
Lupton  se svými jednokolkami v nitru jeskyní. Ne-
bojí se úzkých prostorů, bahna ani tmy. V  dalším 
snímku Down the line hrstka oddaných Kanaďanů 
přináší nový sport do svých místních hor – canyo-
ning. Navzdory všem očekáváním okolí Vancou-
veru nabízí úžasná místa pro kaňonáře. Honnold 
3.0. je portrét osobnosti Alexe Honnolda, jenž patří 
k  nejznámějším lezcům této generace. Co ho činí 
jedinečným, je to, že většinu svých výstupů podni-
ká sólo a bez jakéhokoliv jištění. Alex zvládá vysoké 
bouldery, přelezy těžkých stěn i rychlostní rekordy. 
Pygmejové – děti džungle je expediční film foto-
grafa Ivana Bulíka o hledání kmene Pygmejů. Bulík 
přešel Afriku skrz na  skrz, avšak jeho sen je stále 
v  nedohlednu: touží najít a  zachytit život a  zvyky 
nejmenších lidí planety – civilizací neposkvrněných 

Pygmejů. Najde je? Tatry bez limitov ukazují pře-
konávání extrémních výkonů ve Vysokých Tatrách. 
Ve  filmu vystupují lezci Martin Krasňanský a  To-
maš Greksák, basejumper Roman Dubský, freestyle 
kajakáři Peter Csonka a Nina Csonková. Dobrodru-
zi Alastair a Leon se ve filmu The Empty Quarter 
vydávají na cestu do nitra jedné z největších pou-
ští na  světě, do  pusté končiny Rub al-Chálí (The 
Empty Quarter) na Arabském poloostrově. Sestaví 
si vlastní vozík, na kterém přes písčitou a vyprahlou 
poušť táhnou náklad o váze 300 kg, na jejich 1 600 
kilometrovém treku přes Arabský poloostrov. Au-
tana – trojice horolezců Leo Houlding, Jason Pic-
kles a Sean “Stanley” Leary se vydávají na lezeckou 
expedici do zapomenutého kraje Amazonie ve sna-
ze uskutečnit prvovýstup východní stěnou na  im-
pozantní stolovou horu Cerro Autana. Snímek Ti 
z Labského údolí ukáže Labské údolí, které se na-
chází mezi Děčínem a Hřenskem, a láká každoroč-
ně stovky lezců. Víkend co víkend si lezci přijíždějí 
vychutnat jedinečné lezení v labských pískovcích. 

Připravil: Aleš Horký, 
pořadatel filmového festivalu ve Velkém Meziříčí

POZVÁNKA na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční v úterý 18. února 2014 v 15 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Darování projektového záměru a projektové dokumentace – změna investora
4. Rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013
5. Rozpočtové opatření – dotace na vydání knihy Osvobození Žďárska
6. Rozpočtové opatření – dotace na Národní turnaj v boccie VM
7. Dar od společnosti SATT, a. s. – použití na digitalizaci kina
8. Rozpočtové úpravy v pravomoci starosty k 31. 12. 2013
9. Interpelace, diskuze
10. Závěr

Z důvodu rekonstrukce trafostanice na ulici Čecho-
va měla být přerušena dodávka elektrického proudu 
na ulici Gen. Jaroše v termínech 11. 2., 13. 2., 17. 2. 
a 19. 2. 2014.  Na základě požadavku obyvatel uve-
dené lokality o posun termínu přerušení dodávky 
elektrického proudu do jarních měsíců z důvodu 

klimatických podmínek a nemožnosti vytápění 
bytů bylo dohodnuto s investorem firmou E-ON, a. 
s., a dodavatelskou firmou přesunutí akce na měsíc 
duben. Přesné termíny přerušení dodávky elektric-
kého proudu budou s předstihem oznámeny.

Josef Komínek, místostarosta města

Změna dodávky elektrického proudu

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí Upozorňuji podnikatele, na  změnu živnostenské-
ho zákona, která nabyla účinnosti již 17. 10. 2013 
a týká se regulace prodeje kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin a připomínám jejich povinnosti.
Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všech-
ny podnikatele, kteří se zabývají prodejem kvasné-
ho 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 přílo-
hách 1–3 živnostenského zákona“, nebo na základě 
„hostinské činnosti“, může v  této činnosti pokra-
čovat 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 pokračo-
vat až do  doby pravomocného rozhodnutí o  udě-
lení koncese. Marným uplynutím lhůty k  podání 
žádosti o  koncesi právo prodávat kvasný líh, kon-
zumní líh nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná 

v  zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přes-
něji od  18. 4. 2014 včetně, nelze prodávat kvasný 
líh, konzumní líh a lihoviny ve výše uvedených pro-
vozovnách nebo při výše uvedených příležitostech 
na žádné jiné živnostenské oprávnění, než na kon-
cesi „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin“ a už vůbec ne bez této koncese.
Z  našich statistik víme, kolik podnikatelů může 
prodávat lihoviny a dosud si požádat o koncesi při-
šlo velmi malé množství těchto potencionálních dr-
žitelů koncese a mnoho času již nezbývá. 
Doporučuji žádost podat co nejdříve a  splnit zá-
konnou 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 pracov-
níci našeho obecního živnostenského úřadu jsou 
připraveni vám být nápomocni telefonicky na  lin-
kách 566  781  040–45, 777  594  137, elektronicky 
nebo osobně v  kancelářích, a  to v  pondělí a  stře-
du od 8.00 do 17.00, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00
do 13.00.                                          Zdeňka Peterková, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Upozornění pro podnikatele – změna 
podmínek pro prodej lihovin

SOS – pravidelná poradna 
 (sdružení obrany spotřebitelů) 

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

Občanská poradna – odborné sociální 
poradenství občanům. Středy v sudých týdnech 

11.30–15.00 hodin v budově MěÚ VM,  
zasedací místnost, 2. patro. Tel.: 721 137 458 
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Koupím

Nemovitosti

Různé
Pronajmu 

Daruji

pRodám – koupím – vyměním

■ Hrdličky. Velmi levně pro-
dám. Více informací na  tel.: 
776 825 363.
■ Vlašské ořechy, neloupané. 
Tel.: 736 261 214.
■ Dvojlůžko, starší. Vhodné 
na  chatu, chalupu. Cena doho-
dou. Tel.: 737 758 576.

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

■ Prodám byt 3+1 na  ulici Krš-
kova ve  Velkém Meziříčí. Slun-
ný byt, klidná lokalita, cena 
dohodou. Tel.: 731  771  930.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v OV ve Velkém Meziříčí o celko-
vé ploše 82,56 m2 na ul. Pionýr-
ská. Byt se nachází ve 2. NP cih-
lového 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. Veš-
kerá občanská vybavenost. Volný 
ihned. Při rychlém jednání mož-
nost slevy. Cena 1.790.000 Kč. 
Tel.: 736 488 577, 724 924 257.
■ Prodáme RD v  Oslavici, sta-
vební pozemek na Fajtově kopci. 
RK nevolat. Tel.: 605 054 470.

■ Pronajmu novou malou gar-
sonku 28 m2 ve Velkém Meziří-
čí. Volná ihned (slušným lidem). 
Tel.: 776 122 474.

■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Částečně zařízen. 
Volný ihned. Tel.: 774  747  810.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Če-
chova. Tel.: 774 925 445.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v relativně 
klidné lokalitě na ul. Bezděkov č. 
81. Obytná plocha 70 m2, 5. pa-
tro. Dům je zateplen, má nová 
plastová okna a  nově rekonstru-
ovaný výtah. V r. 2011 prošel byt 
částečnou rekonstrukcí (úprava 
bytového jádra, nové podlahové 
krytiny, koupelna, WC). Ve  vy-
bavení je kuchyň. linka a  plyn. 
sporák. Má vlastní plynový kotel 
k  vytápění a  ohřevu vody (ná-
klady na  teplo jsou minimální). 
K  bytu patří 2 sklepní kóje (1. 
v  patře, 2. v  suterénu). Parková-
ní je možné na  parkovišti před 
domem. Nájemné je 8.500 Kč, 
z toho inkaso 2.000 Kč. Byt je vol-
ný ihned. Tel.: 603 834 418.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Zá-
viškova. Tel.: 730 194 935.

■ Hnůj. Daruji za  odvoz. Tel.: 
736 261 214.

■ Hledáme doučování angličti-
ny pro žákyni ZŠ ve Velkém Me-
ziříčí a okolí. Tel.: 737 365 033.

Prodám KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

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

Zubní pohotovost: 
So 15. 2. MUDr.  T. Konečný, 
Žďárská 73, Nové M. na  Mo-
ravě, tel.: 566  618  060. Ne 16. 
2. MUDr. R. Konečná, Žďárská 
73, Nové M. na  Moravě, tel.: 
566 618 060. 
MUDr.  Zuzana Moravusová 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od 
VM), čtvtek 17.00–neděle 7.00, 
tel.: 737 585 224. 

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

Přijmeme 
obchodního zástupce 
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

VAŘÍME S LÁSKOU 
„U Karase", Ruda 73

www.kuchtikovahospudka.cz
Středa–neděle, nekuř. prostory

 Tel.: 733 373 666

MATEMATIKA – FYZIKA 
Doučím v rozsahu 6.–9. tř. ZŠ, 

prima–kvarta GYM; připra-
vím na PZ z MAT na SŠ.
INFO: www.mat-fyz.cz

tel: 774 621 703.

PŘÍJEM INZERCE:
▶  osobně v redakci úterý až pátek: 8.00–12.00, 12.30–15.30 

▶  PROSTŘEDNICTVÍM e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
     nebo můžete použít náš uploader pro předávání podkladů na: 

w w w. v e l k o m e z i r i c s k o . c z 

lze platit převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649

Řádková inzerce v rubrikách:
 PRODÁM ● KOUPÍM ● NEMOVITOSTI ● PRONÁJEM 

RŮZNÉ ● SEZNÁMENÍ ● DARUJI
Plošná inzerce na titulní, inzertní, redakční straně 

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 
PLOŠNÉ INZERCE: 10 % ● 20 % ● 30 %

PR články a banner  na webu 
ZDARMA k inzerci plošné.

Srdečně vás zveme na seminář
Ivy Radulayové

Amira Angels vás zve na: KRUH ODPUŠTÌNÍ
oèista tìla a  duše pomocí automatické kresby, ohnì, pohybového
 cvièení, dýchací techniky, meditaèních prvkù, pozitivních afirmací

300Kè/os. 500Kè/ pár

SEBOU: velký nelinkovaný sešit, pastelky, psací potøeby, 
polštáøek, pøezùvky,  dobrùtku k èajíèku

www.amira-angels.cz amira-angels@email.cz

KDY: 15.2.-sobota    KDE: Amira Angels
Moráòská 134/2,VM

NUTNÁ REZERVACE nejdéle 2dny pøed zahájením je tøeba zaslat 
200Kè/os.,300Kè/pár jako nevratnou zálohu /doplatek na místì/
 na úèet 260 134 494/ 0300, VS: vaše telefonní èíslo bez mezer,

do textu napište prosím KDE se kruh koná a vaše jméno. 

OD: 16h cca 3h    

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

fotogaleRie – tRadiční zabijačka na fajťáku 
sobota 8. 2. 2014, foto petR zezula

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

▶  Víte, proč ve svém životě potkáváte právě tyto lidi?
▶  Proč se k vám váš partner chová právě tímto způsobem?
▶  Pochopíme-li jednoduchý systém, co nám partnerství sděluje 
     o nás, pak můžeme změnit nejen sebe, ale i vztahy kolem nás.

22. 2. 2014 od 11 do 14.30 hodin
Studio Draha, Poříčí 11, Dům zdraví, Velké Meziříčí.

Nutno se předem objednat na tel.: 606 657 123. Cena 350 Kč
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Vzpomínky

Poděkování

Blahopřání

sudoku

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

→Poděkování

společenská RubRika

Vzpomínka

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:

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

Pozvánka na filmové promítání 

Čtvrtek 27. 2. 2014 
18.00 kino Jupiter clubu

Když se ještě filmovalo – druhý promítací večer 
dokumentárních filmů točených šestnáctimili-
metrovou kamerou. Dokumenty: Autokros, Mo-
tocyklové závody, 110. výročí hasičského sboru.

Vstupné: 50 Kč

Dne 18. února oslaví 
90. narozeniny pan 

Ladislav Kašpar.

Za lásku a obětavost, 
které celý život rozdává, 
mu děkují a především hodně 
zdraví přejí 

manželka, děti s rodinami, 
vnoučata 

a pravnoučata Terezka a Pavlík.

❧ Umlklo větru šumění, 
jen vánek sotva dýše, 
Ty dřímáš tichý sen, 
tak tichounce, tak tiše. 
Stín smrti pokryl Tvoje čelo, 
zahnal velkou touhu žít. 
Srdce předobré, i když chtělo,
utichlo a přestalo bít. ❧

Dnes, 12. 2. 2014, je den 4. smut-
ného výročí nedožitých 63. na-
rozenin mé milované manželky, 
paní 

Emile Kordulákové 
z Jívoví.

S láskou a úctou vzpomíná manžel.

Krásná léta s Tebou prožitá 
mě budou provázet do konce života.

Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou soustrast a květi-
nové dary k úmrtí pana 

Jaromíra Simajchla.

Rodiny Simajchlova a Žákova

Poděkování za poslední rozloučení

4 5 7 8 1 2 9 3 6

9 6 2 3 5 4 8 1 7

3 8 1 9 6 7 4 5 2

6 4 5 1 3 9 2 7 8

7 1 9 5 2 8 6 4 3

2 3 8 7 4 6 1 9 5

8 7 4 6 9 5 3 2 1

5 2 3 4 8 1 7 6 9

1 9 6 2 7 3 5 8 4

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 30108
Obtížnost: střední

Dne 13. 2. 2014 uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš dobrý kamarád 

Jenda z Koutka – Jan Ryšavý. 

Kdo v srdcích žije, neumírá, 
vzpomínáme na Tebe, Jendo...

4 3 6 7

2 4 1 5 6

1 3 9

2 6 9 4 8

8 7

3 4 1 8 9 2

1 3 2 6

4 7

6 4 9 1 8 2

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 1258
Obtížnost: střední

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli roz-
loučit s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem

Mojmírem Dupalem.

Děkujeme za slova útěchy i květinové dary.
                                                                                 

Rodiny Dupalova a Jelínkova

Poděkování za poslední rozloučení

V předvečer zimní olympiády v Soči zemřel v Novém Městě na Mora-
vě olympionik, o kterém se moc nepsalo – můj kamarád 

Vlastimil Slonek.
Odešel tiše ve věku nedožitých 90 let.

Tradice rodinné firmy Lyže Slonek se datuje od roku 1896, kde začal 
v Rokytně vyrábět první lyže Adolf Slonek starší.
Vlastík Slonek se v posledních desetiletích zabýval historií novoměst-
ského lyžování a  sestavil desítky archů s  touto tématikou, které pak 
v  doprovodných programech letních olympijských her získaly řadu 
ocenění i originály olympijských medailí.
Mezi nejvýznamnější patří Olympfilex Athény LOH 2004 VERY 
GOOD, Slolympfila Bratislava 2008 Golds medaili, Olympex Peking 
Čína LOH 2008 Bronz medaile.
Velký úspěch sklidila jeho kolekce historických vázání na  výstavě 
ve Vrchlabí a v neposlední řadě výstava jeho celoživotní práce s touto 
tématikou o historii lyžování, která byla u příležitosti loňského mistro-
ství světa v biatlonu v novoměstském muzeu.
Je nám líto, že tu poslední životní olympiádu již nedokončil. 
Bude nám scházet. Vlastíku, nezapomeneme na Tebe! 

Za velkomeziříčské lyžaře Petr Zezula

VÍKENDOVÉ AKCE 
NA FAJŤÁKU

Sobota 15. 2.  
Bramboráky na sněhu od 11 hodin

Neděle 16. 2.  
Udírna na lyžích od 11 hodin

Vzpomínka na Vlastimila Slonka
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divadelní sezona jaRo 2014

Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie. Hrají: : Jana Šulcová, Václav Kopta, Voj-
ta Záveský, Marcel Vašinka/ Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ 
Simona Vrbická, Daniel Bambas, Anna Kulovaná/Daniela Chodě-
rová/Rozálie Víznerová
Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf. 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, 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 získáte 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

Loutková pohádka

Házenkárský 
ples

15. února 2014 
od 20 hodin

Hasicská zbrojnice

hraje Maraton

›

›

Mediální partner:

´

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

5 4

SINDIBÁD MOŘEPLAVEC. Příběh provoněný exotikou a orientem, 
plný humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci. Moře-
plavec Sindibád v něm musí čelit lesní divoženě Jamambě, obřímu ptá-
ku 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 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!                                                                                                         

-zh-, foto: www.divadloscena.cz, Petr Veselý

Sindibád mořeplavec

Jupiter club zve na taneční zábavu 
se skupinou

ACCORT
sobota 1. března 2014 od 20.00 hodin,

luteránské gymnázium 
(náměstí, bývalá ZUŠ)

vstupné: 70 Kč, občerstvení zajištěno

plesová sezona 2014

BRNĚNSKÉ ŽESTĚ NEJEN KLASICKY – 6. 3. 2014
Na dalším koncertě KPH, pořádaným Jupiter clubem a agenturou  Glo-
bart, vystoupí kvinteto Brněnské žestě. Kvinteto bylo založeno na JAMU 
v Brně v roce 2010, v repertoáru souboru jsou zejména skladby klasiků 
doplněné o jiné posluchačsky atraktivní žánry.  Složení:  Ondřej Moťka, 
Petr Hojač – trumpeta, Mikuláš Koska – horna, Jan Pospíšil – trombon, 
Jonáš Harmann – tuba. Luteránské gymnázium Velké Meziříčí v 19 ho-
din. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).                            -red-

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

Ostatky v Jívoví
22. 2. 2014
ve 12 hodin 
odchod masek z návsi

TJ EFEKT KŘIŽANOV 
srdečně zve 

na

13. BABSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL
pátek 21. 2. 2014
Katolický dům 

Křižanov
hudba M.E.Š.

V  sobotu 22. 3. 
v  15 hodin v  sále 
luteránského gym-
názia (bývalá ZUŠ) 
proběhne karneval 
Zpíváme a tančíme 
s  Míšou. Vstupné 
120 Kč. Po  vystou-
pení Míši cca 1,5 
hodiny, pokraču-
jeme v  soutěžích 
a diskotéce s DDM 
VM. Rezervace 
a  prodej vstupe-
nek na  program. 
oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001.

Karneval – Zpíváme  
a tančíme s Míšou

CHARITATIVNÍ PLES 2014  
Dětského střediska Březejc

pátek 21. března 2014 od 20 hodin 
kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482

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, Náměstí 17, VM 
tel.: 566 782 004-5. Vstupné: 150 Kč.

POZOR  POZOR! 
Změna místa konání ROCK & METAL PLESU. 
Z technických, organizačních a personálních důvodů přesouváme ples 
do areálu NOVÝ SVIT (náměstí Velké Meziříčí) v prostorách „spo-
lečenského sálu“. Po  ukončení plesu bude pokračovat „after party“ 
do ranních hodin v restauraci NOVÝ SVIT. Spekulace o tom, proč se 
nakonec ples přesouvá, nechceme už rozebírat. 
My slovo RESPECT držíme.  Už se na vás těšíme!                                                                  -bf-

Rock&metal ples – změna
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lyžařská škola

O březejckého medvěda
TJ Dětské středisko Březejc, o. s., ve spolupráci s Oborovou zdra-
votní 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 hyb-
nosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4

8.–9. března 2014
Tělocvična ZŠ Školní Velké Meziříčí

Šachový turnaj Pivovarský rapid šach
1. ročník v sobotu 15. února, v sále pivovarské restaurace „po-
střižinského“ areálu v Dalešicích.
Švýcarský systém na 9 kol při 2× patnácti minutách na partii. Star-
tovné 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 So-
kolovské, neděle od 9 hodin. Doprava zajištěna pro 10 lidí z VM 
a okolí (velkokapacitní auto).
Občerstvení v pivovaru, včetně oběda. -vp-

Krajský přebor 
4. kolo: Jiskra Humpolec A  – 
Spartak VM A 4,5:3,5
Za hosty Kopr, Janák Jos. a Jan J. 
po 1 bodu – Bárta 0,5 b. – Mra-
zík, Nedoma (C), Čtveráček 
a Kučera 0 b.
Tímto hubeným, těsným vítěz-
stvím se Humpolečtí odpoutali 
od  samého dna tabulky, takže 
nyní jsou alespoň předposlední. 
Naši tak trochu jakoby zklamali; 
porážka se totiž určitě nečekala. 
Pomáhal snad domácím tak ně-
jak duchovně i jejich recesistický 
„slavný krajan“ (i  když vlastně 
spíš tak řečená „naplavenina“), 
tedy onen záhadný a  tajuplný 
Hliník?
Celkové pořadí devítitýmové 
soutěže stále vedou Sklárny Bo-
hemia Světlá nad Sázavou A; ná-
sledují TJ Náměšť nad Oslavou 
a TJ Žďár nad Sáz. A. Velkome-
ziříčské áčko zůstává páté, ta-
bulku uzavírá Gambit Jihlava B. 
Bilance Spartaku VM A: 4 zápasy 

(1–0–3)/ skóre 14,0/3 body/8 vy-
hraných partií celkem.
Regionální soutěž – skupina Jih
6. kolo: Spartak VM B – ŠK Cai-
ssa Třebíč D 2,5:2,5
Body domácích: Dvořák Jos. 
1 – Urbánek, Paul a  Dohnalík 
po půlce za remízy – Zeman 0 b.
Inu, když už ne úplně vynikající, 
tak alespoň docela dobré, či spí-
še celkem přijatelné… Pochvala 
měřínskému Dvořákovi, ale také 
pro Urbánka, Paula a  Dohnalí-
ka. Jindy výborný a  úspěšný Jan 
Zeman měl tentokráte opravdu 
velmi těžkého, herně zdatného 
a ostříleného protivníka.
Aktuální pořadí RSJ: 1. Gambit 
Jihlava F – 2. ŠK Caissa Třebíč 
D – 3. Spartak VM B 5 (2–2–1)/
skóre 12,5/8 b./celkově 8 vyhra-
ných partií – 4. Spartak Velká Bí-
teš A – 5. Gambit Jihlava E.
Ve  skupině Sever Jámy trestu-
hodně promarnily v Novém Ve-
selí reálnou možnost vyšvihnout 
se na  1. místo, když kupodivu 

selhali právě ti, kteří si před tím-
to derby nejvíce věřili (Sokol N. 
Veselí vs. Sokol Jámy 3:2; za hos-
ty Pařil C a  Kunc po  1 bodu – 
Bukáček, Prášil a  Pelikán 0 b.). 
Vede ŠK Bystřice n. Pern. A před 
Jámami, na třetím místě figurují 
hráči Havl. Brodu E před No-
vým Veselím, na samém chvostu 
se beznadějně potácí Žďár nad 
Sázavou D.
Krajský přebor Vysočiny v bles-
kové hře pro rok 2014
Tento sportovně-společenský 
podnik se uskutečnil ve  žďár-
ském hotelu Haičman (poblíž 
supermarketu Hypernova). Zú-
častnilo se ho dohromady 49 ša-
chistů, mezi nimi jen dva z VM. 
Ti si ovšem počínali opět skvěle, 
pročež se umístili opravdu velmi 
vysoko.
Konečné pořadí:
1. Michal Novotný (host) Pardu-
bice-Polabiny 16,5 b./149,5
2. Josef Kratochvíl Vel. Meziříčí 
13 b./150,0

3. Viktor Žigo Jihlava 11,5 
b./149,0
4. Lukáš Karásek Jihlava 11 
b./147,0
5. Petr Walek Třebíč 11 b./141,5
6. Vít Kratochvíl Vel. Meziříčí 
10,5 b./144,5
7. Pavel Večeřa Žďár nad S. 10,5 
b./143,5
8. Štěpán Seidl Třebíč 10 b./147,5
9. Jan Tesař Třebíč 10 b./141,5
10. David Brychta Jihlava 9,5 
b./149,0 atd.
Protože velmi silný a  úspěšný 
vítěz byl externí – či vlastně ex-
teritoriální –, stal se přeborní-
kem Kraje Vysočina v blitzkách 
zcela zaslouženě Josef Krato-
chvíl z VM. Ostatně, oba dosud 
velice mladí bratři Kratochvílo-
vi jsou po herní stránce jakoby 
z jiného než z našeho lokálního 
velkomeziříčsko světa – a co se 
šachu týče, také kapitoly samy 
pro sebe (ovšem ty nejlepší!). 
Oba zasluhují obdiv a uznání.

Krajské i regionální šachové soutěže pokračují

-vp-

Třeba s Míšou. Míša je slečna upou-
taná na vozík, postižená tak, že po-
třebuje asistenci skoro ve všech čin-
nostech, které my, zdraví, děláme 
běžně a lehce. Míša je bystrá slečna, 
realitu si uvědomuje, smířila se s ní, 
a s pokorou sleduje život okolo. 
Míša má sportovního ducha a  je-
diný sport, který může dělat, je 
boccia. Kvůli svému postižení patří 
do kategorie BC 3 (hráči neschopni 
odhodu, hrající s rampou a asisten-
tem). Hraje II. ligu české celoroční 
soutěže OZP Cup v  boccie. A  sní 
o  lize první, dokonce o  reprezen-
taci. Trénuje v  Dětském středisku 
Březejc, kam jezdí na  týdenní tré-
ninkové pobyty. Boccia ji baví tak, 
že vydrží trénovat až 5 hodin denně. 

Její sportovní nadšení je nevídané. 
Její sportovní budoucnost však ne-
jistá. Jeden tréninkový týden včetně 
dopravy vyjde na 5.000 Kč. Pobyty 
v DS a dopravu Míše, která pochá-
zí ze špatných sociálních poměrů, 
dotuje naše TJ DS Březejc. Zatím. 
Víme však, že pokud se nám nepo-
daří v blízké době získat další finan-
ce na její pobyty, bude si Míša muset 
dát přestávku.
Hledáme proto ochotné sponzo-
ry, kteří by přispěli na tréninkové 
pobyty Michaely Zdráhalové.
Informace na tj.brezejc@seznam.
cz či na tel. 724 084 136 – Bc. Mo-
nika Doskočilová (předsedkyně 
TJ DS Březejc)

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

Příběh o Míše: S někým se život moc nemazlí
1. přátelské utkání
FC VM B – TJ Vladislav 1:2 
(0:1)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 10. 
Branky: Matyáš Pech (67.) – 2× 
D. Svoboda (25.), (48.)
Sestava FC VM B: Jícha – Neto-
lický, Halámek, D. Polák, Nová-
ček – Vítek, D. Smejkal, Láznič-
ka, Kameník – Liška, Havlíček. 
Náhradníci: Michut, Pech, Štefka, 
Bouček.
Do  prvního přátelského utkání 
se vydala Benfika v  kondičním 
zatížení. Výsledek tohoto utká-
ní nebyl ani tak důležitý jako 
spíš nabrání kondice, která 

bude potřebná při důležitých 
jarních zápasech.
„V zápase jsem mohl zhlédnout 
čtyři nové tváře hráčů, kteří 
dostali šanci se ukázat. Nejví-
ce mě mile překvapil Nováček 
(ročník 89), Havlíček (ročník 
96) a  Pech (ročník 97), kte-
ří podali velice dobrý výkon 
a přinesli do týmu novou krev. 
Na  hráčích byla vidět únava 
a  nepřesnosti, ale v  závěru zá-
pasu se to zlepšilo a  dokázali 
jsme i po fyzické stránce před-
čít Vladislav,“ zhodnotil pří-
pravné utkání Benfiky trenér 
Libor Smejkal ml.

Benfika zahájila přípravu 
utkáním s Vladislaví

Boccia je sport podobný fran-
couzské hře pétanque.
Díky své povaze je velmi popu-
lární mezi lidmi s  těžkým fyzic-
kým postižením, a  to zejména 
s  dětskou mozkovou obrnou, 
traumatickým poškozením moz-
ku či po mozkové mrtvici. Je také 
jediným sportovním odvětvím, 
kde tito lidé mohou změřit své 
síly na  nejvyšší možné úrovni – 
na paralympijských hrách.
Základní rozdíl oproti hře pé-
tanque spočívá v herních míčích 
a  povrchu. Míče jsou v  případě 

boccii kožené, výrazně lehčí, vět-
ší a měkčí než těžké kovové koule 
používané při pétanque. Povrch 
hracího pole musí být rovný 
a hladký, jako například dlážděná 
nebo dřevěná podlaha v tělocvič-
ně. Rozměry hracího pole jsou 
12,5 m × 6 m.
Jednotlivci, kterým jejich po-
hybové omezení nedovoluje sa-
mostatně odhazovat míč, hrají 
s asistentem a hrací pomůckou – 
rampou. S jejich pomocí umisťují 
míče do  hracího pole. Asistent 
dle pokynů hráče nastaví sklon 

a směr rampy a hráč po ní spustí 
míč.
Bocciu mohou hrát jednotlivci 
i  družstva. Ke  hře je potřeba 6 
červených, 6 modrých a  jeden 
bílý míček tzv. „jack“. Cílem hry 
je umístit míčky své barvy co nej-
blíže bílému míčku.
OZP Cup v  boccii je dlouhodo-
bá (celoroční) soutěž. Vypisuje 
se v  soutěžích jednotlivců BC1, 
BC2, BC3 a BC4. Vítězem se stá-
vá ten závodník, který ve své třídě 
dosáhl během roku nejvíce bodů 
na  bodovaných soutěžích v  ČR. 

Vítěz v každé třídě získává putov-
ní pohár. V případě, že závodník 
3 roky za  sebou obhájí vítězství, 
pohár mu bude ponechán. Zá-
vodníci na prvním až třetím mís-
tě získávají diplom a medaili.
Herní kategorie
V boccie neexistují pohlavní ka-
tegorie. Muži a ženy hrají v sou-
těžích společně v jedné kategorii.
Třída BC1 
Hráčům smí asistovat jeden 
spoluhráč, který musí setrvat 
ve vymezené oblasti alespoň 2 m 
za hracím boxem. Tito pomocní-

ci vykonávají úkony jako na pří-
klad:
– seřízení nebo stabilizace hrací-
ho vozíku
– podání míče hráči 
Třída BC2
V této divizi soutěží hráči nemají 
povolenu asistenci pomocníka.
Třída BC3 (hráči používající po-
mocné prostředky)
V  této divizi soutěží hráči s  vel-
mi těžkou pohybovou dysfunkcí 
všech čtyř končetin. Hráči nejsou 
schopni funkčního uvedení míče 
do pohybu a důsledného umístě-

ní míče do  hracího pole. Všem 
hráčům je povolena asistence 
spoluhráče. 
Třída BC4
V  této divizi soutěží hráči s  těž-
kou pohybovou dysfunkcí všech 
čtyř končetin v kombinaci s cha-
bou dynamickou kontrolou 
trupu, jež jsou jiného než moz-
kového původu nebo degenera-
tivně-mozkového původu. Hráč 
je schopen projevit dostatečnou 
zručnost k  důslednému zpraco-
vání a  odhodu míče do  hracího 
pole.

Boccia je sport podobný pétanque a je populární mezi lidmi s těžkým postižením

-dos-

Na sjezdovce Fajtova kopce probíhají v týdnu i školní kurzy, na snímku Velká Bíteš. 
Foto: Petr Zezula

Lyžařská škola Ski klubu Velké Meziříčí pro nejmenší pokračovala i o tomto 
víkendu. Foto: Petr Zezula

-ls-
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Hokejová přípravka HHK Vel-
ké Meziříčí se v sobotu ve Velké 
Bíteši zúčastnila dalšího turna-
je v  minihokeji ročníku 2006 
a mladší. Kromě domácího a na-
šeho týmu se dále zúčastnily Jih-
lava, Třebíč, Žďár nad Sázavou 
a Náměšť nad Oslavou. 
Přípravka HHK se ve  své sku-
pině střetla v  prvním zápase 
s  Třebíčí, a  poté se Žďárem. 
S Třebíčí prohrála 1:2, když do-
platila na  neproměnění mno-
ha a  mnoha vyložených šancí. 
Kluci herně odehráli výborné 
utkání, celý zápas soupeře jasně 
přehrávali, vytvářeli si brankové 
příležitosti, avšak bohužel vsíti-
li pouze jediný gól, jenž vstřelil 
Dan Kratochvíla po  ukázkově 
provedeném trestném střílení. 
Po  tomto smolném utkání jsme 
hráli se Žďárem, který jsme de-
klasovali 10:4. Branky vsítili 
4× Michal Katolický, 3× Vlasta 
Zachoval, 2× Tomáš Vejmola 
a 1× Ríša Čamek. Třebíč ve vzá-

jemném souboji porazila Žďár, 
což znamenalo, že hráči HHK 
Velké Meziříčí si z  tohoto tur-
naje odvezli stříbrné medaile. 
Za  předvedenou hru, přístup 

a nasazení zaslouží všichni hrá-
či od  trenérů pochvalu. Obě 
utkání odchytal Daniel Bíbr, 
v poli nastoupili Michal Krejčí, 
Vlasta Zachoval, Tomáš Vejmo-

la, Ríša Čamek, Lukáš Zeman, 
Daniel Kratochvíla, Michal Ka-
tolický a  Šimon Katolický. Tre-
néři Jiří Štourač a Aleš Horký.

-ah-, foto: archiv HHK

Malí hokejisté pověsili na krk stříbrnou medaili

ST VM – TJ Jiskra Humpolec 
10:5
Body: Pokorný Jan 4/0, Klíma 
Petr 2/1, Řikovský Aleš 2/1, Kam-
pas Jan 2/1
ST VM – HB Ostrov Havlíčkův 
Brod STEN Marketing 6:10
Body: Pokorný Jan 2/2, Klíma 
Petr 1/2, Řikovský Aleš 1/3, Kam-
pas Jan 0/3
Čtyřhra: Klíma, Řikovský, Kam-
pas, Pokorný
ST VM B – Žďár nad Sázavou F 
15:3
Body: Zelený David 4/0, Šoukal 
Slavomír 4/0, Skryja Marek 3/1, 
Buk Martin 2/2. Čtyřhra: Buk, 
Šoukal, Skryja, Zelený

ST VM C – Sázava 9:9
Body: Dvořák František 3/1, Ko-
řínek Stanislav 3/1, Bednář Ivan 
2/2
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
ST VM E – Malá Losenice B 4:14
Body: Přikryl Radek 2/2, Malec 
Matěj 1/3, Kališ Petr 1/3, Juda 
Ondřej 0/4
Další dvě kola odehráli naši stol-
ní tenisté doma proti Humpolci 
a Havlíčkovu Brodu. 
Humpolec přicestoval bez dvou 
hráčů základní sestavy. Úvodní 
čtyřhry přesto soupeři dotáhli 
k  vítězství a  vedli 0:2. Hrozivý 
začátek nás přesto nezaskočil, 
více jsme Humpolci už nedo-

volili. Jednotlivé dvojhry uka-
zovaly, kdo je v  zápase lepší, 
a postupem času jsme výsledek 
otočili v  náš prospěch a  zvítě-
zili. Havlíčkův Brod už byl jiný 
oříšek. První tým přicestoval 
ve  skvělé formě a  bohužel to 
potvrdil i  u  nás v  tělocvičně. 
Přitom úvodní čtyřhry obě do-
padly skvěle pro nás. Do  sta-
vu 6:6 jsme drželi se soupe-
řem krok. Zlomový okamžik 
přišel ve  dvou následujících 
dvojhrách. Klíma neproměnil 
mečbol a  smolně podlehl 2:3 
na  sety. Řikovský prohrál také 
2:3 na  sety. Tím hosté otočili 
výsledek na 6:8. Další dvě dvoj-

hry si už zkušení hosté pohlída-
li a  dramatické, nervy drásající 
střetnutí skončilo prohrou 6:10. 
Nutno dodat, že přes veškeré 
úsilí našich hráčů jsme na sou-
peře neměli. 
Poprvé po  roce a  půl naši hráči 
na domácích stolech prohráli.
Rezervní družstvo přehrálo Žďár 
vysoko 15:3. Nadstandardní vý-
kon odehrál Zelený David, ne-
prohrál také Šoukal. 
Céčko remizovalo se Sázavou 
9:9. 
Poslední družstvo E podleh-
lo 4:14 Malé Losenici. V  tomto 
střetnutí hrál nejlépe Přikryl 
a uhrál nejvíce bodů.

Basketbal: OP kadetky U17
BK VM – Valosun Brno B 56:40 
a 56:49
V dalších dvou zápasech finálové 
skupiny OP mladších dorostenek 
naše hráčky zaznamenaly další 
dvě vítězství. V  prvním zápase 
dorostenky famózně vstoupily 
do zápasu a vyhrály první čtvrtinu 
poměrem 21:8. To znamenalo pro 
tým uklidnění a celý první zápas 
byl pod naší jednoznačnou kont-
rolou. Na konci zápasu ukazovalo 
skóre 26 bodů v  náš prospěch.
Do  druhého zápasu soupeřky 

vstoupily s  lepší koncentrací 
a celý zápas byl velmi vyrovnaný. 
Nakonec naše hráčky zaslouženě 
vyhrály o sedm bodů.
Sestava týmu BK VM: Julča Ráč-
ková, Ivča Blaťáková, Mája Drlič-
ková, Nikča Syslová, Kája Čer-
máková, Káťa Kryštofová, Kiki 
Dvořáková, Eliška Brázdilová, 
Mája Fňukalová a Zuzka Holáno-
vá. Trenér Kamil Hugo.
Tabulka finálové skupiny:
1. Blansko 8 6 2 422:330 14
2. V. Meziříčí 8 5 3 409:375 13
3. Lanžhot 8 3 5 371:421 11
4. Brno B 8 2 6 340:416 10

-rap-

Kadetky porazily Brno

FC VM – FC Náměšť nad Oslavou – Vícenice 2:0 (2:0)
Střelci: 11. Šimáček, 22. Souček. Rozhodčí: Rosický, Rosický. Sestava FC: Si-
mandl – Krejčí, Šimáček, Mucha P., Bouček – Souček, Caha, Dufek, Beran, 
Vyskočil – Simr, střídali Invald, Ráček a Havlíček, trenér Smejkal. ŽK: bez 
karet. Diváků: 10. Utkání přineslo plno neproměněných brankových příle-
žitostí, ale i spoustu chyb a nepřesností na obou stranách. 

Fotbalisté se po zimní 
pauze sehrávají

-myn-

-pk-

Stolní tenisté doma nestačili na Havlíčkův Brod

HC Zastávka – HHK VM B 10:5 
(3:0, 3:4, 4:1)
Rozhodčí: Coufal – Komínek, 
Kříž. Diváků: 32. Poměr střel: 
43:39. Branky: 8. Bednář (Šedý), 
8. Šedý (Fiala), 11. Šedý (Bednář, 
Burian), 25. Bednář, 32. Šedý 
(Bednář), 39. Stromecký (Miku-
le), 45. Stromecký (Mikule), 49. 
Šedý (Lesonický R.), 52. Šedý 
(Bednář, Lesonický R.), 57. Fišer 
(Lesonický R.) – 22. Kampas J., 
23. Bradáč, 36. Musil Š. (Malec, 
Pokorný), 37. Frühauf (Střecha 
F., Chlubna), 56. Malec (Pokor-
ný). Vyloučení: 5:4, navíc proti 
oběma týmům bylo nařízeno 
trestné střílení. Využití: 3:1. Osla-

bení: 2:0. VM B: Šeba (od 32. mi-
nuta Zezula) – Chlubna, Pokorný 
– Kučera, Bradáč – Navrátil – 
Střecha F., Frühauf, Malec – Šou-
kal, Barák, Vrána – Kampas M., 
Kampas J., Křípal – Musil Š.
Nažhavení domácí vlétli na své-
ho soupeře a  v  prvních deseti 
minutách si vytvořili místy až 
drtivý tlak. Bylo jen otázkou 
času, kdy jej zužitkují i  gólově. 
Stalo se tak v  8. minutě a  v  ní 
hned dvěma brankami otevře-
li skóre. Hostující hráči marně 
hledali způsob jakým zastavit 
rozjetou Zastávku, protože ho-
kejově se jim v  této fázi vůbec 
nic nedařilo. Hra se vyrovnala 

až po třetí trefě domácích, kteří 
pak zvolnili tempo a  umožnili 
tak Meziříčským několik útoč-
ných akcí. Na  změnu stavu to 
však nemělo žádný vliv.
Až v  úvodu prostřední části se 
hosté konečně prosadili. Díky 
individuálním akcím Jiřího 
Kampase a  Martina Bradáče to 
po  třech minutách najednou 
bylo jenom o  gól. Hráči HHK 
pak pokračovali ve  snaze o  vy-
rovnání, ale ve  25. minutě ne-
chali ujet Bednáře, který byl při 
svém nájezdu faulován a vzápě-
tí využil trestné střílení. Stejnou 
příležitost dostal o čtyři minuty 
později na druhé straně Šoukal, 

ale tomu se proměnit nepoda-
řilo. Ve  32. minutě pak zavr-
šil svůj hattrick Šedý a  bylo to 
znovu o tři branky. Přetahovaná 
ve skóre ovšem pokračovala dál. 
Štěpán Musil a  Aleš Frühauf 
opět snížili na  jednobranko-
vý rozdíl, ale poslední slovo 
ve  druhé třetině měl domácí 
Stromecký. Střelou z úhlu přidal 
šestý gól domácích. Od začátku 
posledního dějství začal tuhý 
boj o každý metr ledu. Zastávka 
se soustředila na  pokrytí svojí 
poloviny kluziště, kam se tlači-
li hosté, kteří ještě cítili šanci 
na zvrat ve stavu utkání. Ve 44. 
a 48. minutě dostali navíc šanci 

v  přesilovkách. Zahráli je ov-
šem tak špatně, že místo vyrov-
nání v obou naopak inkasovali, 
a  rozhodli tím o  svém osudu. 
Do konce zápasu padly ještě tři 
branky. Zastávka využila dvě 
přesilové hry. V té první završil 
svůj brankový účet na  pět gólů 
Šedý a  v  té druhé dokonal de-
sítku Fišer. Za hosty se trefil Jiří 
Malec.
Béčko HHK Velké Meziříčí tak 
dále padá dolů tabulkou. Před 
posledním kolem základní části 
je už jasné, že nemůže být lepší 
než páté. Pokud si teď nepora-
dí doma s  brněnskými Bulldogs 
může se stát, že klesne ještě 

o příčku níže a zhorší si tak ještě 
více výchozí pozici pro play off.
Ostatní výsledky: Křižanov – 
Telč 3:9, Bulldogs – V. Bíteš B 5:9, 
V. Bítýška – Šerkovice 10:3, Ná-
měšť – RH Centrum 5:2
Základní část zakončíme v sobo-
tu 15. 2. na  domácím ledě, kde 
od  17.00 nastoupíme proti Bull-
dogs Brno.
Tabulka KSM-V
1. Náměšť n. O. 17 13 1 0 3 107:41 41
2. RH Centrum Brno 17 12 0 2 3 122:44 38
3. Telč 17 11 1 1 4 111:52 36
4. Veverská Bítýška 17 10 2 1 4 68:48 35
5. Vel. Meziříčí B 17   9 1 0 7 84:64 29
6. Velká Bíteš B 17   8 1 2 6 57:63 28
7. Zastávka 17   6 3 1 7 82:75 25
8. Křižanov 17   3 0 1 13 62:119 10
9. Bulldogs Brno 17   3 0 1 13 72:130 10
10. Šerkovice 17   1 0 0 16 48:145 3

-ht-

Rezervní tým HHK se dál propadá v tabulce dolů

V neděli 9. února uspořádalo FC 
Velké Meziříčí halový turnaj pro 
mladší žáky kategorie U13. 
Bohužel, na  poslední chvíli se 
odhlásil tým Havlíčkova Brodu. 
Turnaj byl proto přelosován pro 
šest účastníků při hracím sys-
tému každý s  každým. Také byl 
upraven hrací čas z  původních 
patnácti na  devatenáct minut 
hry.
Hráči Velmezu neztrati-
li na  turnaji opět ani bod. Až 
na  zápas s  Bílovicemi, který 
jsme si svými chybami sami 
zbytečně zkomplikovali, jsme 
všechny utkání jasně vyhráli. 
I přes to měl tento turnaj z naší 
strany množství nedostatků. 

Po ztrátě míče vázla součinnost 
mezi hráči, hned několikrát se 
z ničeho nic zjevil hráč soupe-
ře za  našimi zády a  běžel sám 
na  bránu. Někteří hráči, poté 
co míč opustil hrací plochu, 
přestali sledovat hru a  často-
krát se jen divili rychlé roze-
hrávce soupeře. Také útočné 
akce neměly v  podání někte-
rých tu tradiční lehkost a rych-
lost, mnohokrát jsme je řešili 
zbytečně zbrkle a s množstvím 
nepřesností, které neplynuly 
z tlaku soupeře, ale spíš z naše-
ho špatného provedení.
Výsledky FC Velké Meziříčí:
FC Velké Meziříčí – TJ Sokol 
Bedřichov 5:0

FC Velké Meziříčí – SFK Vrcho-
vina 3:0
FC Velké Meziříčí – Bílovice nad 
Svitavou 4:3
FC Velké Meziříčí – 1. SC Znoj-
mo 7:3
FC Velké Meziříčí – SK FŠ Třebíč 
3:0
Nejlepším velkomeziříčským 
hráčem byl vyhlášen Mirek Ma-
lata. Střelci: 9× Malata Mirek, 5× 
Vokurka, 2× Chalupa, 2× Kadlec, 
2× Pavlasová, 2× Bačák. Dále 
nastoupili Malata Marek, Benda 
a Doležal.
Sponzorem turnaje byla Zeleni-
na Smejkal, mediálním partne-
rem akce týdeník Velkomeziříč-
sko.

Fotbaloví žáci ovládli i domácí turnaj

-ves-

Hokej: HC Bulldogs Nové Mes-
to nad Váhom – HHK VM 8:2 
(2:1, 4:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 17. 
Tlapák (Burian L.), 44. Bernat 
(Burian L.). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Pacalová, Kampas F., 
Báňa D., Přinesdomů – Tichý, 
Burian L., Dundálek – Šilpoch 
D., Bernat, Tlapák – Dobrovolná, 
Nevěčný, Kapusta O. Rozhodčí: 
Sobotka – Pekárek, Rosický. Vy-
loučení: 6:6, využití: 1:0, v osla-
bení: 2:0. Střely na branku: 47:17 
(13:8, 15:5, 19:4). Diváci: 50
Dohrávka 15. kola, hraná na ZS 
ve Velkém Meziříčí:
HHK VM – HC Bulldogs Nové 
Mesto nad Váhom 3:7 (2:4, 0:2, 
1:1)
Branky a asistence HHK: 12. 
Tlapák (Burian L., Tichý), 19. 

Burian L. (Tlapák), 55. Dundálek 
(Burian L.). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Kampas F., Pacalo-
vá, Báňa D., Přinesdomů, Báňa 
M. – Tichý, Burian L., Dundá-
lek – Šilpoch D., Bernat, Tlapák 
– Dobrovolná, Nevěčný, Kapusta 
O. – Řepa. Rozhodčí: Pekárek – 
Maloušek, Vlček. Vyloučení: 3:9, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly na branku: 28:38 (8:13, 12:11, 
8:14). Diváci: 40.
Program: 16. 2. HHK dorost – 
HC Brumov–Bylnice, začátek 
utkání v 11.45 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)
Krajské ligy dorostu
1. Val. Meziříčí 20 14 1 5 106:81 29
2. Nové Mesto n. V. 19 12 2 5 110:82 26
3. Hodonín B 17 12 0 5   88:51 24
4. Vel. Meziříčí 19 8 2 9 67:82 18
5. Uherský Brod 18 6 1 10 60:72 15
6. Technika Brno 19 5 2 12 70:97 12
7. Brumov-Bylnice 19 3 2 14 48:85 8

Buldoci dorost přehráli

St. žáci: HHK VM – HC ČSOB Pojišť. Pardubice 2:4 (1:0, 1:2, 0:1)
Branky a  asistence HHK: 1. Hedbávný (Janoušek), 39. Kroutil 
(Báňa M.). Sestava HHK: Svoboda (30.Pestr) – Báňa M., Šande-
ra, Karásek, Janoušek – Kroutil, Řepa, Strádal D. – Kapusta L., 
Hedbávný, Procházka – Ambrož, Zacha. Rozhodčí: Maloušek, Strá-
dal. Vyloučení: 1:4, využití: 0:0, v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
25:41. Diváci: 40.
Ml. žáci: HHK VM – HC ČSOB Pojišť. Pardubice 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Branky a asistence HHK: 18. Dvořák L., 49. Švejda, 59. Švejda (Bro-
ža). Sestava HHK: Honiš – Broža, Poledna, Vildomec, Dvořák L. – 
Zdvihal, Švejda, Strádal T. – Šilpoch M., Nesvadba, Bartošek – Krčma, 
Sobotka. Rozhodčí: Maloušek, Strádal. Vyloučení: 0:5, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 32:30. Diváci: 45.

Hokejoví žáci hráli 
doma s Pardubicemi

-hhk-

-hhk-

stolní tenis
oslavice

OP 1
TK Autocolor Oslavice A – Orel 
Bystřice nad Pernštejnem 15:3
Body: Jašek Petr 4, Kupka Jiří 4, 
Bazala Milan 3, Borůvka Vítěz-
slav 3
OP2
Velké Meziříčí C –TK Autoco-
lor Oslavice B 8:10
Body: Bazala Milan 3, Štepá-
nek Jiří 3, Jaša Jaroslav 2, Šoukal 
František 2 -šou-

Nábor do házené 
pondělí až pátek 15.30–19.30 
ve sportovní hale za Světlou. 
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kuželky

Hokejisté zdolali Brod a doma podlehli Blansku

TJ Třebíč – BK VM 46:74 a 51:50 
po prodloužení
V neděli naši dorostenci bojovali 
v Třebíči v dalších dvou mistrov-
ských zápasech. 
V  prvním zápase po  poma-
lejším rozjezdu kluci jedno-
značně dominovali a  mohli 
si dovolit exhibiční závěr. Ví-
tězství o  téměř 30 bodů bylo 
hodně neočekávané. Jasný zá-
věr prvního zápasu se projevil 
na  horší koncentraci v  odvetě. 
Deset bodů náskoku domácích 
z  první části hry jsme během 
druhé části dokázali dotáhnout 
a otočit vývoj zápasu. Zápas byl 
až do  konce vyrovnaný a  naši 
hráči byli určitě herně lepší než 
soupeř. V  závěru jsme fatální 
chybou nedokázali ohrozit koš 
domácích a  skóre zápasu se 
zastavilo na  stavu 49:49. Pro-
dloužení jsme ovládli herně, 
ale bohužel, bez proměněných 
košů se nevyhrává. Prodlou-
žení jsme prohráli fotbalovým 

výsledkem 2:1. Neproměnili 
jsme však pět ze šesti trestných 
hodů a  několik nájezdů. Také 
proto rozhodl prodloužení 
jediný koš soupeře. Je to v  le-
tošní sezoně již třetí prohrané 
prodloužení, což nás stojí lepší 
místo v tabulce soutěže. 
V  sobotu je na  pořadu soutěže 
souboj s  vedoucím týmem SK 
Žabovřesky.
Sestava týmu BK VM: Jaroslav 
Rosa, Michal Kovář, Adam Os-
trý, Jakub Mezlík, Jan Sýkora, 
Lukáš Ivančík, Martin Šmíd, 
Jiří Studený, Daniel Klapal, 
Michal Krejčí, Tomáš Doležal, 
Tomáš Vondráček a Lukáš Mi-
chal, trenéři Tomáš Rapušák 
a Petr Filla.

-rap-, foto: archiv BK VM
Tabulka sk. západ (kadeti U17)
1. Žabovřesky 18 13   5 1228:926 31
2. Třebíč 18 13   5 1168:1029 31
3. Žďár nad Sáz. 18 12   6 1101:962 30
4. V. Meziříčí 18 11   7 1060:901 29
5. Brno B 18   3 15  820:1161 21
6. Bystřice nad Per. 18   2 16  823:1221 20

Výsledkem basketbalového derby kadetů s Třebíčskými je 
jednoznačná výhra a po ní nezvládnuté prodloužení

II. liga házené mladších doros-
tenek
TJ Sokol VM – TJ Sokol Ostrava 
Zábřeh 28:18 (13:8)
Naše mladší dorostenky po  vol-
ném losu v  prvním kole narazi-
ly na  ligového nováčka, který se 
stejně jako ony nevešel po  pod-
zimní části do dvojice postupují-
cích = prvoligových týmů. 
Vedoucí domácího celku museli 
těsně před soubojem řešit orga-
nizačně nepříjemnou situaci, kdy 
nedorazila delegovaná dvojice 
rozhodčích. Nakonec po souhla-
su obou stran souboj odřídili-
domácí rozhodčí a trenér našich 
mladších žáků. Ke  spokojenosti 
všech přítomných bylo utkání 
odehráno a důležité, že se obešlo 
bez zranění či dalších nepříjem-
ností. 
Od  prvních minut se ostravský 
soupeř prezentoval snaživým 
útočným výkonem, kterým zne-
příjemňoval naše defenzivní čin-
nosti. Domácí útočné snahy pak 
končily vesměs na  houževnatém 
odporu hostů, jemuž vévodila 

dobře chytající brankářka. Po-
četná skupinka rodičů a přízniv-
ců čekala dlouhé minuty, než se 
podařilo částečně otupit snahy 
protivnic a  přidat přesné zásahy 
zejména z  postupného útoku. 
Navíc v naší brance přidala něko-
lik důležitých zákroků Veronika 
Blažková. V  závěru první části 
hrací doby Severomoravankám 
zřetelně docházely síly. To dobře 
organizovaný a  disciplinovaný 
domácí tým dokázal i přes výraz-
nější změny v  sestavě brankově 
využít a odcházel na poločasovou 
pauzu s  nadějným pětibranko-
vým vedením. Po  změně stran 
se herním obraz příliš nezmě-
nil. Ostravské, pokud jim stačily 
síly, využívaly skulinky na  naší 
šestce a  držely se v  pětigólovém 
odstupu. S  přibývajícím časem 
jsme dokázali soupeřky donutit 
k častějším chybám a nepřesnos-
tem, po  rychlých akcích jsme se 
vzdálili na  desetigólový rozdíl. 
Závěr pak již patřil zcela domá-
cím hráčkám, které se postupně 
všechny zapojily jak herně, tak 

i brankově a utkání dovedly k po-
hodovému bodovému maximu.  
Střelecky se dařilo Elišce Kou-
delové, zdařilou defenzivu diri-
govaly Soňa Bačová a  Romana 
Doležalová.
Sled branek – 0:1, 2:1, 3:4, 4:6, 
6:6, 6:7, 9:7, 10:8, 13:9, 15:9, 
16:11, 21:11, 23:12, 25:14, 27:16.
7m hody 3/1:7/3, vyloučení 0:3. 
Počet střel 54:45.
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Eliška Koudelová 
(13/1), Denisa Janečková (4), 
Kateřina Závišková (4), Roma-
na Doležalová (2), Soňa Bačová, 
Kristýna Cahová (2), Andrea Ry-
mešová (1), Zuzana Matoušková 
(1), Eliška Buchtová (1), Lucie 
Teplá. Trenéři ing.  Vincenc Zá-
viška, Radka Zedníčková.

-záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/
1. DHK Pardubice 2 2 0 0 59 : 50 4

2. DHK Zora Olomouc B 2 1 0 1 67:51 2

3. V. Meziříčí 1 1 0 0 28:18 2

4. HK Hodonín 1 1 0 0 33:31 2

5. H. Brod 2 1 0 1 53:52 2

6. Zábřeh 2 0 0 2 44:55 0

7. Karviná 2 0 0 2 38:65 0

Mladší dorostenky doma zvítězily
Městská hokejová liga
6. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
HC Lukáš – Agromotor VM 4:2
Stedený 2, Novák, Bláha – Peter-
ka, Bíbr 
Sanborn VM – SK Omega VB 6:0
Bukáček 3, Hanus 2, Pondělíček
Tech. služby VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 3:9
Šlapal D., Horký A., Chudoba – 
Pyrochta 5, Topol 2, Vrbka 2
SK Netín – Laser Zikmund 4:3
Juda 2, Plhák Marek, Dvořák – 
Štoček 2, Dvořák
1. Sanborn VM 6 6 0 0 41:12 12
2. HC Lukáš 6 5 0 1 54:16 10
3. SK Netín 6 3 0 3 22:34 6
4. SK Omega VB 6 2 1 3 19:28 5
5. Laser Zikmund 6 1 2 3 30:33 4
6. Agromotor VM 6 2 0 4 21:26 4
7. SK Afcon Kunšovec VM 6 2 0 4 27:39 4
8. Tech. služby VM 6 1 1 4 17:43 3

O postup do extraligy
SK Vídeň – Hor. Heřmanice 5:4
Nedoma 3, Studený 2 – Mejzlík 
Jar. 2, Horký, Kutílek
SPL Radostín nad Osl. – HC Pi-
kárec 5:8

Křesťan 2, Láznička, Kadlec, Váša 
– Kovář 3, Chrást 2, Jaša Petr, Jaša 
Laďa, Kubský
1. HC Pikárec 6 4 1 1 29:23 9
2. Horní Heřmanice 6 4 0 2 38:17 8
3. Auto Dobrovolný VM 6 4 0 2 33:38 8
4. HC Benetice 6 3 1 2 19:14 7
5. SPL Radostín nad Osl. 6 3 0 3 29:28 6
6. NHÚ Balinka VM 6 2 1 3 18:22 5
7. SK Vídeň 6 1 1 4 16:25 3
8. HC Ořechov 6 1 0 5 11:26 2

O konečné umístění v 1. lize 
(5.–12. místo)
SK Str. Zhoř – HC Tasov 2:1
Kopřiva, Urbánek – Hamáček
River VM – HC Bory 8:4
Daniel 3, Ondráček 2, Míča, Hla-
dík, Vrtal – Pokorný, Váša Jan, 
Váša Vít, Váša Jiří
HC Křižanov – Farma Měřín 5:4
Štěpánek 3, Veselý, Brychta – Ko-
žený 2, Uchytil 2
5. HC Tasov 7 6 0 1 26:12 12
6. Farma Měřín 7 4 1 2 45:25 9
7. SK Lavičky 6 4 0 2 34:16 8
8. HCF Dráhy VM 6 3 1 2 26:23 7
9. River VM 7 3 1 3 28:31 7
10. SK Stránecká Zhoř 7 3 0 4 18:32 6
11. HC Křižanov 7 2 1 4 22:31 5
12. HC Bory 7 0 0 7 19:48 0

-vid-

Technické služby bojují 
o udržení v extralize 

veřejné 
bRuslení

So 15. 2. 14.45–16.15
Ne 16. 2. 14.30–16.00
Út 18. 2. 15.45–17.15
So 22. 2. 14.15–15.45
Ne 23. 2. 14.00–15.30
Út 25. 2. 15.45–17.15
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

kdy a kam

Na hokej 
na zimní stadion 
v sobotu 15. února v 17.00 HHK 
VM B – Bulldogs Brno
v neděli 16. února v 11.45 HHK 
dorost – HC Brumov–Bylnice
Na basketbal 
do tělocvičny ZŠ Školní 
v  sobotu 15. února v  9.00 
a v 15.00 BK VM (kadeti U17) – 
SK Žabovřesky
Na házenou 
do sportovní haly za Světlou 
v  sobotu 15. února ve  13.00 II. 
liga mladší dorostenci – Velká 
Bystřice; v  15.00 II. liga muži – 
Sokol Telnice

HHK VM – Dynamiters Blan-
sko HK 2:3 SN (2:1, 0:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 9. Krča (Burian, Fila), 
20. Sobotka (Bula, Křenek) – 9. 
Němec, 38. Skácel (Látal), rozho-
dující sam. nájezd Látal.
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (Štourač) – Dusík, Stře-
cha L., Ambrož, Šerý, Vlašín, Ště-
pánek, Válek – Cihlář, Nekvasil, 
Novák – Krča, Burian, Fila – So-
botka, Bula, Křenek. Rozhodčí: 
Kohoutek – Mikoviny, Procház-
ka. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Střely: 33:19 (9:10, 
14:6, 10:3). Diváci: 210.
Od  posledního mistrovské-
ho utkání uplynulo necelých 
48 hodin a  už nás opět čekalo 

další. Tentokrát se na  našem 
ledě představil tým Dynamiters 
Blansko. Vstup do  utkání vyšel 
lépe našim hráčům – vytvořili 
si řadu příležitostí, které zužit-
kovali ve vedoucí branku až v 9. 
minutě, kdy se po  přihrávkách 
Petra Fily a  Viktora Buriana 
prosadil Michal Krča. Bohužel 
nám vedení dlouho nevydrželo. 
Po jedenácti vteřinách se prosa-
dili hosté – 1:1. V samém závěru 
první třetiny se podařilo třetí 
útočné formaci vstřelit vedoucí 
branku. Autorem branky byl Lu-
káš Sobotka. 
Ve  druhé třetině měli naši hráči 
ještě více ze hry, hostující tým 
jednoznačně přestříleli. Bohužel, 

žádná ze střel neskončila v bran-
ce hostí. Ti velmi dobře bráni-
li a  hrozili pouze z  přečíslení. 
Po  jednom takovém v  polovině 
utkání vyrovnali.
Ve třetí periodě již branka nepad-
la, a tak dospělo utkání do samo-
statných nájezdů, ve kterém plu-
sový bod získali hosté z Blanska.
V  tomto týdnu zajíždí první 
mužstvo HHK do  nedalekého 
Brna, kde se v  předposledním 
kole základní části utká s  míst-
ním Warriorem. Utkání se hraje 
na Úvoze od 18 hodin.
Ostatní výsledky 24. kola: Ho-
kej Uherský Ostroh – SK Mi-
nerva Boskovice 4:5, HC Štika 
Rosice – HC Uherský Brod 3:8, 

HC Brumov-Bylnice – HCM 
Warrior Brno 5:3, HC Spartak 
Velká Bíteš – HC Uherské Hra-
diště 7:3, HC TJ Šternberk – HK 
Kroměříž 9:6, HC Uničov – vol-
no. 
HC Uherský Brod – HHK VM 
2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Branky: 30. Obadal (Gerge-
la, Pšeja), 50. Novák (Šiller, 
Pšeja) – 11. Křenek (Bula), 31. 
Nekvasil (Dusík, Střecha L.), 
35. Kudláček (Krča), 37. Bula 
(Střecha F., Křenek). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Hladík 
(Štourač) – Dusík, Střecha L., 
Ambrož, Šerý, Vlašín, Štěpánek 
– Fila, Nekvasil, Novák – Krča, 
Burian, Kudláček – Střecha F., 

Bula, Křenek. Rozhodčí: Šiška – 
Goňa, Bláha.
Vyloučení: 8:7, navíc Novák (UB) 
10 min. za nesportovní chování, 
Ambrož (HHK) 10 min. za úder 
do  oblasti hlavy a  krku. Využití: 
0:0, v oslabení 0:0. Střely na bran-
ku: 28:30 (12:11, 8:10, 8:9). Divá-
ci: 205.
Čtvrteční utkání KL jsme hráli 
v  Uherském Brodě. Přes téměř 
vyrovnaný počet střel měli naši 
hráči více ze hry a  zaslouženě 
zvítězili. 
Ostatní výsledky 23. kola: HC 
Uničov – HC Uherský Ostroh 
8:4, HK Kroměříž – HC Spartak 
Velká Bíteš 4:7, HCM Warri-
or Brno – HC TJ Šternberk 1:3, 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Broumov-Bylnice 3:4 SN, SK Mi-
nerva Boskovice HC Štika Rosice 
8:3, HC Uherské Hradiště – vol-
no. 
Krajská liga j. Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference 
1.  Velká Bíteš 23 15 0 3   5 101:67 48
2. Uničov 22 14 1 3   4 111:78 47
3. Vel. Meziříčí 22 14 0 3   5  98:69 45
4. Šternberk 22 14 0 1   7 102:83 43
5. Boskovice 22 11 0 2   9  80:95 35
6. Warrior Brno 22   9 1 1 11  85:65 30
7. Blansko 22   7 4 3   8  85:82 32
8. Rosice 22   2 5 0 15  78:124 16

Zlínská konference 
1. Kroměříž 22 10 5 0   7 108:100 40

2. Brumov-Bylnice 22 10 3 0   9   88:75 36

3. Uherský Brod 21   7 2 1 11   69:82 26

4. Uherský Ostroh 23   4 1 3 15   76:105 17

5. Uherské Hradiště 21   3 1 3 14   75:131 14

-hhk-

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak Velké Meziříčí A – Nové 
Město na Moravě B 2584:2594 * 
3:5
Baloun 454:474 Stloukal
Lavický Ji. 433:434 Faldík
Lavický B. 439:455 Hlisnikovský
Kováč 416:409 Šikula
Lavický Jo. 402:396 Kořistka
Korydek 440:426 Šebek
Krajská soutěž Vysočiny – sku-
pina B
Spartak Velké Meziříčí B – PSJ 
Jihlava C 1623:1658 * 1:5
Mičková 385:401 Pausar
Trnka 398:385 Souček
Mička 422:446 Doubek
Fajmonová 418:426 Švehlík
Spartak Velké Meziříčí C – 
BOPO Třebíč C 1685:1581 * 5:1
Badalík 427:461 Kolářová
Bača 413:362 Dřevo
Krejska 418:341 Oujezdská
Weiss 427:417 Ježková

-sta-


