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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!

Podpořte finalisty soutěže Vy-
sočina hledá talent! 
                                  Více na straně 2

Setkání rodáků letos 
nebude
Město Velké Meziříčí oznamuje, 
že v letošním roce nebude z dů-
vodu rekonstrukce velkého sálu 
Jupiter clubu, kde se akce konala, 

pořádat sraz rodáků. Letošní jubi-
lanti budou pozváni spolu s rodá-
ky, kteří oslaví padesátiny v příš-
tím roce. Děkujeme za pochopení.
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Z Františkova zmizela zeleň, náhradní stromy 
porostou jinde
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Obyvatelé Františkova si stěžují na to, že po vykácení stromů u kablovky mají nyní výhled z oken 
jak do měsíční krajiny. Foto: Martina Strnadová Pokračování na straně 4

Nejsme žádné ‚kabrhelky‘, říkají ženy ze spolku

Lidem na Františkově ve Velkém 
Meziříčí se v poslední době žije hůř. 
Stěžují si, že z lokality zmizela veš-
kerá zeleň, jež po léta lemovala plot 
někdejšího podniku Kablo. Místo ní 
mají přímo před okny svých domů, 
hned přes silnici, jedno velké stave-
niště. 

Hluk, prach, zvýšený provoz a  výhled 
na  hromady suti jsou nedílnými sou-
částmi čilého stavebního ruchu v areálu 
bývalé kablovky. Probíhá tam výstavba 
jedné prodejny Kauflandu a dvou men-
ších Salleru. Hned vedle provádí své sta-
vební úpravy i  firma nkt cables. Na  její 
žádost došlo již v  minulosti k  vykácení 
třiadvaceti stromů. Dalších šestatřicet 
stromů padlo i  kvůli výstavbě Kauflan-
du. A  to se některým lidem nelíbí. Tím 
spíš, když k  náhradní výsadbě došlo 
ve zcela jiné části města. „Proč vykáceli 
stromy na Františkově a náhradní zeleň 
není v tom stejném místě?“ ptali se lidé 
na setkání se starostou města.
Kácení stromů na Františkově proběhlo 
v souladu s povolením odboru životního 

prostředí velkomeziříčského městského 
úřadu. „Firma nkt cables o  ně požáda-
la z důvodu rozšíření zpevněných ploch 
a  stavby opěrné zdi,“ potvrdil vedou-
cí odboru Jiří Zachar s  tím, že stromy 
rostly na  pozemku zmiňované firmy. 
Vyjádřit se k jejich kácení měla možnost 
i  základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Kněžice, která je při-
hlášena k  účasti ve  správních řízeních 
a  Velké Meziříčí spadá do  její působ-
nosti. Organizace se rozhodla do  říze-
ní nijak nezasahovat, neboť to z  jejího 
hlediska nebylo nutné. Stejné to bylo 
i  v  případě stromů pokácených kvůli 
stavbě Kauflandu.
Stromy na Františkově coby hradba před 
hlukem měly vzhledem ke svému vzrůs-
tu vliv zanedbatelný. 
Z  hlediska mikroklimatu svoji roli jistě 
měly. Jenomže tato část města je ode-
dávna vyhrazena pro průmysl, nelze 
proto podle Jiřího Zachara dost dobře 
připustit, aby ochrana přírody bloko-
vala několikamilionovou investici firmy 
v průmyslové zóně. 

Na olympiádě v Soči je 
i rodák z Velkého MeziříčíZákladní organizace Českého 

svazu žen ve Velkém Meziříčí 
hodnotila svoji činnost za loň-
ský rok na výroční členské 
schůzi minulý týden. Zhruba 
čtyři desítky členek se sešly 
v koncertním sále Jupiter clubu 
v úterý 11. února odpoledne 
spolu s pozvanými hosty – Ma-
rií Bohuslavovou z krajské rady 
žen, předsedkyní okresní rady 
žen Evou Juračkovou  z Jam 
a s ředitelem Jupiter clubu 
Milanem Dufkem.

Přítomné uvítala předsedkyně 
zdejšího svazu žen Jiřina Matičo-
vá, která posléze také ženy sezná-
mila s tím, co je připraveno na le-
tošní rok za akce. I  letos se tedy 
mohou místní lidé a  děti těšit 
na velikonoční i vánoční inspira-
ce na tradičních výstavách, které 
ČSŽ pořádá v  Jupiter clubu, či 
loni výjimečně kvůli rekonstruk-
ci velkého sálu JC, v náhradních 
prostorách v  luteránském gym-
náziu. To jen namátkou z  akcí, 
které svaz pořádá i  pro širokou 
veřejnost.
„My ve  Velkém Meziříčí jsme 
prostě spolek holek, který se pra-
videlně schází ke svému potěšení 
a  poučení,“ informuje například 
ČSŽ o tom, co dělá a proč fungu-
je, „těší nás dělat něco pro dru-
hé – mikuláše pro děti ve školce 

či pro seniory, zábavy pro starší 
a  pokročilé, výstavy a  další akce 
pro všechny.“ Rozhodně se ale 
necítí býti ᾽kabrhelkami῾.
ČSŽ spolupracuje také s  radni-
cí, Jupiter clubem, domem dětí 
a  mládeže, dětským střediskem 
v Březejci či se školským vzdělá-
vacím zařízením Chaloupky a ji-
nými subjekty. Nově si vzájem-
nou spolupráci svaz přislíbil také 
s občanským sdružením (od No-
vého roku již spolkem) Srdce Ho-
rácka Velké Meziříčí.

Členky si kromě oficiálního pro-
gramu, v  němž zazněla i  zpráva 
o  hospodaření či rekapitulace 
uplynulého roku kronikářky 
D. Kučerové, připravily také pro-
gram zábavný. Zazpívaly a  ca-
pella sérii písniček jako třeba 
Lákavá cesta do  ciziny, Lásko 
má, často se ptám, Když v životě 
přesmutno bývá nebo Velké Me-
ziříčí. Posledně jmenovanou slo-
žili právě lidé z Velkého Meziříčí 
a opěvují v ní naše krásné město. 
„…Když se touláš údolím řek 

Balinky, Oslavy, vítr šumí, květy 
voní a  ptáci zpívají. V  řece tam 
klokotá přes kamení voda, všude 
je mír, všude je klid a v duši po-
hoda…“
V případě zájmu o členství v uve-
deném svazu, lze podle sdělení 
předsedkyně Matičové získat 
přihlášku u Hany Svobodové na 
programovém oddělení Jupiter 
clubu, Náměstí 17, Velké Mezi-
říčí.
Více přinášíme na stranách 3 a 5.

Český hokejový rozhodčí Antonín 
Jeřábek ml. řídí zápasy hokejové-
ho turnaje na  olympijských hrách 
v  Soči. Mezinárodní hokejová fe-
derace (IIHF) ho zařadila mezi 14 

hlavních arbitrů, kde je 7 zástupců 
z Evropy a 7 ze zámořské NHL. Ro-
dáka z Velkého Meziříčí jsme mohli  
vidět např. v duelech Švédsko - Lo-
tyšsko či Kanada - Finsko.

Iva Horká

Zleva - předsedkyně ČSŽ ve Velkém Meziříčí Jiřina Matičová, Marie Bohuslavová z 
krajské rady žen a předsedkyně okresní rady žen Eva Juračková. Foto: Iva Horká

–ivh–
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Vysočina nabízí nový studijní obor zaměřený na zpracování plastů
Kraj Vysočina podporuje 
od školního roku 2014/2015 
zařazení nového vzdělávacího 
programu Mechanik seřizovač 
se zaměřením na zpracování 
plastů do studijní nabídky 
veřejných krajských středních 
škol. 

Noví specialisté na  zpracování 
umělých hmot se budou při-
pravovat na  Střední průmyslové 
škole Třebíč a Střední škole prů-
myslové, technické a automobil-

ní Jihlava. „Rozšíření zaměření 
oboru je reakcí na  požadavky 
konkrétních strojírenských firem 
na  Vysočině, které se zpracová-
ním plastů zabývají. Aktivně se 
na  plánech výuky a  praxe podí-
lely společnosti Automotive Li-
ghting s. r. o., SWOBODA CZ, 
s. r. o., Fraenkische CZ s. r. o., 
Mann+Hummel CZ s. r. o. Ty 
jsou každoročně schopny dát 
stabilní a  odbornou práci desít-
kám mladých lidí,“ uvedla radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-

ství, mládeže a  sportu Jana Fia-
lová s tím, že Kraj Vysočina patří 
v České republice k prvním regi-
onům, které připravují podobně 
zaměřený obor na základě poža-
davku trhu práce.
V rámci prakticky orientovaného 
maturitního oboru mechanik se-
řizovač nabídnou vybrané tech-
nické školy zřizované Krajem 
Vysočina dvě nové studijní spe-
cializace, a  to: seřizovač strojů 
pro zpracování plastů a  nástro-
jař pro technologie zpracování 

plastů. Samostatný studijní obor 
seřizování strojů používaných 
při výrobě plastových výrobků 
v Kraji Vysočina neexistuje, pro-
to je těchto specialistů na  trhu 
práce velký nedostatek a  firmy 
o  ně projevují značný zájem. 
Do náplně odborných předmětů 
školy promítly požadavky firem 
vyplývající z  potřeb praxe. „Fir-
my jsou připraveny vést značnou 
část praktické odborné výuky 
na  svých pracovištích tak, aby 
jejich budoucí zaměstnanci při-

cházeli co nejčastěji do kontaktu 
s reálnou podobou budoucí prá-
ce,“ uvedla ing. Jana Fialová.
Více informací mohou budoucí 
studenti a  jejich rodiče, stejně 
jako i kariéroví poradci, získat 
na  Střední průmyslové škole 
Třebíč nebo na  dni otevřených 
dveří Střední průmyslové ško-
le Jihlava ve středu, tedy právě 
dnes, 19. února 2014.
Kraj Vysočina už v  minulosti 
přistoupil aktivně k  poptávce 
trhu a  na  základě spolupráce 

s  energetickou společností ČEZ 
zavedl velice úspěšný vzděláva-
cí program Energetika, který se 
vyučuje na  Střední průmyslové 
škole Třebíč. Škola obor otevřela 
v roce 2009. 
Její absolventi nacházejí uplatně-
ní v elektrárnách nebo jako ope-
rátoři rozvodů elektrické energie. 
Řada z nich pokračuje ve studiu 
zejména na českých  technických 
vysokých školách. 

Nádrž na požární vodu 
před prodejnou Kauflandu 
u Tržiště pojme více než 600 
kubíků vody. Bude zdrojem 
pro stabilní samočinný hasi-
cí, tzv. sprinklerový systém 
k protipožární ochraně pro-
dejny. Nad nádrží vznikne 
posléze prostor zásobovací-
ho dvora.
Kaufland má v současné době 
hotový sklad, hrubé vnitřní 
rozvody a  téměř i  střechu. 
Zatím prodejně chybí žele-
zobetonová deska – podla-
ha. Po  dokončení hrubých 
stavebních prací budou ná-
sledovat vyzdívky v  objektu 
a sádrokartonové úpravy.
Za budoucí prodejnou Kauf-
landu už ční i betonová kost-
ra pro další dvě menší pro-
dejny Salleru.

Před Kauflandem vyhloubili objemnou protipožární nádrž

Nádrž na požární vodu pojme více než 600 kubíků vody. Foto: Martina 
Strnadová

Za Kauflandem se rýsují i dvě menší prodejny Salleru. Foto: Martina 
Strnadová Martina Strnadová

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Martina Strnadová

Velkomeziříčští víc třídí odpad, a svému městu tak zvyšují odměny 
Velkomeziříčští třídí odpad 
stále víc. Ukazují to nejen 
výsledky technických služeb 
(TS), jež kontejnery s ním svá-
žejí, ale i zvyšující se finanční 
odměna městu za odevzdávání 
separovaného odpadu k recy-
klaci.

Počty barevných kontejnerů 
na  třídění odpadu ve  městě se 
rok od roku zvyšují. Lidé nemu-
sejí s  odpadem chodit daleko, 
neboť nádoby jsou téměř na ka-

ždém rohu. Navíc si mohou vy-
zvednout zdarma například taš-
ky na  tříděný odpad, či požádat 
o dotovaný kompostér na biood-
pad. Cílem je podpora třídění, 
a  to nejen kvůli šetření přírody, 
ale i veřejného rozpočtu.
Přesto si někteří lidé myslí, že 
třídit odpad nemá smysl, neboť 
pak technické služby všechny 
kontejnery vyvezou na  jednu 
hromadu na  skládku. Ovšem 
právě zmiňovaná čísla – tedy 
zvyšující se podíly separovaného 

odpadu v  tunách a v návaznosti 
na to i odměna městu od obalové 
společnosti EKO-KOM za  ode-
vzdávání odpadu k  recyklaci 
a  opětovnému využití dokazují 
opak. 
Podle výroční zprávy technic-
kých služeb za rok 2012 se množ-
ství tříděného odpadu ve srovná-
ní s  předchozím rokem zvýšilo 
o 32,5 %, na čemž největší podíl 
měla separace bioodpadu. U do-
movního se svezené množství 
naopak snížilo o 3,4 %. A o 6,8 % 

ubylo i  množství nebezpečného 
odpadu. Možná ještě lépe ukážou 
vývoj třídění odpadů ve Velkém 
Meziříčí finanční odměny měs-
tu. Poprvé, což bylo v roce 2000, 
město od společnosti EKO-KOM 
obdrželo finanční odměnu 
za  vytříděný odpad 15.000 ko-
run. Hned rok nato již 70.000 Kč, 
v roce 2003 – 548.000 Kč, v roce 
2012 šlo již o více než 1,5 milionu 
korun a  za  uplynulý rok město 
obdrželo 1.631.000 korun. Podle 
Pavly Pólové, vedoucí finančního 

odboru městského úřadu se tyto 
odměny zařazují do  rozpočtu 
města jako příjem s  účelovým 
použitím finančních prostředků 
zpět do  oblasti výdajů odpado-
vého hospodářství. „Příjmem 
města jsou i finanční prostředky 
za  zpětný odběr elektrozařízení  
od  firmy Asekol a  Elektrowin. 
V roce 2013 to bylo 91 tisíc Kč,“ 
doplnila Pólová.
I  přes jasná čísla však skutečně 
někdy mohou lidé zachytit, že 
barevný kontejner na  separova-

ný odpad pracovníci TS vyvezou 
společně s odpadem domovním. 
„Je to kvůli nekázni občanů, kteří 
do nádoby na tříděný odpad sy-
pou domovní,“ potvrdil jednatel 
technických služeb Jaroslav My-
nář a dodal, že zhruba tak jeden 
až dva kontejnery týdně bývají 
natolik znečištěné jiným odpa-
dem, než k  jakému jsou určeny, 
že by bylo kvůli dodatečnému 
dotřiďování neekonomické vy-
vážet je spolu se separovaným.

Šárka Vaněčková a skupina For You jsou ve finále soutěže Vysočina hledá talent
Finalisty soutěže Vysočina 
hledá talent jsou Šárka Vaněč-
ková a kapela For You z Velké-
ho Meziříčí. Pokud je chcete 
podpořit, hlasujte na stránkách 
soutěže www.vysocinahledata-
lent.cz.
 
Šanci pro začínající zpěváky 
nebo kapely odstartovat oprav-
dovou kariéru v  showbusines-

su dal projekt Vysočina hledá 
talent. V  něm se spojily čtyři 
mediální a hudební společnosti 
a jejich spojení nabízí výhercům 
vskutku unikátní možnosti. 
Hlavním pořadatelem je jihlav-
ská společnost, která má bohaté 
zkušenosti s pořádáním hudeb-
ních a kulturních akcí. Výherci 
zajistí vystoupení na hudebních 
festivalech a oficiální zastoupe-

ní. Pod projektem je podepsaný 
i  další spojenec, který výherci 
zajistí profesionální nahrání 
promo CD. Vítěz soutěže se ale 
může těšit také na  hudební vi-
deoklip. Ten mu včetně námětu 
a  režie zpracuje profesionální 
společnost. 
Velkou třešničkou na výherním 
dortu je pak vysílání skladby 
na  vysočinském rádiu, které je 

posledním ze čtveřice pořada-
telů. 

Finále bude 
začátkem března
Soutěž je určená především za-
čínajícím zpěvákům, ale i  ka-
pelám. Jedinými podmínkami 
byly věk  minimálně 15 let a tr-
valé nebo alespoň přechodné 

bydliště v  Kraji Vysočina. Ini-
ciátor myšlenky totiž chtěl, aby 
soutěž zůstala opravdu regio-
nální záležitostí. 
Přihlásit se zájemci mohli nej-
později do 31. 1. letošního roku. 
Součástí byly dvě krátké hudeb-
ní ukázky. Začátkem února se 
pak uskutečnilo první výběrové 
kolo, v  němž o  postupu soutě-
žících ještě rozhodovala poro-

ta. Do  finále ovšem už talenty 
z  Vysočiny pošle hlasování ve-
řejnosti na internetu,  které roz-
hodne  také o  celkovém vítězi. 
Finálové kolo proběhne zřejmě 
7. března  v  jihlavském kultur-
ním domě Tunell. Tam bude 
vyhlášen výherce.
Více info najdete na  www.vy-
socinahledatalent.cz.

Připr.: Iva Horká

Zraněnou osobu z nehody u Březejce museli do nemocnice transportovat letecky
Jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí zasahovala 
v pondělí ráno 17. 2. u vážné dopravní 
nehody osobního vozidla na  komuni-
kaci za obcí Březejc ve směru na obec 
Ronov. Vůz skončil po nehodě převrá-
cený na střeše. Nehoda si vyžádala dvě 
zranění, jednu osobu museli z  místa 
transportovat do  nemocnice zdra-
votníci letecky. Nehoda byla na  linku 

tísňového volání Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina ohlášena 
v  6.55 hodin. Hasiči poskytli zraně-
ným osobám předlékařskou první 
pomoc a  po  příjezdu zdravotníků je 
předali do jejich péče. Na vozidle pro-
vedla jednotka protipožární opatření 
a  zamezila možnému úniku provoz-
ních kapalin. Příčinu dopravní nehody 
vyšetřují policisté. Text a foto: HZS
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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 katego-
rií. V tradiční lidové muzice jsou po-
třebné zejména nástroje jako housle, 
kontrabas, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát 
v uvedeném souboru, pošlete základní 
osobní údaje, hudební či taneční za-
měření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.

Přihlásit se mohou i naprostí začáteč-
níci bez předchozích zkušeností v  ta-
nečním či hudebním souboru, důležitý 
je jenom talent, um a opravdové nad-
šení pro tento taneční a hudební žánr. 
      Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká, 

předsedkyně sdružení 
a vedoucí souboru

Ilustrační foto:  www.drahan.com 

Horácký Medříčan hledá do svých řad 
tanečníky a muzikanty

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 4. díl
Lidový oděv na Horácku - muži
Základním oděvem mužů byla košile a vesta, přes niž se 
oblékal kabát. Dolní část těla kryly kalhoty.
Košile se původně zavazovala na tkaničku vzadu za kr-
kem a  ostatní část byla otevřená. Střih byl pravoúh-
lý, v  podpaží byly vsazené čtyřúhelníky látky. Rukávy 
byly „spadené“, na horní části byly nařasené. Původně 
byly bez manžet nebo měly úzkou manžetu zapínanou 
na  knoflíček nebo zavazovanou tkaničkou. Límeček 
byl nízký stojatý. Později bývala sváteční košile s úzkým 
přehnutým límečkem se zapínáním na kostěný knoflík 
vpředu, rukávy byly zakončeny ohrnutou manžetou. Lí-
mec býval na okraji zdoben vyšitými drobnými zoubky. 
Vyšité bývaly také okraje manžet a úzký proužek látky, 
který kryl řasení rukávu. Výšivka byla převážně bílá, 
zoubky na límci mohly být i červené. Zatímco na límci 
a manžetách bylo použito jemné plátno, rukávy už byly 
z hrubšího, a „tělo“, které nebylo vidět, se šilo z nejhrub-
šího plátna. 
Vesta ze sukna nebo sametu (někdy i z manšestru) bý-
vala zapnuta až ke krku, s jednou nebo dvěma hustými 
řadami lesklých kovových knoflíků velikosti lískových 
ořechů. Vzadu byla členěna princesovými švy a zakon-

čena malým šůskem. Ten byl stejně jako okraje kapes 
vypodložen červeným hedvábím. Svobodní nosili přes 
vestu kazajku do  pasu, tzv. špenzl, podobného střihu 
i  materiálu jako vesta. Ženatí používali dlouhý šosatý 
kabát ze sukna. Oblíbené barvy byly černá, šedá, modrá, 
hnědá, zelená. V zimě oblékali dlouhý kožich, na zádech 
vyšívaný barevným ornamentem s  tulipány. Na  krk si 
uvazovali šátek s převládající červenou barvou. Mohl být 
hedvábný, ale nejčastěji to byl šátek plátěný. Po zavede-
ní tovární výroby šátků v 18. století byly používány tyto 
šátky s rostlinnými ornamenty. Místo šátku se často po-
užívala „půlka“ – šátek trojúhelníkového tvaru. Na hlavě 
mívali vysokou čepici vydrovku zdobenou pentlemi.
Na nohou nosili koženky - krátké kalhoty pod kolena 
s úzkými nohavicemi a  s poklopcem („padacím mos-
tem“). Podél postranních švů a  vpředu byly vyšívané 
štepováním. Dole se kolem nohy zavazovaly koženými 
tkanicemi, jejichž konce bývaly zdobeny aplikací z kůže 
a  barevné plsti. Pokud se zavazovaly červenou textil-
ní tkanicí, bývala k ní našita asi 10 cm dlouhá zdobená 
koncovka z kůže. Používala se na ně buď teletina, nebo 
kozlovice, která se barvila na žluto, hnědo nebo černo. 
Kolem roku 1825 se nosily podobně ušité kalhoty man-

šestrové. Koženky (viz foto vpravo) se nosily až do polo-
viny 19. století. K nim příslušely bílé, někdy též modré 
punčochy a vysoké kožené boty nebo holínky. Sedláci 
mívali boty „shrnovačky“ z  telecí nebo kravské kůže. 
Byly vykrojeny z jednoho kusu kůže a vytažené sahaly až 
k rozkroku. V polovině výšky zevnitř byla poutka, která 
se pod kolenem svázala řemínkem, aby boty nepadaly. 
Chudší muži nosili boty s holínkami po kolena.
Koncem 19. století nosili muži ve svátek v létě i v zimě 
šaty soukenné nebo cajkové, nejčastěji černé, vestu se 
zapínáním od krku až dolů, s ohrnutým límcem, kabát 
se šosy nebo tzv. bundu (bez šosů) a kalhoty buď do bot, 
nebo tzv. pantalóny přes holínky. V tom případě je měli 
dole zahrnuty, aby byla vidět podšívka z jemného plát-
na. Boty nosili vysoké se cvočky a podkůvkami. Chudší 
mívali kalhoty plátěné (plátenice), vestu cajkovou, kabát 
modrý z koudelného plátna. V zimě nosili na nohách 
„grufle“, koženou obuv po kotníky, s dřevěnou podešví. 
V létě chodili bosi. Na hlavě nosili v létě měkký černý 
klobouk nebo čepici, v zimě beranici. Ta měla dno sou-
kenné a kolem zadní části lem buď z kůže psí, „schořové“ 
nebo z černé ovce, který se při nepohodě shrnul na uši. 

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku připravil nový spolek Srdce Horácka, 
který v našem městě vznikl v roce 2013. Hodlá podle 
slov předsedkyně ing. Ivany Horké vzkřísit lidové tra-
dice ve městě. Součástí je i nově založený folklorní sou-
bor Horácký Medříčan.
Číslo 3/2014 - Úvodní článek o sdružení a souboru 
Číslo 4/2014 - O Horácku (členění plus mapka)
Číslo 5/2014 - O zvyklostech severního Moravského 
Horácka.
Číslo 6/2014 - Lidový oděv na Horácku a snahy o jeho 
obnovu

Český svaz žen (dále ČSŽ) je nezávislé občanské sdružení (od l. 
l. 2014 dle nového Občanského zákoníku spolek popř. pobočný 
spolek), které působí na území České republiky. Sdružuje ženy 
(popř. i muže) bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, 
politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. 

Práce členů ČSŽ je čistě dobrovolnická a  zahrnuje celou řadu akti-
vit. Jejich společným cílem je obohacovat život v obcích, sbližovat lidi 
všech generací, nabízet ženám, jejich dětem, seniorům i celým rodi-
nám zajímavé možnosti jak společně trávit volný čas a získávat nové 
poznatky, dovednosti a vědomosti. Na zajištění akcí pro veřejnost se 
podílí také mnoho sympatizujících a  dalších příznivců. Organizace 
ČSŽ v obcích spolupracují i s dalšími občanskými sdruženími a spol-
ky.
V  Kraji Vysočina funguje velmi dobrá spolupráce s  vedením kraje. 
Funkcionáři a zastupitelé z kraje (včetně hejtmana MUDr. Jiřího Bě-
hounka) se několikrát zúčastnili našich krajských víkendových setká-
ní, naposledy v listopadu 2013. Zásluhu na tomto stavu má nepochyb-
ně krajské středisko ČSŽ se sídlem v Havlíčkově Brodě.
Sdružení nebo spolek na tom přece nezáleží. Jsme prostě taková skupi-
na holek. Zásadně ale nejsme žádné „kabrhelky", jak nás někdy nazý-
vají někteří rádoby duchaplní muži. Ani ty báby, které nemají doma co 
na práci a proto si vymýšlejí nějakou činnost. Tak to, prosím, ne! My 
jsme prostě skupina žen, která se schází dobrovolně, ve svém volném 
čase, kterou baví být spolu a dělat i něco pro druhé bez ohledu na ně-
jaké vzletné programové cíle a stanovy.
ČSŽ jako městská organizace existovala ve Velkém Meziříčí od roku 
1969 (dle kroniky). V roce 1982 se rozdělila na čtyři části podle ulic. 
Jediná, která se zachovala dodnes, je ta naše z ulic nad gymnáziem. 

V  současné době sdružujeme pochopitelně ženy z  celého města. 
V roce 2013 měla naše základní organizace (dále ZO) 60 členek. Náš 
průměrný věk je 67 let.

Představujeme se
Schůze aktivního jádra naší ZO se koná vždy druhé úterý v měsíci. Tý-
den předem se schází výbor, který náplň této schůze předem připraví. 
Pracovní povinnosti si pak ještě zpestřujeme řešením různých pamě-
ťových testů, zajištěnými přednáškami, oslavami kulatých narozenin, 
výměnou receptů, rad a informací pro všechny i mezi sebou.
V říjnu jsme vyslechly zdravotní přednášku dr. Kašeho. Tento sympa-
tický doktor přistoupil ke své rozpravě o první pomoci z daleko širšího 
hlediska. Jako filozofickou otázku rozebral narození, život i smrt nejen 
z medicínského hlediska, ale i jako kategorii filozofickou, uměleckou 
a právní. Dotkl se i otázky víry. Představil se nám jako citlivý, všestran-
ně založený člověk.
V  březnu proběhla výroční členská schůze. Na  té se vždy zhodnotí 
činnost v uplynulém roce, zreviduje se hospodaření, schválí se plán 
práce na další rok. Členská schůze souvisí i s úhradou členského pří-

spěvku, který činí 100 Kč na rok. Občerstvení a kulturní program vět-
šinou zajišťujeme z vlastních zdrojů. Tak šikovné a  talentované jsou 
naše členky. Náš pěvecký kroužek (vnucovaly jsme jim název 7BAB) 
vystupoval i v  Kounicově paláci v Praze, zastupoval v roce 2000 Kraj 
Vysočina na celorepublikovém setkání ČSŽ. Vystoupily zde s písněmi 
našeho rodného Horácka. Nové písničky si samy vybírají, rozmnožu-
jí a nacvičují vždy podle nadcházející akce. Někdy si texty k písním 
i samy skládají.

Loni jsme navázaly mnoho nových 
kontaktů
V roce 2013 jsme navázaly mnoho nových kontaktů a využily příle-
žitosti ke spolupráci. Léta zaběhnutá a perfektně fungující je součin-
nost s  Jupiter clubem. Jde zejména o velikonoční a vánoční výstavy, 
o kterých bude ještě řeč. Jupiter club nám hlavně poskytuje prostory 
ke  schůzování. My jsme zase vypomohly při organizaci Leaderfestu 
(20.–21. 6.). Naše ženy zajistily občerstvení pro účastníky workshopů. 
Napekly spoustu koláčů. Zůstaly jsme sice zcela v pozadí, ale zásluhu 
na úspěšném průběhu celé akce máme nesporně také.
V  březnu jsme v  domově pro seniory uspořádaly jarní výstavku. 
Staroušci si pochvalovali, že si mohou všechno zblízka prohlédnout 
a na všechno si sáhnout.
Zájem o spolupráci projevili ve školském vzdělávacím zařízení Cha-
loupky. Šlo o  výpomoc s  dozorem na  trati naučné cesty Balinským 
údolím (21. 4.) při jejich jarní akci ke Dni země. Na podzim jsme se 
ještě zapojily při Dnu zdraví s chutí jablka (3. 10.). Bohatý program 
jsme my ženy obohatily napečením různých moučníků a  pochutin 
z jablek. Všechny tyto dobroty mohli návštěvníci ochutnat. Domů si 
mohli odnést brožurku receptů. Letos zase my máme na Ostrůvku do-
mluvenou přednášku spojenou s ochutnávkou bylinkových čajů.
Dobré kontakty máme také s domem dětí a mládeže. Vystoupení jeho 
tanečních kroužků zpestřuje některé naše akce. My jsme zase byly 
nápomocny při organizaci sportovních soutěží v rámci tzv. branného 
dne 26. 6. 2013.

Nechyběly ani naše oblíbené výstavy - 
vánoční a velikonoční
Velkomeziříčská SŠŘS se každoročně představuje na našich výstavách, 
a to vždy pozoruhodnou expozicí, proto jsme byly v roce 2013 rády, že 
jim něco můžeme oplatit. Příležitost se naskytla při podzimní výstavě 
ovoce a  zeleniny (farmářský den 16. 10.). Naše ženy jednak přispě-
ly svými exponáty na výstavu, pomáhaly i s její přípravou. Dále byly 
hlavně významnými aktérkami akce „štrúdliáda“. Napekly, donesly, 
naservírovaly, nabídly a rozdaly spoustu různých sladkých dobrot ná-
vštěvníkům výstavy.

Ženy a děti patří k sobě
Ženy a děti ze školky - to bezesporu patří k sobě. Každoročně nám 
přijdou zazpívat a zatancovat na naše mikulášské posezení s důchod-
ci, popř. na výroční schůzi. A my zase chodíme k nim. Každoročně  
- a v roce 2013 už do tří školek - chodí náš Mikuláš, čert a anděl. 
Co na tom, že to byly babičky a dědeček. Tak odpověděly děti doma 
na otázku - jaký že byl Mikuláš? Anděl přece nemusí být vždy mladý 
a krásný a čert nemusí vyvolávat hrůzu. Hlavně když je důstojný Mi-
kuláš. Děti se aspoň nebály – komunikovaly, hlásily se, předváděly se, 
zpívaly a recitovaly, aby si dáreček zasloužily.

Ženy se sešly na výroční členské schůzi, kde hodnotily i plánovaly

Ženy ze spolku se sešly v koncertním sále Jupiter 
clubu minulý týden. Foto: Iva Horká

Ing. Dana Kučerová vede spolku kroniku. Je také 
autorkou textu o ČSŽ  na str. 3 a 5. Foto: Iva Horká
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             Kalhoty koženky: Foto: archiv muzea ▶-ripp-
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Z mnoha stromů na Františkově jich zbylo pár. Společnosti nkt cables a Kaufland 
ale zaplatí náhradní výsadbu. Foto: Martina Strnadová

A město v této části města nedis-
ponuje žádnými vlastními po-
zemky, aby mohlo situaci zlepšit 
na  vlastní náklady. Společnosti 
nkt cables a  Kaufland proto za-
platí náhradní výsadbu v  jiných 
částech města. 
„Náhradou za  skácené stromy 

kvůli stavbám nkt cables bylo 
v  roce 2012 vysázeno 10 stromů 
u  ZUŠ, 8 v  ulici Bezděkov, dva 
na Družstevní, jeden na Fr. Strá-
necké a 2 Na Pískách, tj. celkem 
23 kusů,“ informoval Pavel Kříž 
z  odboru životního prostředí 
MěÚ a doplnil, že stejně tak bu-

dou nahrazeny i  stromy skácené 
kvůli stavbě supermarketu, tedy 
také kus za  kus. Půjde celkem 
o  36 stromů, z  toho 12 bude 
součástí vlastní stavby parkovi-
ště u  supermarketu a  24 stromů 
bude vysazeno na  pozemcích 
města.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Z Františkova zmizela zeleň...

Žije se nám hůř, stěžují si lidé bydlící 
u bývalé kablovky

Martina Strnadová

Diskutovat se starostou Radova-
nem Necidem přímo ve Velkém 
Meziříčí mohli lidé první čtvrtek 
v únoru, a to po delší době. Před 
Vánoci totiž starosta absolvoval 
„kolečko“ po místních částech 
města a postupně se setkal s oby-
vateli Olší nad Oslavou, Hrbova 
a Svařenova, Mostišť i Lhotek, 
Kúsek a Dolních Radslavic.

Setkání Velkomeziříčských se sta-
rostou bylo tentokrát spojeno s vy-
hlašováním výherců soutěže Vá-
noční město. Krom nich přišli další 
jednotlivci a hlavně skupinka oby-
vatel Františkova. „Zhoršila se nám 
kvalita žití,“ stěžovali si. Důvodem 
jsou probíhající stavební aktivity 
v  areálu bývalé kablovky. Zmizela 
zeleň, zvýšil se provoz a z domů je 
výhled jako do  měsíční krajiny – 
shodli se lidé. Navíc je už předem 
děsí i údajné plány společnosti nkt 
cables prodat vilu a udělat z Fran-
tiškova do areálu další sjezd. Podle 
Radovana Necida radnice stížnosti 
obyvatel Františkova eviduje a  on 
sám s vedením společnosti nkt ca-
bles jednal. Připomněl však, že oby-
vatelé Františkova žijí v části města, 
která je odedávna průmyslovou zó-

nou. Nelze tam tedy rozvoji firem 
bránit. Podle starosty jsou cílem nkt 
cables stavební úpravy areálu, které 
jej oddělí od části s budoucími ob-
chody. „Pak údajně hodlají zvelebit 
i  přírodu v  okolí,“ zmínil alespoň 
trochu pozitivní výhled Radovan 
Necid a dodal, že opravy se dočká 
možná i  silnice, která i bez nyněj-
ší zvýšené dopravní zátěže dávno 
není v dobrém stavu. Peníze na akci 
by se mohly najít v  Regionálním 
operačním programu Jihovýchod. 
Pokud ano, kraj by opravil silnici 
od Františkova až do Petrávče a dál 
do  Dolních Heřmanic. Město by 
navázalo s opravou chodníků a ve-
řejného osvětlení. Co se týče spo-
lečnosti Kaufland, ta podle starosty 
vytvoří v areálu asi 220 parkovacích 
míst, zhruba 50 až 60 lidí získá díky 
prodejně práci a  společnost slíbila 
i úpravu prostoru u Tržiště.
Zimní údržba ve městě byla také 
jedním z  bodů diskuze. Jeden 
z  obyvatelů Bezděkova upozornil 
na spojovačku mezi Poříčím a Bez-
děkovem, vedle základní umělecké 
školy, která podle něj pravidelně 
zůstává neudržovaná. Neopomněl 
ale připojit i pochvalu městu za vo-
dorovné dopravní značení v  Če-

chových sadech, které zpřehlednilo 
dopravní situaci v  sídlišti. Starosta 
v souvislosti se zimní údržbou zmí-
nil extrémní situace, jako například 
nedávné náledí, kdy nelze zimní 
údržbu komunikací zvládnout 
zcela bez problémů. Situaci v  ně-
kterých částech města pak mnohdy 
komplikují i parkující vozidla, která 
znemožňují průjezd údržbě.
Parkování a  doprava – témata, 
jež se na  diskuzích opakují. Ne-
jinak tomu bylo tentokrát, a  to 
i  v  souvislosti s  odřeným autem 
při parkování na  náměstí. Majitel 
vozidla se zajímal o možnost využít 
záznam z městských kamer a před-
platit si parkovací místo, což ne-
lze. Parkování se však v budoucnu 
možná rozšíří do  areálu za  řekou, 
letos nejspíš i v Čechových sadech, 
u knihovny a jinde. 
Dopravní situaci ve městě zase brzy 
změní nové okružní křižovatky, je-
jichž výstavba je v přípravě už pro 
letošní rok. Mají být tři – u Kauf-
landu, u Dolních Radslavic a u zá-
kladních škol na Oslavické. Čtvrtou 
– zatím jen provizorní – hodlá měs-
to vyzkoušet na křižovatce Třebíč-
ské a Pod Hradbami.

Zeleň kolem vily v areálu bývalé kablovky kácení zatím ustála. Foto: Martina 
Strnadová

Zahájili projekt Standardizace orgánů 
sociálně – právní ochrany dětí

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.“

Město Velké Meziříčí prostřed-
nictvím Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí zahájilo 1. 2. 2014 
práce na projektu „Standardi-
zace orgánů sociálně – právní 
ochrany dětí MÚ ORP Velké 
Meziříčí“.

Projekt je registrován pod čís-
lem CZ.1.04/3.1.03/C2.00004 
a  je spolufinancován z  pro-
středků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím operač-
ního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ) a stát-
ního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu je vy-
tvoření podmínek pro syste-
matickou práci sociálně právní 
ochrany s  rodinami a  dětmi, 
zkvalitnění výkonu orgánu soci-
álně – právní ochrany dětí (dále 
jen OSPOD ) Velké Meziříčí 
a naplnění standardů kvality so-
ciálně – právní ochrany. 
Projekt přispěje k zajištění stan-
dardizace výkonu OSPOD Měst-

ského úřadu ve Velkém Meziříčí. 
Zajistí zkvalitnění výkonu sa-
motné činnosti SPOD a přispěje 
k vytvoření podmínek pro syste-
matickou práci sociálně – právní 
ochrany s rodinami a dětmi. 
Ve  správním obvodu Velké Me-
ziříčí jako obce s rozšířenou pů-
sobností (dále jen ORP ), bylo 
k  datu 31. 12. 2012 evidováno 
7 264 dětí do 18 let. Na MÚ Velké 
Meziříčí zajišťují činnost SPOD 
4 pracovníci v  rozsahu 3 úvaz-
ků. V tomto personálním složení 
není možné zajistit kvalitní vý-
kon sociálně – právní ochrany. 
Podle doporučení MPSV ke sta-
novení počtu zaměstnanců ORP 
zařazených do  orgánu SPOD by 
to mělo být minimálně pracovní-
ků 9 (800 dětí na 1 pracovníka). 
Vzhledem k  rozloze správního 
obvodu ORP Velké Meziříčí, 
které zahrnuje celkem 57 obcí, 
vzdálenosti okresního soudu, 
a tím zvýšené potřebě časově ná-
ročných služebních cest, je třeba 

držet se dané hodnoty, tj. 800 
dětí do 18 let na jednoho pracov-
níka OSPOD. 
MÚ Velké Meziříčí chce pro-
střednictvím projektu personál-
ně posílit SPOD, zajistit profes-
ní rozvoj pracovníků na  tomto 
úseku, rozvíjet preventivní 
a poradenskou činnost, využívat 
všech opatření na  ochranu dětí, 
aktivně vyhledávat a  monitoro-
vat ohrožené děti, koordinovat, 
popř. vytvářet podmínky pro 
preventivní aktivity a  spolu-
pracovat s  dalšími fyzickými 
a právnickými osobami a orgány 
veřejné moci na území ORP MÚ 
Velké Meziříčí. 
Dále chce profesionálně rozvíjet 
zaměstnance na  úseku SPOD 
formou profesního vzdělávání 
a  supervize, materiálně tech-
nicky vybavit nové pracovníky 
a zvýšit informovanost veřejnos-
ti prostřednictvím webu města.

Iva Jelínková, 
manažerka projektu

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Informace pro veřejnost
Přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2013 
jsou poplatníci povinni podat 
nejpozději do úterý 1. dubna 
2014.

Poplatníkům, jimž přiznání 
zpracovává daňový poradce, 
nebo poplatníkům, kteří mají 
podle zvláštního zákona povin-
nost mít účetní závěrku ověře-
nou auditorem, se lhůta prodlu-
žuje do úterý 1. července 2014.
Informace nezbytné pro správ-
né plnění daňových povinností 
k daním z příjmů jsou zveřejně-
ny na www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního 
úřadu (ÚzP) budou pracovat 
v  rozšířených úředních hodi-

nách: • v termínu od 24. 3. 2014 
do  1. 4. 2014 ve  všech pracov-
ních dnech vždy do  18 hodin 
na všech ÚzP
• v  sobotu 29. 3. 2014 v  době 
od  8 do  12 hodin na  těch ÚzP, 
která se nacházejí v  sídlech bý-
valých okresů. Další rozšíření 
úředních hodin nad stanovený 
rámec bude zveřejněno přímo 
na jednotlivých ÚzP.
Pracovníci ÚzP zajistí přijímání 
daňových přiznání a  poskyto-
vání informací s  tím spojených 
také formou výjezdů do  vy-
braných obcí (Golčův Jeníkov, 
Hrotovice, Jaroměřice nad Ro-
kytnou, Jimramov, Kamenice 
nad Lipou, Lukavec, Mohelno, 
Nové Město na  Moravě, Počát-

ky, Polná, Přibyslav, Světlá nad 
Sázavou, Třešť a  Velká Bíteš). 
Detailní informace o  výjezdech 
pracovníků finančních úřadů 
do  vybraných obcí v  roce 2014 
jsou zveřejněny na www.financ-
nisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k da-
ním z  příjmů za  zdaňovací ob-
dobí roku 2013 a k jeho vytištění 
je možno využít interaktivní for-
muláře dostupné na webových
stránkách FS. Tyto formuláře 
nejsou určeny k elektronickému 
podání.
Vyplnění i  odeslání tiskopisů je 
možné i  elektronicky v  aplikaci 
EPO na  Daňovém portálu, do-
stupném na  adrese www.danee-
lektronicky.cz.                           -fs-

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (škol-
ského zákona) v platném znění vyhlašuje ředitelka 
MŠ Mgr. Božena Suchánková zápis dětí do Mateř-
ské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2014 vždy 
od 12 do 16 hodin na všech odloučených praco-
vištích MŠ.
Ve dnech od  7. 4. do 11. 4. 2014 proběhnou ve 
všech odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny 
rodičů, a to v odpoledních hodinách vždy od 15 do 
16 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopi-
sy pro přijetí dítěte.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 522 832, e-mail: mssokolovska@cbox.cz, ved. 
uč. Mgr. Věra Bourková.
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 522 833, e-mail: skolkasportovni@cbox.cz, ved. 
uč. Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 
523 025, e-mail: mscechova@cbox.cz, ved. uč. Na-
děžda Krčová.  
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 523 362, e-mail: ms.velox@seznam.cz, ved. 
uč. Věra Kopečná.

5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 
523 483, e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. uč. Blanka 
Kadlíková.
Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník 
– kancelář 566 781 035.
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ ná-
sledovně:
Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odlou-
čeného pracoviště MŠ.  
Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá 
ve správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné 
k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odloučeném 
pracovišti, které si zvolili. Tam jim bude během 
zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou 
také ke stažení na webových stránkách školy www.
skolkavm.cz.
Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlí-
žení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání 
dětí pro školní rok 2014/2015. 
Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu 
předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, 
kapacity, stravování dětí, školného, kriterií pro při-
jímání dětí. 
Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, ve-
doucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ. 

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2014/2015
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 19. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 pohřební mše sv. – o. J. B., 
Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 20. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 21. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátos-
ti smíření a pokání, 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti,  
19.00 mše sv. s rockovým doprovodem – o. L. Sz., domov pro seniory 
13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 22. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 23. 2.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 21. 2. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 23. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa: přípravy na 1. svaté přijímání 16.30, 18.00 se-
tkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. 
Čtvrtek: po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek: po mši sv. 14.00–
15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání a adorace nejsvětější svá-
tosti, 19.00 mše sv. s rockovým doprovodem, mše sv. v 17.00 nebude. 
Sobota: 18.30 příprava před křtem. Neděle: sbírka na „Haléř sv. Petra“. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
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

Valentin… trochu jinak
V  jednom městečku ve  Slezsku 
stojí dřevěný kostel sv. Valenti-
na. V  posledních dvaceti letech 
je to oblíbený kostel k  uzavírání 
manželství. Mnoho zamilova-
ných z  okolních vesnic a  měst 
touží po  svatbě v  tomto malém 
kostelíku.  Samozřejmě, že je to 
spojené s úctou svatého, který je 
patronem zamilovaných. Aspoň 
tak byl uctíván v Anglii a ve Spo-
jených státech. V  poslední době 
i  v  našich zemích. Navazuje to 
na událost ze života světce – Va-
lentin přes římský zákaz oddával 
snoubence podle křesťanského 
ritu. 
Ale kromě davů svatebčanů kos-
tel každý rok 14. února navštěvu-
je mnoho lidí z celého okolí. Jezdí 
sem už od středověku na tradiční 
pouť. Dnešní dřevěný kostel byl 
postaven v XVII. stol. a Valentin 
byl uctíván jak tady, tak i  v  ji-

ných zemích střední Evropy jako 
světec, který se přimlouvá za ne-
mocné epilepsií nebo ochránce 
proti pakostnici. Dokonce je po-
važován za  patrona v  duševních 
nemocech. Tento jeho patronát 
navazuje na  událost ze  života 
světce, kdy byl pozván rétorem 
Kratónem do  Říma, aby léčil 
jeho syna. Valentin se za chlapce 
modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna 
zázračně uzdravil. 
Dvě legendy. Nikdo už dnes neví, 
zda to byli dva světci nebo jeden. 
Názory odborníků se liší. Ale 
vím, že den 14. února je dnem 
zamilovaných. V  některých ze-
mích je však dnem nemocných 
epilepsií. 
Sv. Valentin – patron zamilova-
ných a  nemocných. O  těch prv-
ních se dnes mluví pořád. Neza-
pomínejme i na ty druhé. 

P. Lukasz Szendzielorz

Sedmý únor letošního roku byl velkým dnem budoucích prvňáčků. U zápisu do prvních tříd na ně čekalo překvapení. Pohádkoví hrdinové 
z pařezové chaloupky – Křemílek a Vochomůrka. Děti se s nimi vydaly na dobrodružnou cestu, plnou zábavných her a úkolů. 
Skřítkové nelenili a pro děti za odměnu diplomy si připravili.
Oba pohádkoví kamarádi,
u zápisu byli rádi.
Všichni jsme na ně vyzráli,
když písmenka jsme sbírali.
Jak spočítat oříšky pro veverku,
věděli jsme za chvilenku.
Červená, modrá, žlutá, bílá,
barevná škála nás okouzlila.
Poznali jsme barvy lehce
ani se to věřit nechce.
Skřítkové se divili,
jak hravě jsme úkoly plnili.
Když usedli jsme k paní učitelce,
rozmluvili jsme se hned a lehce.
Zápis nebyla žádná věda,
ale legrace a zábava.
No prostě paráda!

ZŠ Sokolovská, učitelé 1. stupně,
foto: archiv školy

S Křemílkem a Vochomůrkou u zápisu

V termínu 14.–22. 1. se v prostorách Univerzity třetího věku v Domo-
vě pro seniory Velké Meziříčí konala výstava akademického malíře 
Vladimíra Netoličky, který současně působí jako pedagog na  Vyso-
ké škole polytechnické Jihlava a vede i kurzy univerzity třetího věku 
ve Velkém Meziříčí.
Výstava vznikla z iniciativy samotných posluchačů univerzity. Během 
týdne na ni zavítalo téměř 70 návštěvníků, kteří zhlédli více než 50 děl. 
Za uskutečnění výstavy děkujeme autorovi vystavovaných děl.

Mgr. Eliška Gregorová, Domov pro seniory VM, foto: archiv DS VM

V domově pro seniory 
byla výstava obrazů

Ve středu 15. ledna 2014 se v denním sta-
cionáři Nesa uskutečnil zahradně terapeu-
tický program nazvaný Ptáci na  krmítku. 
Tento program je součástí tematického 
celku Živá zahrada a pro uživatele Nesy jej 
připravili pracovníci střediska ekologické 
výchovy Ostrůvek, které zaštiťuje sdružení 
Chaloupky.
Cílem programu je prostřednictvím pobytu 
na zahradě a díky kontaktu s rostlinami, živo-
čichy a přírodními materiály aktivovat paměť, 
pozornost, myšlení, učení, tvořivost a  časo-
prostorovou orientaci zúčastněných, zlepšit 
jejich jemnou i  hrubou motoriku, úchopy, 
rovnováhu a podpořit vnímání vlastního těla. 
Toto vše umožnili uživatelům denního staci-
onáře skvělí lektoři programu – Standa, Alena 
a Míša.
Nejprve probíhalo poznávání přesných na-
podobenin ptáků vyrobených z plsti a ptáků 
na  obrázcích, kteří na  krmítko v  zimě při-
létají. Potom měli uživatelé za  úkol vybírat 
z  předložených surovin, co ptáčkům do  kr-
mítka vsypávat lze a co určitě ne. Účastníkům 

se velmi líbila i  výroba krmítek a  panáčků 
s krmením pro ptáčky.
Uživatel M. se vyjádřil o celé akci takto: „Moc 
se mi to líbilo, mohl jsem si vyrobit krmítko 
a vzít si ho domů.“ Jiná uživatelka se radovala 
z toho, že si mohla vyrobit panáčka z buráků: 
„Panáček pro ptáčky visí na balkoně a už vím, 
co můžu ptáčkům dávat, abych jim neuškodi-
la.“
Tento program byl již druhý v pořadí. První 
s názvem Jablečný den proběhl v září minulé-
ho roku a uživatelé si při něm mohli vyzkou-
šet, jak zpracovat jablka a co z nich vyrobit.
Obě akce uživatele denního stacionáře ve-
lice zaujaly. Se zájmem se nechali vtáhnout 
do tajů Živé zahrady.
„Oceňuji připravenost programu, výbornou 
spolupráci realizátorů akce s našimi uživateli 
a se zájmem uvítám programy další, které pro 
nás pracovníci Ostrůvku připraví,“ zhodno-
til průběh vydařené akce pracovník denního 
stacionáře Martin Bruna.

Bc. Marcela Jůdová, sociální pracovnice den-
ního stacionáře Nesa, foto: archiv Nesy

V Nese se bavili programem Ptáci na krmítku 

Ženy se sešly na výroční členské schůzi... 
Pokračování ze strany 3.
Už léta se tradují i naše kontakty 
s  velkomeziříčskými hasiči. Kaž-
doročně s  nimi pořádáme před-
vánoční posezení se seniory nad 
70 let ze sídliště nad gymnáziem. 
Koná se v sále hasičské zbrojnice 
a je o ně velký zájem. Okrasou této 
sešlosti (6. 12.) byli již druhým 
rokem starosta R. Necid a  mís-
tostarosta J. Komínek a  tradičně 
za  hasiče S. Kratochvíl. Lidé se 
ptali, zástupci radnice odpovídali. 
Pan Kratochvíl přidal „veselé“ pří-
běhy ze zásahů. Předvedou se děti 
ze školky nebo tanečnice z DDM. 
Malé občerstvení připraví a  roz-
nesou naše ženy. Nesmí chybět 
tombola. I maličkost potěší. Har-
monikář zahrál, všichni si s naším 
pěveckým kroužkem zazpívali. 
Pohoda. Člověk na  chvíli přišel 
mezi lidi.
Každoročně uskutečníme je-
den zájezd pro členky a  rodin-
né příslušníky. Na  víc nemáme. 
Loni jsme zamířili do  Českého 
ráje. V Turnově zrovna probíha-
ly staročeské řemeslnické trhy. 
Navštívili jsme muzeum České-
ho ráje, prohlédli si turnovské 
náměstí. Zámek Hrubá skála nás 
i přes déšť uchvátil. A ten rozhled 
z  jeho ochozů do širokého okolí 
tzv. skalního města, které se roz-
kládá mezi Hrubou skálou a Sed-
mihorkami. Impozantní pískov-

cové útvary, skalní věže, kamenné 
můstky a chodníky, průlezy mezi 
skalami, majestátné stromy a ko-
řeny. Ráj turistů a horolezců. Byla 
to úchvatná procházka.
A  to jsem se ještě nezmínila 
o našich tanečních zábavách. 
Pro starší a  pokročilé něco ta-
kového ve  městě chybí. Kate-
řinské zábavy v  listopadu jsou 
roky klasika. Ale měli jste vidět 
Čarodějnickou veselici (v dubnu 
2012). „Smělé ženy budou smět 
na koštěti přiletět.“ Scéna příletu 
čarodějnic, pak jsme tančily, reci-
tovaly, změnily se v labutě. Že ší-
lené! Nebojíme se dělat si legraci 
samy ze sebe. 
Další šílený nápad přišel loni 
na jaře. Ale na to vás vezmu pří-
mo do  zákulisí. Májová zábava 
– napadlo optimisty. Ale bude 
účast? Jak nalákat ty mladší? 
A  tak jsme změnily hudbu i  styl 
akce. Pesimisté se distancovali.
Hudební skupina Adriana – mla-
dí kluci. Reference jen z doslechu. 
Ale risk je zisk. Optimisté nepo-
chybovali. Styl akce jsme pojaly 
jako téma zábavy. Jak je krásné se 
o tom na schůzi dohadovat. „Něco 
májového! Něco květinového! 
Něco sexy! Něco exotického!“ 
Vždyť život je přece takový, jaký si 
ho uděláme. Život může být i „ha-
vaj“. A tak jsme měly název zába-
vy. Výroba havajských věnců pro 

všechny zúčastněné sice zabrala 
odpoledne, ale byly jsme nadšené. 
A to ostatní? Příprava občerstvení, 
tomboly, výzdoba sálu a stolů, ob-
sluhy ad. prkotin – bez problémů. 
Na to už máme specialistky. Jsme 
přece super holky. A  využijeme 
spolupráci s  DDM. Nějaké pře-
kvapení – havajské tanečnice. Ať 
se ti naši staříci kouknou na mla-
dé maso. Takže organizačně vy-
makané! Týden před zábavou je 
ale jen 20 prodaných vstupenek. 
Pesimisté jsou na koni. Slabší pro-
padají panice. Však ono to nějak 
dopadne, říkají optimisté. Přece 
to nezrušíme. Nakonec to bylo 
celkem vydařené. Osmdesát lidí 
se dobře bavilo, domácích jedno-
hubek byl nadlimit, víno chutna-
lo. Co na tom, že jsme nevydělaly. 
Hudba prý byla příliš moderní 
a hlučná, obyvatelé z okolí si opět 
stěžovali, městská policie zasaho-
vala. Experiment se nevyplatí – 
říkali pesimisté. Příště vymyslíme 
něco jiného. Však my, akční a pra-
covité babky tam ty mladší nějak 
dotáhneme. Jen to chce nějaký 
nový marketingový tah a účinněj-
ší propagaci.
Zlatým hřebem naší činnosti 
jsou každoroční velikonoční 
a vánoční výstavy.
O nich je veřejnost vždy řádně in-
formována v  týdeníku Velkomezi-
říčsko. Takže jen okrajově. Loňskou 

velikonoční výstavu vezmeme stati-
sticky. 46 vystavovatelů, z  toho: 12 
škol, školek, družin, 6 organizací, 
28 fyzických osob. Výstavu zhlédlo 
asi 600 platících návštěvníků plus 
děti ze škol a školek. Na službách se 
za tři dny vystřídalo 33 žen.
Tradiční vánoční výstava se loni 
konala v  budově luteránského 
gymnázia. Členitější prostory 
vzbuzovaly předem obavy, ale 
nakonec se ukázaly jako výhoda. 
Oddělily se sály výstavní, prostor 
pro školy, pro dílničky a prodejce. 
Novinkou byla výstava betlémů. 
Meziříčský betlém současnosti 
J.  Kácalové s  figurkami radních 
nadchl. Klasika nezklamala. Zá-
tiší s  krbem a  expozice domova 
pro seniory zahřály na duši. Ob-
jevili se noví vystavovatelé i pro-
dejci a originální věci.
Teď už máme plán práce na rok 
2014. A je toho tam ještě víc než 
v  loni. Oslavíme si MDŽ, vyjde-
me na  společnou vycházku, za-
jedeme do  vodního ráje, v  září 
pak na oživlý zámek do Náměště. 
V březnu bude přednáška o způ-
sobu života v autonomní republi-
ce Tuva. V hlavách jsou ještě další 
nápady.
A  pořád si myslíme: kdo dělá 
radost jiným, obdarovává sám 
sebe.
Nechcete to, ženy, některá z vás 
také zažít? Ing. Dana Kučerová



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 19. únoRa 2014 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 19. únoRa 2014

Upozorňuji podnikatele, na změnu živnos-
tenského zákona, která nabyla účinnosti 
již 17. 10. 2013 a týká se regulace prodeje 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
a připomínám jejich povinnosti.

Novela má č. 309/2013 Sb. a  vztahuje se 
na  všechny podnikatele, kteří se zabývají 
prodejem kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin konečným spotřebitelům, tedy 
i na prodej lihovin v obchodě, v restauračních 
zařízeních, na prodej při různých akcích, jako 
jsou zábavy, plesy, apod.
Podnikatel, který je ke  dni nabytí účinnosti 
výše uvedeného zákona oprávněn prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, a to 
na  základě živnosti volné „výroba, obchod 
a  služby neuvedené v  přílohách 1–3 živnos-
tenského zákona“, nebo na  základě „hostin-
ské činnosti“, může v této činnosti pokračovat 

po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 2014. Pokud 
podnikatel v  této lhůtě požádá živnostenský 
úřad o  koncesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin, může v jejich 
prodeji pokračovat až do doby pravomocné-
ho rozhodnutí o  udělení koncese. Marným 
uplynutím lhůty k  podání žádosti o  konce-
si právo prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná v  zá-
konné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, 
přesněji od 18. 4. 2014 včetně, nelze prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a  lihoviny ve  výše 
uvedených provozovnách nebo při výše uve-
dených příležitostech na  žádné jiné živnos-
tenské oprávnění, než na  koncesi „prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a  lihovin“ 
a už vůbec ne bez této koncese.
Z  našich statistik víme, kolik podnikatelů 
může prodávat lihoviny a  dosud si požádat 

o koncesi přišlo velmi malé množství těchto 
potencionálních držitelů koncese a  mnoho 
času již nezbývá. 
Doporučuji žádost podat co nejdříve a splnit 
zákonnou povinnost. Od 18. 4. 2014 se zvýší 
kontroly a budou udělovány pokuty, protože 
stát chce mít přehled o tom, kdo a kde se líh 
a lihoviny prodávají.

Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a  všichni 
pracovníci našeho obecního živnostenského 
úřadu jsou připraveni vám být nápomoc-
ni telefonicky na  linkách 566  781  040–45, 
777  594  137, elektronicky nebo osobně 
v kancelářích, a to v pondělí a středu od 8.00 
do  17.00, úterý, čtvrtek a  pátek od  8.00
do 13.00.                                          

Zdeňka Peterková, 
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Upozornění – změna podmínek pro prodej lihovin Školní jídelna Poštovní 3
při  Základní škole Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí

1964–2014 
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V rámci oslav 50 let školního stravování zveme všechny
bývalé zaměstnance, žáky, pedagogy a širokou veřejnost  na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
konaný 

12. března 2014 od 10 do 17 hodin
Na vaši účast se těší kolektiv školní jídelny Poštovní 3.

S  účinností od  1. 1. 2014 dochází k  novelizaci zákona č. 235/2004 
Sb., o  dani z  přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“ nebo „zákona o DPH“) zákonným opatřením Senátu č. 
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva. Součástí tohoto zákonného opatření je mj. i nová 
úprava ustanovení § 56 a § 56a zákona o DPH, vztahující se k dodání 
vybraných nemovitých věcí a jejich nájmu (dříve „převod resp. prodej 
pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor“). Schválená úprava reaguje 
zejména na změny, které v oblasti nemovitostí přináší nový občanský 
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), podle kterého se stavba stává součástí 
pozemku, na němž stojí, a odpovídá zároveň koncepci směrnice upra-
vující DPH (2006/112/ES), která stanoví stejný daňový režim (osvobo-
zení nebo zdanění) při „dodání budovy nebo její části a pozemku k ní 
přiléhajícího“.
Vzhledem k tomu, že tato „nenápadná“ změna DPH přinese celkem ra-
zantní změny – zvýšení kupní ceny pozemků, nových bytů a rodinných 
domů, je naprosto nezodpovědné schvalování připravovaných zákonů 
navrhovaných s účinností od 1. 1. 2014 prakticky na konci roku 2013, 
tzn. schvalování takhle důležitých změn na poslední chvíli.
Co vlastně novela zákona o DPH obsahuje a jaké má praktické dopady?
Nejdříve je třeba citovat nové znění daného paragrafu – § 56 ZDPH 
účinného od 1. 1. 2014 a porovnat je s předchozím rokem 2013, resp. 
ujasnit si nové pojmy v návaznosti na občanský zákoník:
§ 56
Dodání vybraných nemovitých věcí
1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně ro-
zumí dodání
a) pozemku, b) práva stavby, c) stavby, d) podzemní stavby se samostat-
ným účelovým určením, e) inženýrské sítě, f) jednotky.
2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která 
a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným 
základem nebo inženýrská síť, a
b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo 
udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno 
od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo 
ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který 
nastane dříve.
4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 
uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění 
úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při usku-
tečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

Z novely ZDPH již od 1. 1. 2014 byla vypuštěna definice tzv. stavebního 
pozemku. Nová úprava přímo vymezuje, které pozemky jsou při převo-
du osvobozeny od DPH. Podmínky pro osvobození převodu pozemku 
(nově „dodání vybrané nemovité věci“) jsou v ust. § 56 odst. 2 ZDPH 
od 1. 1. 2014 nastaveny odlišně oproti úpravě v roce 2013, jehož znění 
bylo (cit.): § 56 odst. 2:
Převod pozemků je osvobozen od daně, s  výjimkou převodu stavebních 
pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí ne-
zastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo 
udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená 
se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, 
na kterém není stavba jako věc (konec cit.)
Důsledkem toho je fakt, že v řadě případů převod pozemku, který byl 
v r. 2013 dle ZDPH plněním osvobozeným (bez daně), bude od 1. 1. 
2014 zdanitelným plněním, tj. jeho cena se zvýší o 21 % DPH.
K pochopení dopadu změn a výkladu výše zmíněného § 56 je třeba vy-
mezit definice některých pojmů:
Vymezení pojmu „pozemek“
V  souvislosti s  uplatněním principu stejného režimu zdanění stavby 
a  pozemku k  ní přiléhajícího se pojmem pozemek rozumí pozemek 
geometricky a  polohově určený a  zobrazený v  katastru nemovitostí 
a označený takto samostatným parcelním číslem. Bude-li stavba umís-
těna, byť jen částečně, na více parcelách, je třeba v zásadě všechny tyto 
parcely považovat za pozemky, na kterých je zřízena stavba, tzn. poze-
mek přiléhající ke stavbě je tedy parcela (samostatné parc. č.), na které 
se nachází stavba. S  odkazem na  uplatnění principu stejného režimu 
zdanění stavby a pozemku k ní přiléhajícího bude pozemek, na němž 

se nachází stavba (příp. pozemky na více parc. č.) zdaněn základní saz-
bou DPH (21 %) stejně jako vlastní stavba. Pro účely DPH nelze budovy 
nebo části budov a pozemky, na nichž stojí, od sebe navzájem oddělit.
I  přesto však mohou ve  výše zmíněné definici „pozemek přiléhající 
ke stavbě“ vzniknout v praxi mnohé nejasnosti a dohady ve výkladu zá-
kona. Uveďme příklady:
– Bude-li spolu se stavbou dodán pozemek výhradně pod stavbou (např. 
v městské zástavbě, kde jednotlivé stavby na sebe navazují), nevznikne 
v oblasti DPH žádná komplikace. Předmětem stejného režimu (osvobo-
zení nebo zdanění) bude celá úplata.
– Dalším příkladem je prodej rodinného domu, kde zastavěna není celá 
plocha pozemku, ale kolem domku je zahrada, dvorek, parkovací místo. 
Podle účelového členění druhu pozemku jde o zastavěnou plochu a ná-
dvoří a ostatní plochu. Je otázkou, zda bude mít každá část pozemku 
samostatný daňový režim nebo je dodáván jeden pozemek se stavbou 
jako jediné nedělitelné plnění s jednotným daňovým režimem.
– Jako poslední příklad je dodání pozemku se stavbou a navazující za-
hradou (tj. dvě parcely). Pozemek je podle účelového členění zastavěnou 
plochou s nádvořím a zahradou.
Bude se tento převod, resp. dodání vybraných nemovitých věcí pro úče-
ly DPH posuzovat jako dodání pozemku s budovou jako jeden případ 
a dodání pozemku – zahrady jako druhý případ nebo se tento prodej 
vyhodnotí jako jednotný daňový režim jak pozemku přiléhajícího k bu-
dově, tak i zahrady?
V obou posledních příkladech je možná ještě varianta, že se vyčlení ta část 
pozemku, která je přímo zastavěna a přidělí se jí jednotný režim se stav-
bou. Zbývající část – převod zahrady bude tak osvobozené plnění.
Záleží na  každém plátci, jak konkrétní transakci vyhodnotí. Pro účely 
ustanovení § 56 schází upřesnění definice pojmu „dodání pozemku“, z níž 
by bylo patrné, zda se jedná o část pozemku označenou parcelním číslem 
nebo zda je možné a správné pozemek dodávaný v rámci jedné transakce 
případně „rozdělit“ a každé části přidělit vlastní daňové zacházení. 
Jedna věc je však jistá: dokud nebudou příslušná ustanovení zákona 
novelou zpřesněna, nelze stanovit univerzální pravidlo, jak postupovat. 
Každá transakce musí být posouzena individuálně s ohledem na zákon-
ná ustanovení a obecné principy. 

Vymezení pojmu „právo stavby“
Právo stavby je dle § 56 odst. 1 písm. b) ZDPH v novém znění vybranou 
nemovitou věcí. Toto právo může obsahovat pouhé právo postavit na ci-
zím pozemku stavbu nebo může obsahovat právo mít na cizím pozem-
ku stavbu již postavenou. Pro účely DPH je tyto situace třeba rozlišovat. 
Bude-li předmětem dodání právo stavby obsahující věcné právo postavit 
či vlastnit na pozemku stavbu (tzv. „nehmotné“ právo stavby), podmín-
ky osvobození nemohou být tak splněny a dodání tohoto „nehmotného“ 
práva stavby bude vždy zdanitelným plněním v základní sazbě DPH.
Bude-li předmětem dodání právo stavby, jehož součástí je stavba 
(„zhmotnělé“ právo stavby), bude se pro osvobození či zdanění zjišťovat 
naplnění tzv. časového testu dle § 56 odst. 3 ZDPH, tzn. bude se řídit 
jednotným daňovým režimem podle existující stavby.
Vymezení pojmu „stavba“
Pojem stavba zahrnuje stavby spojené se zemí pevným základem včetně 
inženýrských sítí a jednotek (bytů).
Inženýrskými sítěmi se rozumí vodovodní, kanalizační, elektro, plyn, 
telekomunikační sítě.

Podmínky osvobození 
Osvobození od DPH je upraveno v nových ustanoveních § 56 odst. 2 a § 
56 odst. 3 ZDPH. 
1) § 56 odst. 2 ZDPH
Převod pozemků bude od DPH osvobozen v následujících situacích:
– není-li na pozemku zřízena stavba spojená se zemí pevným základem,
– není-li na pozemku zřízena inženýrská síť,
– není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo 
udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba (dříve 
stavební pozemek).
Pro uplatnění osvobození musejí být všechny výše uvedené podmínky 
splněny současně, tzn. že od 1. 1. 2014 bude osvobozen pouze převod 
nezastavěného pozemku bez inženýrských sítí a bez vydání stavební-
ho povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Osvobození pozemku je vázáno na absenci stavby spojené se zemí pev-
ným základem, existence movité stavby osvobození nebrání. Pokud jde 
o inženýrskou síť, není pro účely nového ust. § 56 odst. 2 ZDPH podstat-
né, zda je spojena se zemí pevným základem či nikoli. Skutečnost, zda 
je stavba, resp. inženýrská síť vlastněna stejnou osobou jako pozemek 
nebo třetí osobou, není podstatná.
Stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby 
nelze ztotožňovat s územním rozhodnutím, s rozhodnutím o umístění 
stavby, ani s právem stavby – předmětem každého z těchto institutů jsou 
jiné právní skutečnosti.
2) § 56 odst. 3 ZDPH
Pozemek, je-li na něm postavena stavba nebo zřízena inženýrská síť, lze 
i při nesplnění výše uvedených podmínek v odst. 1) osvobodit po uply-
nutí časového testu 5 let (resp. 3 let u staveb nabytých do konce roku 
2012) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního 
započetí užívání stavby dle výše cit. § 56 odst. 3 ZDPH.  Znovu je třeba 
vycházet z principu jednotného režimu zdanění stavby a přiléhajícího 
pozemku. Podle § 56 odst. 3 se osvobodí i  převod pozemku, pokud 
na něm stojí stavba splňující podmínky osvobození. Daňový režim po-
zemku tak bude určen režimem stavby na něm umístěné.
Časový test 5 let v praxi znamená, že je-li na pozemku zřízena stavba 
spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, je nutné testo-
vat, jestli uplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu stav-
by na pozemku nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby 
na pozemku, a to k tomu dni, který nastane dříve. Pokud doba 5 let:
a) neuplynula – je převod pozemku zdanitelným plněním se základní 
sazbou daně 21 %,
b) uplynula – jedná se o osvobozený převod pozemku (bez DPH).
Převod stavby se řeší nezávisle na uplynutí příslušné lhůty 5 let, resp. 3 
roky u staveb nabytých plátcem do 31. 12. 2012 – viz. bod 2 přechod-
ných ustanovení čl. II zákona č. 502/2012 Sb. Ten stanoví, že u převodu 
staveb, bytů a nebytových prostor nabytých před dnem účinnosti tohoto 
zákona (před 1. 1. 2013) se použije lhůta uvedená v ust. § 56 ZDPH 
ve znění účinném do 31. 12. 2012. Prakticky to znamená, že u staveb, 
bytů a nebytových prostor nabytých do konce r. 2012 platí pro osvobo-
zení jejich převodu časový test v délce 3 let, zatímco pro uvedené ne-
movitosti nabyté po 1. 1. 2013 v délce 5 let. Toto přechodné ustanovení 
zůstává v platnosti i po 1. 1. 2014 a u vyjmenovaných nemovitostí (sta-
veb, bytů a nebytových prostor) je tak z hlediska délky lhůty, po jejímž 
uplynutí je jejich převod osvobozen od daně, speciálním ustanovením.

Sazba daně u dodání práva stavby a pozemku u staveb pro sociální 
bydlení
Při dodání práva stavby bytu či domu splňujících podmínky stavby 
pro sociální bydlení dle § 48a ZDPH se uplatní snížená sazba daně 
15 %.  V návaznosti na nedělitelnost stavby a pozemku, na němž stav-
ba stojí a použití jednotného daňového režimu z hlediska sazby daně, 
se jak u dodání práva stavby pro sociální bydlení, tak i u dodání po-
zemku zastavěného touto stavbou uplatní snížená sazba daně.
Bytem pro sociální bydlení se pro účely DPH rozumí byt, jehož celko-
vá podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plo-
chou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch 
všech místností bytu, vč. místností, které tvoří příslušenství bytu 
(např. komora, sklep atd.).
Rodinný dům pro sociální bydlení definuje ZDPH jako rodinný dům, 
jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2, přičemž celkovou 
podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí 
součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
V případě odlišného vlastníka pozemku a stavby nastanou od r. 2014 
situace, že bude samostatně převáděna stavba pro sociální bydlení 
a  samostatně pozemek, na  kterém je umístěna, popř. i  samostatné 
právo stavby, jehož součástí bude již existující stavba pro sociální 
bydlení. Pravidlo nedělitelnosti pozemku a stavby na něm stojící, tj. 
jednotného daňového režimu, bude uplatněno i v  tomto případě, tj. 
snížená sazba daně při dodání samostatné stavby pro sociální bydlení 
a u samostatného převodu pozemku zastavěného touto stavbou nebo 
práva stavby.
Samozřejmě i v tomto případě platí naplnění časového testu, při jehož 
splnění bude tento převod osvobozen od DPH.

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru

Zdaňování převodu pozemků daní z přidané hodnoty od 1. 1. 2014
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

■ Interiérové dveře vhodné k re-
novaci: 5 ks levých prosklených 
šířka 80 cm – cena za ks 500 Kč, 
3 ks pravých plných šířka 60 cm 
– cena za  ks 300 Kč, 2 ks pra-
vých plných šířka 70 cm – cena 
za ks 300 Kč. 1 ks levých proskle-
ných vchodových šířky 90 cm 
za  500 Kč. Materiál dřevotříska 
v bílém nátěru. Tel.: 608 924 839.
■ Manželskou postel – letiš-
tě s  úložným prostorem, jako 
dvě samostatná lůžka. Rozměr 
180×200 cm. Používané, ale za-
chovalé. Cena 2.200 Kč. Tel.: 
702 008 771.

■ Kuchyňskou linku. Zachova-
lou. Včetně elektrických spotře-
bičů (mikrovlnná trouba, myč-
ka, sporák se sklokeramickou 
deskou). Cena 19.500 Kč. Tel.: 
608 769 248.

■ Hrdličky. Velmi levně pro-
dám. Více informací na  tel.: 
776 825 363.
■ Brambory konzumní, baleny 
po  25 kg. Cena 11 Kč/kg. Volejte 

po 16. hodině na tel.: 774 699 081. 
■ Dvojlůžko, starší. Vhodné 
na  chatu, chalupu. Cena doho-
dou. Tel.: 737 758 576.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.

■ 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.: 736  455  921.
■ 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 garáž na  ulici No-
vosady Velké Meziříčí. Cena 
dohodou. Tel.: 732  871  390.
■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Částečně zařízen. 
Volný ihned. Tel.: 774  747  810.
■ 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 kuchyňská linka a ply-
nový sporák. Má vlastní plynový 
kotel k  vytápění a  ohřevu vody 

(náklady na  teplo jsou minimál-
ní). K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. v patře, 2. v suterénu). Parko-
vání 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.

■ Doučování AJ, RJ. Studentka 
vysoké školy doučí anglický jazyk 
úrovně základní a  střední školy 
a ruský jazyk na úrovni začáteč-
ník. Tel.: 777 003 016.
■ Doučím žáky ZŠ angličtinu, 
češtinu, ruštinu. Volejte večer 
na tel.: 777 691 117.
■ Hledáme doučování angličti-
ny pro žákyni ZŠ ve Velkém Me-
ziříčí a okolí. Tel.: 737 365 033.

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

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

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

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Zubní pohotovost: 
Sobota 22. 2. a neděle 23. 2. MUDr. Beáta 
Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 642 545. (www.nnm.cz)
Víkendová pohotovost MUDr.  Zuzany 
Moravusové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

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

od 1. 12. 2013 

k pronájmu 
servisní dílnu pro automobi-
ly – příjezd z ulice Bezděkov 
(54 m2, výška garáže 3,50 m) 
a dále nabízí jedno garážové 

stání. Cena dohodou.
Informace podá pan Babák, 

tel.: 566 522 442.

Přijmeme 
obchodního zástupce 
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

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

ve středu 26. 2. 2014 v 15 hodin
pořádá seminář:

JAK HLEDAT PRACOVNÍ MÍSTA 
NA INTERNETU

možnosti hledání práce, orientace na pracovních portálech, 
personální agentury, tiskoviny 

V praktické části si vyzkoušíme, jak hledat volná pracovní místa 
prostřednictvím internetu.

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, sídlo 
České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 3. patro, 

dveře č. 304 (školicí středisko).
Potvrzení účasti: 

telefonicky na čísle 566 781 198
e-mailem na 

centrumzamestnanosti@mestovm.cz
popř. osobně v centru zaměstnanosti

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost a ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

Pokud vám nevyhovuje termín semináře, 
využijte možnosti se objednat na individuální 

konzultaci na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Nepůjde elektrický proud:
26. 2.;  7.30–12.30, Mostiště – 
severní část obce od křižovatky 
směrem k Olší n. Oslavou (ško-
la bez omezení). -E.ON- 

Na kurzu vás naučím jednoduché techniky, které vám pomohou při 
bolestech zad a šíje. Budeme pracovat i se silikonouvou baňkou. V pří-
padě zájmu si můžete baňky i masážní oleje zakoupit přímo na kurzu, 
a to za akční ceny. Cena kurzu: 650 Kč/1 osoba, sleva pro páry: 1.100 
Kč/1 pár.
Pro rezervaci místa je nutné provést platbu předem. Dárkové kupony 
na kurz mužete zakoupit osobně ve studiu Masáže Anabell – masáže 
Třebíč nebo ve Velkém Meziříčí. 
O  masážním studiu Anabell: provádíme masáž dolních a  horních 

končetin, zad a  šíje, bříška, dekoltu a  obličeje včetně kolagenového 
ošetření, masáž celotělovou a rituál 5 elementů, havajskou celotělovou 
masáž. Poskytujeme slevy seniorům, ZTP, studentům. Klientům VZP 
jsou masáže propláceny pojišťovnou.                     -ma- (placená inzerce)

Přijďte na masérský kurz
1. 3. 2014 ✳ ✳ 9.30–15.00 ve VM

MASÁŽE ANABELL POŘÁDÁ 
kurz masáže pro laiky – záda a šíje

mail: masazeanabell@centrum.cz
www.anabell-masaze-velkemezirici.webnode.cz,

info: Eva Kratochvílová 
(masérka/lektorka), 

tel.: 739 012 067

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ 
Stuhleck – RAKOUSKO
8. 3. (sobota) 
cena za  dopravu 550 Kč, ceny 
skipasu na: www.stuhleck.com

VELKÝ MEDER 
termální lázně (Slovensko)
1. 3.  (sobota)
vstupné vč. dopravy 680 Kč 
Odjezd: Měřín 5.30, VM 5.40
V. Bíteš 5.55

Informace, objednávky: tel. 607 541 915, 775 055 501
Více na: www.miris-tour.cz

AQUAPARK – TROPICAL ISLAND 13. 3.  (sobota) Německo
Celodenní vstupné 1.400 Kč vč. dopravy, děti do 6 let – 500 Kč

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

mlady@eurowagon.cz

OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
znalost NJ podmínkou, AJ vý-
hodou; flexibilitu; aktivní vy-
hledávání nových obchodních 
příležitostí.
Nabízíme: 
možnost seberealizace; 
výhodné platové podmínky; 
zázemí prosperující firmy.

O d ě v y 
R O S E - M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

SLEVA až 50 %
Bundy, 

flaušové kabáty, 
kostýmy, svetry, 

saka 
 Tel.: 566 520 355

20 12/13tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Volejte Non Stop : 605 255 868

RYCHLÉ PŮJČKY
Zaměstnanci, živnostníci, 

důchodci do 70 let

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavírání smlouvy o revolvingovém úvěru 

a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Stačí poslat SMS, zavolám

www.potrebuji-penize.cz

Jana Zelená zavítá na besedu do Velké Bíteše
Na co charita využívá prostředky z Tříkrálové sbírky? 
Co nabízí charita občanům Velkobítešska? 
A jaké novinky připravila žďárská oblastní charita v letošním roce? 
Na tyto otázky odpoví Jana Zelená v neděli 23. února od 18 hodin 
v bítešské Základní umělecké škole. Besedu s ní pořádají Kolpingova 
rodina Velká Bíteš a místní KDU-ČSL.
Jana Zelená je ředitelka Oblastní charity Žďár. Za svého působe-
ní ztrojnásobila objem služeb, které charita v  regionu poskytuje. 
V roce 2011 získala ocenění Žena regionu Vysočina.  Seznámí vás 
s  tím, jak můžete využít služeb charity, pokud se ocitnete v  tíživé 
situaci. Představí např. služby osobní asistence, pečovatelskou službu 
či denní stacionář.  A  také řekne, na  co jsou využívány příspěvky 
z Tříkrálové sbírky.
Cyklus přednášek Bítešská akademie si získává dobré jméno díky 
volbě zajímavých osobností. S bítešskými tak už diskutovali biskup 
Václav Malý, astronom Jiří Grygar, předseda agrární komory Jan Ve-
leba či lékař Vít Kaňkovský.                                             Ladislav Koubek

Jubilejní 10. ročník

Nezvýšené vstupné – pouze 150 Kč 
(v ceně je ochutnávka, sklenička a další drobnosti).

Bližší informace jsou na našich webových stránkách: 
www.kostpalenek.wbs.cz

Tradiční košt pálenekHudební doprovod – Akordeon band Vysočina
Letos opět vystoupí tanečnice orientu a zumby,
lektorka brněnského Centra tance Lada Tkadlecová
(Janáčková), společně  s dalšími členkami taneční 
skupiny Dalal as-Sabah. 
Skupina byla mnohokrát úspěšná v různých soutěžích
v ČR, ale i v zahraničí.

Dne 12. dubna v sále „hasičky“
ve Velkém Meziříčí v 15 hodin

A  dále jsme pro vás připravi-
li novinku. Ukázky bojového 
umění KUNG FU.
Akademie YULONG se pravidel-
ně umísťuje na předních příčkách 
mistrovství republiky, ale i na za-
hraničních soutěžích.
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Blahopřání

sUdokU

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

→

společenská RUbRika

Vzpomínky

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:

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

V sobotu 8. 2. 2014 byli starostou 
města ing. Radovanem Necidem 
přivítáni noví občánci města Vel-
ké Meziříčí:
Marek Duben, David Stoklasa, 
Adam Chytka, Nela Vejmělková, 
Leona Kališová, Alexandra Ča-
cho, Nela Kratochvílová, Micha-

el Bureš, Maelys Kia Oulehlová, 
Martin Prokop, Ellen Prokopová, 
Karolína Vasilová, Jakub Vítek, 
Jaroslav Caha, Václav Čermák, 
Kryštof Dočkal, Petr Havlíček, 
Melichar Jurek, Sabina Klímová, 
Petr Mafek, Patrik Žák,
Viktorie Ela Dvořáková, Tere-

za Kadlecová, Mia Lévayová, 
Oldřich Nováček.
Kulturní program připravily děti 
z  MŠ Sokolovská. Miminka do-
stala již tradičně finanční dar 
ve  výši 1.500 Kč a  knížku, ma-
minky obdržely kytičku. 

-měú-, foto: Jitka Bradáčová

Přivítali nové občánky – sobota 8. 2. 
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Pozvánka 
na filmové promítání 

Čtvrtek 27. 2. 2014 
18.00 kino Jupiter clubu

Když se ještě filmovalo 
Druhý promítací večer dokumentárních filmů 

točených šestnáctimilimetrovou kamerou. 
Dokumenty: 

Vstupné: 50 Kč

Autokros Motocyklové 
závody

110. výročí 
hasičského 

sboru

▶ CANISTERAPIE
čtvrtek 20. 2. 2014 v 16 hodin
Představení speciálně vycviče-
ného pejska dětem. Bude při-
pravený program, při kterém 
budou mít děti možnost přijít 
se zvířetem více do  kontaktu. 
Canisterapie má pozitivní vliv 
na  psychiku. Lze ji využít jak 
u dětí s postižením, tak i u zdra-
vých. 
Vstupné 50 Kč. 

▶ PSYCHOSOMATIKA  spou-
štěč našich problémů a nemocí
úterý 25. 2. 2014 v 9 hodin
Beseda s  psychologem, gra-
fologem a  psychoterapeutem 
Mgr. Lubošem Novotným
Po skončení besedy je  možnost 
individuálního poradenství. Bě-
hem besedy je zajištěn dohled 
na děti v herně. 
Příspěvek: 50 Kč, zdarma káva, 
čaj.

Dnes, 19. února,  by se dožil 100 let pan Alois Přibyl z Měřína. 

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

✳ Devadesát pět není málo, 
prožít je snad za to stálo, 
jsi nejbohatší člověk mezi námi, 
ne penězi, ale vzpomínkami.
Tvůj poklad sice není zlatý, 
ale má hodnotu a je pro nás svatý, 
nakouknout do  něj nás trochu 
svádí, 
vidět tam třeba Tvé hříchy mládí. 
Ať Ti těch vzpomínek stále jen při-
bývá, 
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá, 
do  stovky chybí Ti malinký kus, 
tak to tu s námi vydržet zkus. ✳

Dne 21. února oslaví významné životní jubileum 

pan Josef Vítek z Radenic.

Vše nejlepší, hodně zdraví přeje Jitka s rodinou.

POZVÁNKA
NA SCHŮZI HS DOLNÍ HEŘMANICE

Výbor honebního společenstva Dolní Heř-
manice oznamuje členům, že schůze honeb-
ního společenstva se koná 1. 3. 2014 v 18.00 

v KD Dolní Heřmanice

❧ Jen jedno srdce na  světě jsme 
měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je 
chtěli, neozve se vícekrát. ❧

Dne 21. února 2014 tomu bude 
5 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

František Marek 
z Velkého Meziříčí.

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Božena 
a děti s rodinami.

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky 

● Poděkování ●
Texty s fotografiemi je možné 

kromě osobního předání 
v redakci (budova Jupiter clu-
bu, 1. patro, Náměstí 17, Velké 

Meziříčí) zasílát e-mailem: 
velkomeziricsko@velkomezi-

ricsko.cz
Bližší informace získáte na tel.: 

566 782 009, 739 100 979

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
pobočka Velké Meziříčí Ostrůvek 2,  www.zdar.charita.cz 
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY DO KOPRETINY

pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost
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divadelní sezona jaRo 2014

Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie 
Úspěšný skotský dramatik napsal svoji drsnou komedii Lháři na po-
čátku nového milénia. Hra je situována do současnosti. Dvojice poli-
cistů přichází rodině oznámit tragickou nehodu jejich dcery. Až uma-
nutá touha strážců zákona po ohleduplnosti se vlivem neočekávaných 
událostí mění v  groteskní souboj o  přežití a  díky tomu se klaunská 
slovní komika proměňuje do ztřeštěné komiky situační. Ale hlavně se 
ukazuje, že skutečnost je jiná, než jak se na první pohled zdálo. Hru 
uvádíme v české premiéře.
Hrají: : Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ 
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ Simona Vrbická, Daniel Bam-
bas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová
Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, 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 bliž-
ší informace získáte na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566  782  004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště).                              Změna programu vyhrazena! -zh-

kph - další konceRt sezony Loutková pohádka Jupiter club 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

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-

CHARITATIVNÍ PLES 
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, Velké Meziříčí 
tel.: 566 782 004–5. Vstupné: 150 Kč.

OSTATKOVÁ 
ZÁBAVA

ve Lhotkách
1. 3. 2014 ve 20.00 KD
Hraje skupina ŽÍZEŇ

Bohatá tombola, 
masky vítány.

Během dne průvod 
masek Lhotkami, Kús-
kami, D. Radslavicemi
 Sraz masek v 9.00 v KD

Sobota 22. 3. v 15 hodin v sále luteránského gymnázia (bývalá 
ZUŠ), vstupné 120 Kč. Po vystoupení Míši cca 1,5 hodiny, pokra-
čujeme v soutěžích a diskotéce s DDM VM. Rezervace a prodej 

vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.

Karneval – Zpíváme  a tančíme s Míšou

Zváni jsou všichni od 0–150 let, občerstvení zajištěno. 
Startovné 50 Kč. Hlavní výhra horské kolo.

Nic se neděje náhodou – toho koho potkáme, kdo se nám narodí, jak 
se chováme, jak se cítíme, v jaké jsme životní fázi našeho života. Žád-
ný z nás neuteče před jeho „neřešením“. Můžeme všechny naše bolesti, 
strachy, nejistoty zakrývat, potlačovat, neposlouchat, ale jednoho dne je 
stejně budeme muset odkrýt a zpracovat. Už to nepůjde přehlížet a dě-
lat, že se „NIC“ neděje. Nepomohou léky, alkohol, televize, ani partne-
ři. Čím jsme mladší a zdatnější, tím je to pro nás snadnější, ale týká se 
to nás všech včetně starší generace. Nenarodili jsme se proto, abychom 
umřeli jen tak. Pojďme s tím vším „něco“ udělat, vyčistit naše bolístky, 
napravit naše myšlení, pochopit náš životní úkol tak, abychom se sku-
tečně probouzeli s radostí v srdci a vítáním nového dne. Jak poznáte, že 
se to týká i vás? Dokážete pozdravit každého člověka bez jediné myšlen-
ky? Dokážete rozumět svému dítěti – proč se tak chová? Prožijete den 
tak, jak chcete pouze vy? Přijali jste se a máte se rádi? Víte, kdo skutečně 
jste? Proto jsme tu, abychom dokázali i na spoustu dalších otázek odpo-
vídat ANO. Abychom se učili tomu skutečnému životu – tam kde je mír, 
svoboda, láska, hojnost a světlo pro každého z nás. 
Sebepoznávání – každé úterý od 9 hodin (zpracovávání jednotlivých 
životních témat, pochopení souvislostí, učit se vnímat jen sebe, odbou-
rávat negativní, posilovat pozitivní…)
Malý školkáček – každý čtvrtek od 9 hodin (porozumění dětského vyja-
dřování, skutečných potřeb, příprava na dětský kolektiv…)
Individuální konzultace – dle předchozí domluvy (konkrétní zpraco-
vání osobních záležitostí…)
Poslední pátek v měsíci – ŽENSKÝ kruh 28. 2. od 16 hodin (posílení 
ženské energie, ozdravení těla a duše – v rytmu intuitivního přirozeného 
pohybu – s sebou dlouhou sukni, či šátek)
Každou třetí sobotu – Kruh ODPUŠTĚNÍ 8. 3. od 16 hodin (každým 
odpuštěním se osvobodíme a uzdravíme – (s sebou pastelky, blok…)
Na programy je nutné se předem rezervovat. Buď sms na tel.: 777 708 898, 
e-mailem: amira-angels@email.cz, nebo osobně. Více na  www.amira-
-angels.cz. Prostory u parkoviště Pošty ve VM, Moráňská 134/2.

-jk-

Jízdní řád autobusu BDS, s. r. o. na Charitativní ples DS Březejc:
Osová Bítýška – Horní hospoda 19.05  
Ořechov – zastávka 19.07
Křižanov – zastávka 19.15
Martinice – zastávka 19.25
Velké Meziříčí – Domus 19.35
Jabloňov – zastávka 19.40

Ruda – zastávka 19.45
Jáchymov – zastávka 19.50
Bezděkov – zastávka 19.55
Nové Sady – zastávka 19.56
Odjezd z plesu 01.00–02.00 hodin – dle domluvy. 
Autobus BDS, s. r. o. zajištěn pro všechny účastníky zdarma!     -hs-

Autobusová doprava na Charitativní ples 21. 3. 2014

SDH Martinice 
zve na:

22. 2. 
Tradiční „Vostatky“
od 13.00 průvod po vsi

Maškarní zábavu 
od 20.00, hraje Fáze

Vepřové hody po celý den.

23. 2. 
Dětský karneval 
od 13.30 v KD

Ostatky v Oslavici 

V sobotu 1. 3. 
od 11 hodin 

průvod masek po vsi.
Od 20 hodin ostatková 

taneční zábava 
se skupinou Proměny, 
maskám vstup zdarma.

V neděli 2. 3. od 14 hodin 

dětský karneval 
se skupinou Pastelki.

Srdečně zvou pořadatelé 
SDH Oslavice.

15. března 2014 
od 17 hodin

kinosál 
Jupiter clubu

Velké Meziříčí
Mediální partner

Program Amira Angels
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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 v tělocvičně ZŠ Školní VM

NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE 
8.–9. března 2014 OZP CUP – 1. liga, 1. kolo pro sportovce s cen-
tr. poruchami hybnosti zdrav. tř. BC1, BC2, BC3 a BC4.

V  sobotu 8. 2. 2014 se uskutečnil 
další závod Poháru Orlických hor, 
tentokráte na  Dolní Moravě. Za 
krásného počasí se  na  startu sešlo 
téměř 240 závodníků. Jsme velmi 
rádi, že se těchto závodů začíná 
zúčastňovat stále více členů našeho 
Ski klubu VM. Někteří vyjeli úplně 
poprvé a hned od startu museli čelit 
velmi prudké části sjezdovky.
Denisa Vošmerová, jak už je té-
měř zvykem, vybojovala druhé 
místo. V průběžném hodnocení 
celého poháru sidrží první mos-
to. Další medaili pro ski klub zís-
kala Tamara Bočková, která byla 
již podruhé bronzová. V  top 10 
dojel ještě Filip Vošmera (5. mís-
to) a Natálie Malcová (10. místo).
Umístění dalších závodníků:
Žaneta Vrábelová (12), Petr 
Vokoun (13), Hanka Krčálová 

(13), Sára Krbečková (17), On-
dřej Fischer (20), Zuzana Ra-
šovská (22), Tomáš Malec (27), 
Karolína Balejová (29), Veroni-
ka Švandová (32), Marie Barto-
šová (35).

Do  cíle nedojela Dana Harvey 
a  bohužel i  Tadeáš Bíbr, který 
v horní části tratě předváděl skvě-
lou jízdu. Nebýt pádu, jistě by to 
bylo velmi pěkné umístění.

-id-, foto: archiv Ski VM

Lyžaři závodili na Dolní Moravě

V  sobotu 8. února 2014 pořá-
dal házenkářský oddíl Velkého 
Meziříčí již pátý ročník turnaje 
mladších žáků pod názvem Zim-
ní pohár.
V  prvním zápase se náš tým 
utkal s  celkem HK Ivančice 
a  po  nejlepším výkonu na  tur-
naji vyhrál přesvědčivě 13:7. 
Poté jsme se střetli s týmem Tat-
ranu Bohunice. Ještě v poločase 
jsme vedli 7:3 a vypadalo to, že 
kráčíme k  dalšímu pohodové-
mu vítězství. Jenže ve  druhém 
poločase přišel neuvěřitelný 
střelecký výpadek, kdy jsme ne-
dali ani jednu branku. Z  bran-
káře Bohunic jsme udělali hvěz-
du zápasu (po zásluze na konci 
turnaje převzal cenu za  nejlep-

šího brankáře)  a prohráli jsme 
7:8. Další zápas jsme odehráli 
s celkem TJ Sokol Újezd u Brna 
a  přes veškerou snahu jsme 
nedokázali na  obraně plnit po-
kyny trenérů. Nechávali jsme 
hráče soupeře po  kombina-
cích pronikat až na  brankoviš-
tě a  dávat jednoduché branky. 
Soupeř chyby s  jistotou trestal, 
a  tak jsme po  zásluze prohráli 
11:16. Poslední dvě utkání jsme 
odehráli proti relativně slabším 
soupeřům. Sice docházely síly 
a  v  některých částech zápasů 
výkon nebyl tak koncentrova-
ný, ale kluci zabojovali a  vy-
hráli nejprve nad TJ Jiskra Tře-
boň 13:10, a poté nad TJ Sokol 
Chrudim 9:7.

Turnaj přinesl dobré srovnání 
připravenosti celků před jarní 
částí sezony, bylo vidět hodně 
vyrovnaných zápasů i  pohled-
ných akcí. Naši hráči nakonec 
na turnaji obsadili nepopulární 
4. místo i  proto, že celek HK 
Ivančice dokázal v  posledním 
zápase překvapivě obrat o  bod 
do  té doby suverénní tým 
z  Újezdu u  Brna, a  zamíchal 
tak pořadím na  medailových 
pozicích. I  tak kluci zaslouží 
pochvalu za  předvedené výko-
ny a  i  podle ostatních trenérů 
prokázali velké zlepšení.
V  brance zaslouží pochvalu 
za  předvedený výkon Milan 
Krejčí, v  obraně zahrál výborně 
Jakub Benda, tým střelecky táh-

lo trio Vojtěch Svoboda, Štěpán 
Fiala a Jakub Benda. Velmi dob-
ře se uvedli věkem ještě minižáci 
Lukáš Dobejval a  Vít Rohovský. 
Cenu za nejlepšího hráče turnaje 
převzal Vojtěch Svoboda.
Pořadí turnaje:
1. TJ Sokol Újezd u Brna 9 bodů 71:52
2. HK Ivančice 7 bodů 54:46
3. Tatran Bohunice 6 bodů 54:43
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 6 bodů 53:48
5. TJ Sokol Chrudim 2 body 33:52
6. TJ Jiskra Třeboň 0 bodů 44:68

Sestava a  branky: Milan Krejčí 
– Vojtěch Svoboda (18), Štěpán 
Fiala (14), Jakub Benda (12), Vít 
Rohovský (5), Jiří Blažek (2), Do-
minik Šroler (1), Lukáš Dobejval 
(1), Matouš Malec a  Josef Su-
choň, trenéři Pavol Živčic, David 
Stoklasa a Petr Kaštan.

-sto-, foto: Petr Horák

Mladší žáci skončili v zimním házenkářském poháru bez medaile

Trenér Petr Koláčný složil re-
prezentaci MKVM pro prestižní 
turnaj Victory cup ve středočes-
kých Milovicích. Zúčastnili jsme 
se již podruhé tohoto neoficiál-
ního mistrovství republiky. Přes 
zdravotní absence a  povinnosti 
v  klubech se podařilo sesta-
vit tým ve  složení: Tomáš Jícha 
(GK), David Polák, Jaroslav Ku-
bec, Vladimír Večeřa, Michal 
Votoupal, Josef Láznička, Jakub 
Vítek (C), David Kameník, Lu-
káš Liška.
Naše skupina byla nalosována 
z  těchto týmů: Rádio Kiss, Re-
staurace u  Pecků, Výběr BSMK 
a Výběr MKVM.
Zápasy ve skupině:
MKVM – Rádio Kiss 0:1
V utkání jsme byli lepším týmem, 

vytvořili jsme si několik gólových 
šancí, ale selhali jsme v  koncov-
ce. Branku jsme inkasovali 15 

sekund před koncem po  hrubé 
chybě na  půlicí čáře. Zápasu by 
minimálně slušela remíza.

MKVM – Restaurace u  Pecků 
1:1
První polovina utkání byla zcela 
vyrovnaná se šancemi na  obou 
stranách. Tři minuty před kon-
cem juniorský sparťanský repre-
zentant Zapletal poslal Peckovce 
do vedení. Naši hráči se nevzdali 
a  v  závěrečném tlaku 30 sekund 
před koncem po  nádherné akci 
Liška – Kubec (které zatleskala 
zaplněná hala) druhý jmenovaný 
vyrovnal.
MKVM – BSMK 1:0
V tomto utkání jsme jednoznač-
ně přehráli výběr Brna, vypraco-
vali si nespočet gólových šancí, 
byť se pouze jednu podařilo vy-
užít kapitánem Vítkem. Po jedné 
výhře, remíze a porážce ve skupi-
ně se podařilo postoupit do  os-

mifinále. Tam jsme se utkali s vý-
běrem Prahy. 
Osmifinále: MKVM – Výběr 
Prahy 0:0
Na penalty 2:1 (proměnili Liška, 
Kubec) V  takticky vedené bitvě 
se za celý zápas neurodila na žád-
né straně gólová příležitost, a tak 
o postupu do čtvrtfinále rozhodly 
penalty, ve kterých zářil náš bran-
kář Jícha, když se mu podařilo 
dvě chytit.
Čtvrtfinále: MKVM – Výběr Os-
travy 0:3
V tomto útkání s favoritem tur-
naje jsme udělali v obraně něko-
lik školáckých chyb, které zku-
šený soupeř využil. I my jsme si 
vypracovali několik šancí, napří-
klad za  stavu 0:2 jsme soupeře 
zatlačili na jeho polovinu hriště, 

ale další zbytečný kiks v  obra-
ně znamenal třetí gól v naší síti 
a  o  vítězi bylo rozhodnuto. Vý-
běr Ostravy nakonec došel až 
do finále, kde prohrál s domácí-
mi Milovicemi.
Náš výběr složil trenér Petr Ko-
láčný ze čtyř týmů Harrach ligy 
mužů MKVM. Nutno říci, že 
jsme obstáli v  konkurenci špi-
ček malé kopané v naší republice 
a čtvrtfinále je velkým úspěchem. 
Čtvrtfinále také znamená o úro-
veň lepší umístění, než v loňském 
roce. 
MKVM tímto děkuje reprezen-
tantům za  předvedený výkon, 
zodpovědný přístup k  turnaji 
a  vynikající reprezentaci nejen 
MKVM, ale také města Velké 
Meziříčí. 

Výběr velkomeziříčské malé kopané se představil na prestižním turnaji

-mkvm-

II. liga házené st. dorostenek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 28:25 (12:12)
Náš celek do  regionálního der-
by nastoupil neúplný, když ab-
sentovaly z důvodů technických 
i  zdravotních Iva a  Kateřina 
Záviškovy. Od  úvodních minut 
se dařilo držet domácí celek 
v dostatečné vzdálenosti od naší 
branky, v  níž se výbornými zá-
kroky prezentovala Michaela 
Vávrová. Zdařilou a  nápaditou 
útočnou souhrou i  zejména in-
dividuálními průniky Renaty 
Škrdlové jsme měli neustále 
navrch a  do  závěru první čás-
ti si udržovali mírný náskok. 
Poslední dvouminutovku před 
přestávkou jsme však několi-
krát nevynuceně zachybovali 
a  na  poločasovou pauzu tak 
odcházely oba týmy smírně. 
Po  změně stran hodně omlaze-
ný domácí celek změnil způsob 
bránění, což začalo činit našim 
hráčkám větší potíže. Nedoká-
zali jsme účelně využívat spolu-
práci s  pivotem, chybělo i  větší 
využití křídelních prostor. Čas-
tější chyby v rozehrávce, naivita 
a nesoustředěnost v obranné fázi 
pak znamenaly místy až třígó-
lovou ztrátu. Následné změny 
v  sestavě i  v  útočném rozesta-
vění našich měly podstatný vliv 
na  opětovné srovnání branko-
vého stavu. V  dalších minutách 
se oba týmy pravidelně střídaly 
v  nejtěsnějším vedení. Škoda, 
že nám v  závěru viditelně do-
cházely síly a  nedokázali jsme 
proměnit velmi dobré brankové 
příležitosti. I  když jsme domá-
cí přestříleli, nakonec rozhodla 

vyšší produktivita a  soupeřky si 
již nenechaly i  přes naše snahy 
ujít konečné vítězství. 
Sled branek – 0:3, 3:3, 4:6, 7:6, 
8:11, 10:12, 15:13, 17:14, 17:18, 
20:19, 22:22, 23:24, 25:24, 25:25.
7m hody 1/0:5/4, vyloučení 0:0. 
Počet střel 41:47. 
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Škrdlová Rena-
ta (12/5), Janečková Denisa (5), 
Koudelová Eliška (4), Studená 
Kateřina (1), Sedláčková Klá-
ra (1), Doležalová Romana (1), 
Homolová Michaela (1), Rosová 
Terezie, Bačová Soňa. Trené-
ři ing.  Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová.
1. H. Brod 2 1 1 0 56:53 3
2. Poruba 2 1 0 1 72:35 2
3. Vel. Meziříčí 2 1 0 1 54:53 2
4. Otrokovice 1 0 1 0 28:28 1
5. Hodonín 0 0 0 0 0:0 0
6. Nový Jičín 1 0 0 1 6:47 0

II. liga házené ml. dorostenek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 23:25 (12:14)
Domácí celek vyrukoval oproti 
podzimní části s  hodně pozmě-
něným hráčským kádrem. Náš 
soustředěný výkon, zejména 
přesná a pohotová střelba Denisy 
Janečkové ze střední vzdálenosti 
a  rychlé brejky Elišky Koudelo-
vé přinesly postupně navyšování 
brankového vedení. Závěr první 
části hrací doby jsme i kvůli pří-
mé červené kartě pro naši spojku 
odehráli netakticky a  ustrašeně. 
Tím jsme dali domácím možnost 
pomýšlet na možný zvrat v dosa-
vadním vývoji. Poločasová pauza 
vnesla klid a řád do našich akcí. 
Skvělý výkon brankářky Jarmi-
ly Šabacké nám umožňoval více 
se věnovat útočným činnostem 

a  postupně jsme tak navyšovali 
až na  velmi nadějný osmigólový 
rozdíl. Kvůli přísnějšímu metru 
rozhodcovské dvojice, kdy jsme 
často hráli v oslabení, jsme začali 
postupně ztrácet půdu pod no-
hama, náskok se ztenčoval. Ha-
vlbrodské vycítily šanci a  začaly 
zle dotírat. Ještě štěstí, že tento 
tlak přišel až v samotném závěru, 
což jsme dokázali ustát a připsali 
si tak druhé jarní vítězství. 
Sled branek – 0:1, 1:2, 3:5, 4:7, 
6:7, 6:10, 7:12, 8:13, 9:14, 14:19, 
14:22, 18:22, 20:24, 22:24, 22:25.
7m hody 9/3:2/2, vyloučení 0:4, 
navíc hosté přímá ČK. Počet střel 
63:57.
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Eliška Koudelová 
(9/1), Denisa Janečková (9/1), 
Romana Doležalová (1), Soňa 
Bačová (1), Kristýna Cahová (1), 
Andrea Rymešová (2), Zuzana 
Matoušková (2), Dagmar Mejzlí-
ková, Lucie Teplá, Eliška Buchto-
vá. Trenéři ing. Vincenc Záviška, 
Ivana Škrdlová.
1. Pardubice 3 2 0 1 78:72 4

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

3. V. Meziříčí 1 1 0 0 28:18 2

4. Hodonín 1 1 0 0 33:31 2

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

6. Karviná 3 1 0 2 60:84 2

7. Zábřeh 2 0 0 2 44:55 0

http://www.hazenavm.estranky.cz/

Dorostenky uspěly v H. Brodě napůl

-záv-

KP Vysočina: Start Jihlava B – 
Spartak VM A 2356:2538 * 2:6
Mutl 355:381 Baloun
Chvátal 414:408 Lavický Ji.
Zvolánek 345:451 Lavický B.
Paluska 391:441 Kováč
Hlaváček 416:405 Lavický Jo.
Vesfál 435:452 Korydek
KS Vysočiny sk. B: BOPO Třebíč 
C – Spartak VM B 1589:1513 * 3:3

Kovařík 386:417 Trnka
Kolářová 424:314 Fajmonová
Oujezdská 402:403 Lavický F.
Ježková 377:379 Mička
CHJK Jihlava B – Spartak VM C 
1719:1518 * 5:1
Augusta 429:364 Badalík
Čonková 473:331 Lavický A.
Žaloudek 417:403 Mátl
Vejvoda 400:420 Weiss

FC VM – FC Sl. Rosice 2:0 (1:0)
Střelci: 15. Simr, 59. Beran. Rozhod-
čí: Rosický, Štefka. Sestava: Invald 
– Krejčí, Pokorný, Mucha P., Bou-

ček – Souček, Caha, Němec, Ráček, 
Bradáč – Simr, střídali Simandl, 
Beran, Dufek a Havlíček, trenér 
Šimáček. ŽK: bez karet. V dalším 

přípravném utkání jsme nastoupili 
proti týmu divizních Rosic. Po vět-
šinu byli domácí hráči lepším tý-
mem a zaslouženě vyhráli. 

Fotbalisté v přípravě porazili Rosice

-myn-

kUželkyNábor do házené: po–pá 15.30–
19.30 ve sport. hale za Světlou 

-sta-
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Minulý týden se na Fajtově kopci vystřídaly základní školy Sokolovská 
a Oslavická a Gymnázium Humpolec.
Lyžařská škola ski klubu byla v neděli ukončena závodem.

Text a 5× foto: Petr Zezula

lyžařská škola a kURzy na Fajtově kopci

HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 12:0 (3:0, 7:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 8. Tla-
pák (Burian L.), 14. Tlapák (Kam-
pas F., Dundálek), 16. Tlapák (Bu-
rian L.), 22. Šilpoch D. (Báňa M.), 
24. Tichý (Šilpoch D.), 28. Tlapák 
(Karásek), 29. Dundálek (Řepa), 
31. Šilpoch D. (Tlapák), 31. Řepa 
(Dundálek), 33. Řepa (Kapus-
ta O.), 43. Smažil (Burian L.), 
47. Kampas F. (Tlapák). Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Dundálek, 
Burian L., Báňa D., Báňa M., Ka-
rásek – Tichý, Nevěčný, Kampas F. 
– Šilpoch D., Bernat, Tlapák – Pa-
velka, Řepa, Kapusta O. Rozhodčí: 
Pekárek – Musil, Vlček. Vylouče-
ní: 2:6, využití: 2:0, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 51:19 (16:8, 21:6, 
14:5). Diváci: 50.

VSK Technika Brno – HHK VM 
5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Branky a asistence HHK: 29. Šil-
poch D. (Bernat), 45. Tichý (Bu-
rian L.), 51. Šilpoch D. Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Kampas 
F., Báňa D., Přinesdomů – Tichý, 
Burian L., Dundálek – Šilpoch 
D., Bernat, Tlapák – Pavelka, 
Nevěčný, Kapusta O. Rozhodčí: 
Knot – Čuňočka, Otáhal. Vylou-
čení: 5:8, využití: 2:1, v oslabení: 
1:1. Střely na branku: 23:23 (8:8, 
7:5, 8:10). Diváci: 30.
Krajské hokejové ligy dorostu 
1. Val. Meziříčí 22 16 1   5 121:88 33

2. Nové M. n. Váhom 19 12 2   5 110:82 26

3. Hodonín B 18 13 0   5  94:54 26

4. Velké Meziříčí 21   9 2 10  82:87 20

5. Uherský Brod 19   6 1 11  64:79 15

6. Technika Brno 21   6 2 13  78:106 14

7. Brumov-Bylnice 21   3 2 16  51:105   8

Hokej starších žáků
HC Chrudim – HHK VM 7:2 
(4:2, 3:0, 0:0)
Branky a asistence HHK: 8. Poled-
na, 13. Řepa. Sestava HHK: Pestr – 
Báňa M., Hedbávný, Karásek, Dvo-
řák L. – Poledna, Řepa, Procházka 
– Ambrož, Havliš, Strádal D. Vylou-
čení: 3:2, využití: 1:1, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 33:17. Diváci: 50.

Hokej mladších žáků
HC Chrudim – HHK VM 15:0 
(6:0, 5:0, 4:0)
Sestava HHK: Honiš – Broža, 
Šilpoch M., Vildomec, Zdvihal 
– Hejduk, Švejda, Sobotka – Ne-
svadba, Krčma, Strádal T. Vylou-
čení: 3:3, využití: 0:1, v oslabení: 
1:0. Střely na branku: 53:3. Divá-
ci: 45. 

Dorost deklasoval hráče 
Brumova-Bylnice

-hhk-

Žáci hráli v Chrudimi

2. přátelské utkání
FC VM B – Jiskra Měřín 3:2 (2:1)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 10. Branky: 2× Vítek (32.), (65.), Liška (36. 
pen.) – Šoukal (12.), Řezníček (60.). Sestava:  Jícha – Netolický, Ha-
lámek, D. Polák, Nováček – Vítek, Caha, Láznička, Kameník – Liška, 
Pech. Náhradníci: Štefka, Malec, Řeháček
Druhé přátelské utkání jsme dotáhli do vítězného konce, ale hra hlavně 
v prvním poločase nebyla z naší strany moc dobrá. V zápase chyběl po-
hyb a nabídka po míči. Ve druhém poločase šel do útoku brankář Jícha, 
který dokázal udělat v obraně Měřína velký vítr. Stále děláme ještě hrubé 
chyby v defenzivní části a nabízíme soupeři rychlé brejky. V tomto zá-
pase jsme neměli dostatečně zhuštěný střední prostor. Máme ještě před 
sebou několik přátelských zápasů a já osobně věřím, že se to bude vyvíjet 
k lepšímu, pokud hráči podají maximum na hřišti. 

-hhk-

Benfika přehrála Měřín

-ls-

V  sobotu 15. 2. jsme cestova-
li do  Přerova na  náš poslední 
halový turnaj této zimy. Ten 
se po  druhém utkání změnil 
na  střelecké dostihy mezi námi 
a  týmem Opavy. Naše měření 
sil skončilo remízou 2:2, z čehož 
plynulo, že když ani jeden z  nás 
nezaváhá, tak bude o  vítězi roz-
hodovat konečné skóre, a  to se 
také stalo. Což nás občas spíše 
svazovalo. Nakonec jsme skon-
čili jen těsně druzí, při celkovém 
skóre 35:6. Tým Opavy odehrál 
tunaj se skóre 37:7. Vítězství nám 
uteklo především v  zápasech se 
Vsetínem a  Zlechovem. Utkání 
se Vsetínem bylo naše nejslabší, 
byli jsme jako ospalí. Pohyb jako 
takový, ale i jednotlivé herní čin-
nosti byly prováděny ve  velmi 
volném tempu. Naštěstí hned 
v následujícím zápase se Zlecho-
vem se kluci odpíchli k velikému 
zlepšení, které udrželi až do kon-
ce turnaje. I když toto utkání klu-

ci odehráli výborně, tak asi právě 
tohle nejvíce rozhodlo. Klukům 
se dala vytknout v  daném zápa-
se jediná věc, ale bohužel, hodně 
důležitá – proměňování branko-
vých příležitostí. Utkání jsme sice 
vyhráli 7:0, ale šancí jsme měli 
minimálně na dvojnásobek. 
Nejen za  tento turnaj, ale za  ce-
lou zimu strávenou na  halových 
turnajích si kluci zaslouží velkou 
pochvalu. Odehráli jsme celkem 
osm turnajů, z  nichž jsme šest 
vyhráli a  na  dvou jsme skončili 
na druhém místě. S celkovou bi-
lancí 40 výher, 4 remízy a jediná 
porážka, při skóre 251:42. 
Zase jsme ve  svém zlepšování 
postoupili o  nějaký ten stupínek 
výš...
Výsledky FC Velké Meziříčí:
FC VM – SDM Domino Bratisla-
va 5:0
FC VM – SFC Opava 2:2
FC VM – 1. FC Vikt. Přerov B 7:1
FC VM – FC Vsetín 3:1

FC VM – SK Zlechov 7:0
FC VM – SK HS Kroměříž 5:2
FC VM – 1. FC Viktorie Přerov 
A 6:0
Nejlepším střelcem turnaje se 
stal s třinácti brankami velkome-
ziříčský Mirek Malata. Nejlepší 
brankář turnaje byl také hráč 

Velmezu, a to Marek Malata. Nej-
užitečnějším hráčem Velmezu 
byl zvolen Pavel Kadlec. Střelci: 
13× Malata Mirek, 7× Vokurka, 
4× Pavlasová, 3× Chalupa, 3× 
Malata Marek, 2× Bibr, 2× Těšík, 
Benda. Dále nastoupil Kadlec.

-ves-, foto: archiv FC VM

Mladým fotbalistům jen o skóre uniklo zlato

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol Velké Meziříčí – SK 
Velká Bystřice 38:32 (21:14)
Dorostenci vstoupili do  „jara“ 
vítězstvím, kdy měli utkání 
po  celou dobu pod kontrolou. 
Do  utkání obě družstva vlétla 
ve velkém tempu a po  třech mi-
nutách již měla družstva za sebou 
osm útočných akcí, při kterých se 
dařilo lépe našim hráčům a ujali 
jsme se vedení 3:2. Postupně jsme 
si budovali náskok, který v  17. 
minutě již byl 13:7. Brankově se 
prosazovali především ze spojek 
Martin Janíček s  Filipem Svo-
bodou. V  obranných činnostech 
jsme měli mezery, soupeř se pro-
sazoval z poskoků nebo z pivota. 
V  bráně nás několikrát podržel 
Vojta Drápela, a  tak jsme rozdíl 
ve skóre ještě navýšili na poloča-
sový výsledek 21:14.

Úvod druhé půle byl vynikající. 
Za prvních osm minut jsme do-
stali pouze jedinou branku a od-
skočili jsme Bystřici na  28:15. 
Postupně se prosazovali všichni 
hráči a  udržovali jsme si vybu-
dovaný náskok. Soupeř v  závěru 
korigoval na konečných 38:32. 
7m hody 1/1:4/3 vyloučení: 2:4, 
diváků 35.
Sled branek: 3:1, 5:3, 8:6, 13:7, 
15:11, 19:12, 21:14, 28:15, 32:19, 
33:24, 37:28, 38:32.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Ja-
níček Martin (13), Svoboda Filip 
(8), Blaha Tomáš (6), Fiala Mar-
tin (3), Macoun Filip (3), Amb-
rož Michael (2), Frejlich Tomáš 
(2), Pažourek Tomáš (1), Rous 
Václav, trenér Šidlo Ladislav, ve-
doucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Dorostenci v házené 
zdolali Velkou Bystřici Český pohár žáků spěje k  své-

mu vyvrcholení. O  víkendu se 
odehrálo předposlední kolo. 24 
družstev je rozděleno do třech vý-
konnostních osmiček. Naše hraje 
v  té prostřední. Turnaj se konal 
v České Lípě. Zahájili jsme výbor-
ně. Porazili jsme Slavii Liberec 2:1, 
našeho tradičního rivala. Potom 
následovala porážka s  pražským 
Prosekem. Ta se očekávala. Ná-
sledovaly dvě porážky s  papírově 
slabší Plzní a  Českým Krumlo-
vem. Sice obě byly 1:2, ovšem tyto 
zápasy jsme měli vyhrát. Poslední 
sobotní soupeř Nový Jičín nám 
šanci nedal a  my neuhráli ani 
set. Po sobotě a před nedělí jsme 
na záchranu druhé osmičky moc 
šancí neměli. Ovšem hned první 
nedělní zápas přinesl překvape-
ní. Favorizovaná Česká Třebová 
nakonec odešla poražena 1:2. 
Tento výsledek při vyrovnaném 
turnaji nám již stačil k  záchraně 

skupiny. Nic na  tom nezměnila 
ani porážka s domácí Českou Lí-
pou. Před posledním finálovým 
turnajem, který se uskuteční pro 
všechny osmičky ve dnech 21.–23. 
3. v Hradci Králové, máme naději 
naše postavení ještě vylepšit, pro-
tože již bude k dispozici zraněný 
Eda Heřmánek.
Přehled výsledků: VM – Slavia Li-
berec 2:1 (–19, 8, 10), – Prosek 0:2 
(–19, –17), – USK Plzeň 1:2 (–23, 
19, –12), Český Krumlov 1:2 (22, 
–23, –12), – Nový Jičín 0:2 (–10, 
–17), Česká Třebová 2:1 (–20, 16, 
7), – Česká Lípa 0:2 (–18, –20)
1. Nový Jičín 7 7 0 0 14:1 357:234 20
2. Prosek Praha 7 6 1 0 12:3 345:288 17
3. Česká Třebová II 7 4 3 0 10:7 346:314 13
4. Česká Lípa 7 4 3 0 8:6 292:282 12
5. Liberec 1 7 2 5 0 7:12 326:390 7
6. Vel. Meziříčí 7 2 5 0 6:12 340:362 6
7. Plzeň 7 2 5 0 5:12 325:376 5
8. Český Krumlov 7 1 6 0 4:13 297:382 4

Startovali: Kuřec, Jaša, Staněk, 
Trybuček, Juda, Pokorný, Novák, 
Sayed El.

Volejbalisté uhájili pozice

-jud-



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 19. únoRa 2014 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 19. únoRa 2014

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

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

®

První mužstvo HHK zvítězilo v Brně 

kdy a kaM

Na hokej na zimní stadion v sobotu 22. února ve 12.00 HHK ml. žáci 
– TJ Slovan Česká Třebová a v 17.30 HHK A – HK Kroměříž
v neděli 23. února v 16.00 HHK B – Veverská Bítýška
Na volejbal do tělocvičny u kostela v neděli 23. února v 10.00 a ve 14.00 
junioři Spartaku VM – Volejbal Brno
Na házenou do sportovní haly za Světlou v sobotu 22. února ve 13.00 
II. liga ženy – SK UP Prior Olomouc

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Telnice 
26:21 (12:10)
Vstup do  jarní části se našim 
mužům vydařil. V  domácím 
prostředí si dokázali poradit se 
soupeřem z Telnice. Úvod utkání 
byl z naší strany rozpačitý, udělali 
jsme dvě technické chyby a sou-
peř otevřel ve třetí minutě bran-
kový účet. Následně se naše hra 
urovnala. V útočné fázi se dařila 
kombinace, po  které se prosa-
zovaly spojky Večeřa – Matušík 
nebo Vojta Hron na brankovišti. 
Postupně jsme si vybudovali ná-
skok 10:5 (20. minuta). Násled-

ně začal soupeř hru kouskovat, 
my jsme se přizpůsobili a  navíc 
následovala tři oslabení. Telnice 
toho využila a dotáhla se na 10:9. 
V  závěru poločasu se dokázali 
naši hráči zkoncentrovat a  udr-
želi dvoubrankové vedení 12:10.
Od  začátku druhé půle byl náš 
tým opět lepší a udržoval si tří až 
čtyřbrankové vedení. Trefoval se 
především Jakub Bezděk s  Pav-
lem Živčicem. Od  45. minuty 
za  stavu 19:15 přišla opět hlu-
chá pětiminutovka, kdy se nám 
nedařilo skórovat. Soupeř toho 
opět využil a dotáhl se na 19:18. 
Následně naši hráči zabojovali, 

Libor Kotík zlikvidoval dva 7m 
hody a  šňůrou tří branek jsme 
získali klid do  koncovky utká-
ní. V  závěru se podařilo rozdíl 
ve  skóre ještě navýšit na  koneč-
ných 26:21.
Naši muži si tak připsali povinné 
body proti tradičně nepříjemné-
mu soupeři a v tabulce si upevnili 
šestou příčku. V příštím kole za-
jíždějí na půdu Maloměřic.
7m hody 3/3:3/1 vyloučení: 5:3, 
počet diváků 92.
Sled branek: 4:1, 6:4, 10:5, 11:9, 
12:10, 16:12, 18:15, 22:19, 24:20, 
26:21.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 

Poul Ondřej – Matušík Roman 
(6), Večeřa Vítězslav (6), Bezděk 
Jakub (6), Živčic Pavol (3), Trojan 
Vítězslav (3/3), Necid Miloš (1), 
Hron Vojtěch (1), Kaštan Jiří, Ku-
biš David, Turczyk David, Pospí-
šil Jan, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr. 

1. Olomouc 12 9 3 0 357:291 21
2. Kostelec n. H. 12 8 4 0 311:268 20
3. Hustopeče 12 9 0 3 364:339 18
4. Ivančice 12 7 1 4 322:293 15
5. Maloměřice 12 7 1 4 334:311 15
6. V. Meziříčí 12 7 1 4 332:323 15
7. Prostějov 12 5 1 6 320:335 11
8. Sokolnice 12 3 1 8 350:375 7
9. Juliánov 12 3 1 8 304:334 7
10. Kuřim 12 2 1 9 343:374 5
11. Brno B 12 2 1 9 308:353 5
12. Telnice 12 2 1 9 315:364 5

Házenkáři vstoupili do jarní části soutěže vítězstvím

-šid-

Městská hokejová liga
7. kolo nadstavbová část
Po odehrání poloviny finálové 
části je téměř jisté, že vítězem 
městské ligy se stane mužstvo 
Sanbornu nebo třebíčský tým 
HC Lukáš.
O vítěze městské ligy
Agromotor VM – SK Netín 8:1
Šlapal 2, Netík 2, Mejzlík, Sýkora, 
Krejčí V. ml., Krejčí V. st. – Dvo-
řák 
SK Omega VB – Tech. služby 
VM 6:3
Dvořák 2, Dobrovolný 2, Ond-
růšek, Loup – Pospíšil 2, Chu-
doba
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lukáš 1:11
Klouda – Kotrba 4, Bartejs 3, 
Belatka, Krutiš, Karásek, Stu-
dený
Laser Zikmund – Sanborn VM 
3:18
Berger 2, Fenyk – Bukáček 7, Ha-
nus 6, Fiala 2, Bajer, Sláma, Pon-
dělíček
1. Sanborn VM 7 7 0 0 59:15 14
2. HC Lukáš 7 6 0 1 65:17 12
3. SK Omega VB 7 3 1 3 25:31 7
4. Agromotor VM 7 3 0 4 29:27 6
5. SK Netín 7 3 0 4 23:42 6
6. Laser Zikmund 7 1 2 4 33:51 4
7. SK Afcon Kunšovec VM 7 2 0 5 28:50 4
8. Tech. služby VM 7 1 1 5 20:49 3

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – HC 
Ořechov 7:3
Oliva 6, Šefčík – Burian V., Dvo-
řák, Musil
HC Pikárec – SK Vídeň 2:5

Jaša, Broža – Vídeňský 3, Vyhlí-
dal, Bojanovský
NHÚ Balinka VM – SPL Rado-
stín nad Osl. 7:3
Vacula 2, Komínek 2, Strádal 2, 
Mucha J. – Váša, Šíma, Vítek
Horní Heřmanice – HC Beneti-
ce 2:5
Pešek, Mejzlík – Krejčí M. 3, 
Krejčí Z., Solař
1. Auto Dobrovolný VM 7 5 0 2 40:41 10
2. HC Benetice 7 4 1 2 24:16 9
3. HC Pikárec 7 4 1 2 31:28 9
4. Horní Heřmanice 7 4 0 3 40:22 8
5. NHÚ Balinka VM 7 3 1 3 25:25 7
6. SPL Radostín nad Osl. 7 3 0 4 32:35 6
7. SK Vídeň 7 2 1 4 21:27 5
8. HC Ořechov 7 1 0 6 14:34 2

O konečné umístění v 1. lize 
(5.–12. místo)
HCF Dráhy VM – SK Lavičky 
1:5
Ivančík – Čech 2, Nevěčný, Polák, 
Skryja
HC Bory – Farma Měřín 2:8
Váša, Sokol – Půža 3, Krčál 3, 
Blažek, Motyčka
SK Str. Zhoř – River VM 5:6
Urbánek 2, Sojka, Bartůšek, Kop-
řiva – Havlíček 2, Vrtal 2, Zelený, 
Kejda 
HC Křižanov – SK Lavičky 3:7
Štěpánek, Glos, Běhal – Nevěčný 
3, Štěpánek, Hejl, Barák, Polák
5. SK Lavičky 8 6 0 2 46:20 12
6. HC Tasov 7 6 0 1 26:12 12
7. Farma Měřín 8 5 1 2 53:27 11
8. River VM 8 4 1 3 34:36 9
9. HCF Dráhy VM 7 3 1 3 27:28 7
10. SK Stránecká Zhoř 8 3 0 5 23:38 6
11. HC Křižanov 8 2 1 5 25:38 5
12. HC Bory 8 0 0 8 21:56 0

-vid-

Adepty na vítěze ligy 
jsou Sanborn a HC Lukáš

HCM Warrior Brno – HHK VM 
2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Branky: 1. Aulehla (Roupec, Bed-
nář), 44. Aulehla (Bednář, Rou-
pec) – 3. Křenek (Nekvasil), 46. 
Vlašín (Střecha F., Štěpánek), 56. 
Bula (Nekvasil). Sestava HHK: 
Štourač (Hladík) – Sláma, Dusík, 
Ambrož, Šerý, Vlašín – Křenek, 
Nekvasil, Bula – Burian, Kudlá-
ček, Fila – Štěpánek, Střecha, Ku-
čera. Rozhodčí: Melich – Macek, 
Tkáč. Vyloučení: 5:7. Využití: 
0:0, v oslabení: 0:1. Střely: 27:35 
(9:15, 10:12, 8:8). Diváci: 31.

K poslednímu utkání krajské ligy 
na venkovním ledě zajíždělo prv-
ní mužstvo do Brna, kde se na 
Úvoze utkalo s týmem Warrio-
ru. Trenéři museli před utkáním 
hodně zamíchat se sestavou. Do 
utkání nenastoupili Michal No-
vák, Michal Krča, Jirka Cihlář a 
Lukáš Sobotka. Přesto měli tre-
néři k dispozici 5 obránců a 9 
útočníků. V případě bodového 
zisku by se náš tým posunul na 
druhou příčku KL.
Vstup do utkání vyšel lépe domá-
cím, kteří v první minutě vstřelili 

vedoucí branku. Na vyrovnávací 
branku nečekal náš tým dlouho. 
Ve vlastním oslabení, v polovině 
třetí minuty, skóroval David Kře-
nek, kterému přihrával Karel Ne-
kvasil. V prvním dějství již bran-
ka nepadla, a tak se šlo do kabin 
za nerozhodného stavu.
Ve druhé třetině se několikrát 
vyznamenali brankáři na obou 
stranách a díky jejich dobrým zá-
krokům se neprosadili střelci ani 
domácího, ani hostujícího mužstva.
V třetí třetině se do vedení dostali 
opět domácí, kteří se ve 44. minutě 

ujali jednobrankového vedení. Za 
dvě minuty bylo vyrovnáno, když 
se prosadila třetí lajna HHK. Po 
přihrávce Lukáše Štěpánka a Fili-
pa Střechy střelou od modré srov-
nal skóre Petr Vlašín. Tato branka 
byla zároveň 100. brankou, kterou 
náš tým vstřelil soupeřům v prů-
běhu této sezony. V 55. minutě 
se náš tým ujal vedení. Po závaru 
před domácí brankou se prosadil 
Honza Bula, kterému přihrával 
Karel Nekvasil. V samotném zá-
věru si domácí mužstvo vzalo od-
dechový čas a hrou bez brankáře 

se pokusilo vyrovnat. Naši hráči 
si nebezpečného soupeře pohlí-
dali a zaslouženě si odvezli z Brna 
všechny body.
V závěrečném kole se představí 
naše mužstvo na domácím ledě, 
kde se utká o poslední mistrov-
ské body před playoff s vedoucím 
týmem zlínské konference HK 
Kroměříž. Utkání začíná tradičně 
v sobotu v 17.30 hodin.
Ostatní výsledky 25. kola: HC 
Uherské Hradiště – HC TJ Štern-
berk 4:2, HK Kroměříž – HC 
Brumov-Bylnice 8:2, HC Uherský 

Brod – SK Minerva Boskovice 4:5, 
Dynamiters Blansko HK – HC 
Štika Rosice 8:4, HC Uničov – HC 
Spartak Velká Bíteš 5:0, Hokej 
Uherský Ostroh – volno. 
Kr. liga jižní Moravy a Zlínska
1. Uničov 23 15 1 3 4 116:78 50
2. V. Meziříčí 23 15 0 3 5 101:71 48
3. Velká Bíteš 24 15 0 3 6 101:72 48
4. Šternberk 23 14 0 1 8 104:87 43
5. Kroměříž 23 11 5 0 7 116:102 43
6. Boskovice 23 12 0 2 9   85:99 38
7. Brumov-Bylnice 23 10 3 0 10 90:83 36
8. Blansko 23 8 4 3 8   93:86 35
9. Warrior Brno 23 9 1 1 12   87:68 30
10. Uh. Brod 23 8 2 1 12   79:91 29
11. Uh. Ostroh 23 4 1 3 15   76:105 17
12. Uh. Hradiště 23 4 1 3 15   83:139 17
13. Rosice 23 2 5 0 16   82:132 16

-hhk-

17. ročník Bobina cupu
V sobotu 8. února 2014 proběhl 
v  hale Tatranu Střešovice již 17. 
ročník mezinárodního turnaje 
v házené veteránek – Bobina cup.
Tohoto sportovního klání se zú-
častnilo celkem 8 družstev, která 
byla rozdělena do  dvou skupin. 
Tradičním účastníkem turnaje 
jsou i „veteránky“ TJ Sokol Velké 
Meziříčí.
Ve  skupině B nejprve porazily 
Stupavu (SK) 11:5, ve  druhém 
utkání podlehly Radlicím Pra-
ha 11:16 a  v  posledním zápase 
skupiny nestačily na  pozdějšího 
vítěze turnaje Astru Praha 12:15. 

V  souboji o  páté místo se spor-
tovní štěstí přiklonilo na  stranu 
Kobylis Praha a naše hráčky pro-
hrály těsně 9:10.
Pořadí: 1. Astra Praha; 2. Jindři-
chův Hradec; 3. Střešovice Praha; 
4. Radlice Praha; 5. Kobylisy Pra-
ha; 6. TJ Sokol Velké Meziříčí; 7. 
Berlín; 8. Stupala.
Hrály: Vránová Martina – Hla-
díková Denisa (21), Jelínková 
Radka (4), Lavická Jana (4), 
Buková Pavla (4), Hledíková 
Hana (3), Babáčková Marcela 
(3), Blažková Jitka (2), Gebre Se-
lassie Jana (2).

-jel-, foto: archiv házené

Veteránky házené odehrály Bobina cup v Praze

V neděli 23. 2. se uskuteční v tělocvičně u kostela poslední letošní mis-
trovský zápas volejbalové extraligy juniorů mezi domácím Spartakem 
a družstvem Volejbalu Brno. Zatímco Brno má již účast mezi elitní 
osmičkou jistou, naši bojují spíš o záchranu soutěže a nad posledním 
Hradcem Králové mají náskok šesti bodů. V sobotu hrajeme ve Frýdku 
Místku, Hradec v Brně. V neděli Brno u nás a Hradec doma se Zlínem. 
Každý bod bude tedy třeba. Přijďte povzbudit naše hráče. Pro diváky je 
připraven náš nový kalendář s plakátem na rok 2014, který každý obdrží 
zdarma. Začátky utkání jsou tradičně v 10 a ve 14 hodin. -jud-

Juniory čeká závěr sezony

HHK VM B – HLC Bulldogs 
Brno 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Rozhodčí: Sibera – Jeletz, Čurilla. 
Diváků: 29. Poměr střel: 39:26. 
Branky: 6. Šoukal (Barák, Střecha 
L.), 10. Kudláček M. (Malec), 29. 
Chlubna (Hubl), 39. Kampas J. 
(Peterka, Kampas M.), 60. Ma-
lec – 23. Dolníček (Ambrož), 56. 
Marčík (Jurásek). Vyloučení: 4:4. 
Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. VM: 
Šeba – Střecha L., Musil F. – Kud-
láček M., Bradáč – Peterka, Po-
korný – Chlubna, Frühauf, Hubl 
– Šoukal, Barák, Navrátil – Musil 
Š., Vrána, Malec – Kampas M., 
Kampas J., Křípal.
Oba týmy měly ještě o  co hrát. 
Domácí potřebovali tři body 
na  udržení pátého místa a  hos-
té alespoň bod, aby se posunuli 
do playoff. Přijeli ale pouze v 11 
lidech, a  tak jejich taktika byla 
jasná – udržet co nejdéle bez-

brankový stav a  dát nějaký gól 
z  brejků. Béčku HHK se v  po-
sledních zápasech vůbec nedaří 
a  neurovnanou hru bez jiskry 
předvádělo celou úvodní třetinu. 
K  otevření skóre jim pomohla 
přesilovka v 6. minutě, kterou zu-
žitkoval Šoukal. Na 2:0 pak zvýšil 
v  10. minutě Martin Kudláček 
střelou od modré a tímto stavem 
první část i skončila.
Na začátku té prostřední se Bull-
dogs podařilo snížit zásluhou 
Dolníčka a hostující hráči vycítili 
šanci na  dobrý výsledek. Mezi-
říčští se sice do  několika vylo-
žených šancí dostali, ale s  jejich 
proměňováním byli na  štíru. Až 
v polovině zápasu se trefil Chlub-
na a zase jenom díky využité po-
četní výhodě. Až do konce třeti-
ny pokračoval souboj domácích 
hráčů s  Daňkem v  bráně hostí. 
Vyzrál na  něj ovšem pouze Jiří 

Kampas, jenž minutu před kon-
cem zvýšil na 4:1.
Z myšlenek na to, že je rozhodnu-
to, všechny vyvedl už v 6. minutě 
poslední třetiny Bulldog Marčík. 
Hostující hráči se pak začali více 
tlačit do  svého útočného pásma 
a  díky tomu byl k  vidění svižný 
hokej na obou stranách, kterému 
chybělo jenom gólové zakonče-
ní. Poslední šance se Brněnským 
naskytla v  předposlední minutě 
po vyloučení Pokorného. Na  její 
využití už jim ale nezbyly síly. 
Navíc jim v ní v závěrečné minu-
tě ujel Malec a  prostřelil Daňka 
na konečných 5:2.
B tým HHK tak ukončil zá-
kladní část na pátém místě ta-
bulky. Soutěž dále pokračuje 
čtvrtfinálovými zápasy v pořa-
dí 1. s  8., 2. se 7., 3. se 6., 4. 
s  5. na  dva zápasy. Začíná se 
na ledě hůře postaveného týmu 

po  základní části. První utká-
ní proto odehrajeme doma se 
čtvrtou Veverskou Bítýškou, 
a  to v neděli 23. 2. 2014 od 16 
hodin.
Tabulka KSM-V 
1. Náměšť n. Osl. 18 13 1 0   4 109:48 41
2. Telč 18 12 1 1   4 118:54 39
3. RH Centrum Brno 18 12 0 3   3 124:47 39
4. Veverská Bítýška 18 10 3 1   4  71:50 37
5. V. Meziříčí B 18 10 1 0   7 89:66 32
6. Velká Bíteš B 18   9 1 2   6 61:64 31
7. Zastávka 18   7 3 1   7  89:77 28
8. Křižanov 18   3 0 1 14 63:123 10
9. Bulldogs Brno 18   3 0 1 14 74:135 10
10. Šerkovice 18   1 0 0 17 50:152 3

Rezervní tým HHK je po základní části soutěže pátý

Únor
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

veřejné 
bRUslení

-ht-


