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Proběhlo opakované
veřejné projednání
územního plánu
Návrh nového územního plánu pro Velké Meziříčí, který je
prakticky připravován od roku 2016, dospěl do fáze opakovaného
veřejného projednání. To proběhlo v pondělí 24. 2. 2020 v zasedací
místnosti radnice.
Odborný výklad k záležitostem, které se týkaly pouze otázek doplněných až po prvním veřejném projednání, zajistil převážně zpracovatel.
Za nejdůležitější novinku, která pronikla do nového textu, lze považovat podmínku zpracování územní studie u ploch přestavby P7 a P13.
Tyto plochy se nalézají na místě bývalého Svitu. Další probrané změny
mohou zájemci sledovat na internetových stránkách města VM.
Po opakovaném veřejném projednání bude znovu následovat přezkum
došlých připomínek a nebudou-li závažné, bude mít možnosti zastupitelstvo vrátit text s připomínkami k opravě chyb, nebo jej zamítnout.
Konečnou fází přípravy ÚP se stává jeho vydání jako opatření obecné
povahy zastupitelstvem města.
(Na fotografii jsou odleva pracovníci pořizovatele územního plánu Ing.
Antonín Kozina a Bc. Petra Švihálková, zpracovatele ÚP Ing. Arch. Jiří
Hašek a dnes již bývalý starosta Josef Komínek - pověřený zastupitel.)
Text a foto: Antonín Dvořák
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Velké Meziříčí má na radnici nové vedení.
Komínek s Jurdovou i radní byli odvoláni
Velké Meziříčí má nového
starostu, místostarostu a také
radní. Rozhodla o tom nově
vzniknuvší koalice složená ze
Společně VM, To pravé Meziříčí,
ANO 2011 a Tomáše Rapušáka.
Na úterním zasedání zastupitelstva
25. 2. se vyměnilo vedení města
včetně radních. Novým starostou
města se stal Alexandros Kaminaras (Společně VM), místostarostou František Smažil (ANO 2011),
radními Petr Velička, Ivo Šulc (oba
To pravé Meziříčí/ODS), František
Fňukal (ANO 2011), Josef Prokop
(Společně VM) a Tomáš Rapušák
(Meziříčské fórum).
Ve vedení a radě města, která byla
zvolena po komunálních volbách
v roce 2018, tak skončil starosta
Josef Komínek (ČSSD) a místostarostka Jiřina Jurdová (Meziříčské
fórum), radní Marie Ripperová,
Stanislav Kratochvíl (oba KDU-ČSL a NK), František Komínek,
Miroslav Jágrik (oba ČSSD), jenž
v roce 2019 vystřídal stranického
kolegu Petra Vránu. Pouze František Smažil zůstal z původní rady
města a „povýšil“ na místostarostu. „Důvodem je ztráta důvěry v rozhodování dosavadní rady
a vedení města,“ oznámil Tomáš
Rapušák při předložení usnesení.
Po zmíněných volbách se ustanovila koalice složená z ČSSD (Josef

Nový starosta města Alexandros Kaminaras (vlevo) a nový místostarosta František
Smažil. Byli zvoleni na zasedání zastupitelstva 25. 2. 2020. Foto: Iva Horká

Komínek, František Komínek, Miroslav Jágrik, Pavel Blažek a Petr
Vrána), KDU-ČSL a NK (Marie
Ripperová, Stanislav Kratochvíl
a Pavla Kamanová), Meziříčské
fórum (Jiřina Jurdová, Jiří Kaše
a Tomáš Rapušák) a ANO 2011
(František Smažil, František Fňukal).
Nyní se tedy zástupci ANO 2011
a Tomáš Rapušák přidali k původní opozici, a vytvořili tak novou
koalici s Tím pravým Meziříčím/
ODS (Petr Velička, Ivo Šulc, Radovan Necid, Petr Juda a Libor

Hejtman kraje vydal informace k výskytu
nového typu chřipky COVID-19
V pondělí 2. 3. 2020 v odpoledních
hodinách byla na základě rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka svolána koordinační
schůzka k připravenosti Kraje Vysočina na možný výskyt nového
typu chřipky. Schůzky se účastnili
zástupci krajských složek IZS, ředitelé všech krajských nemocnic,
radní kraje s gescí zřizovaných organizací a klíčoví partneři krizového řízení.
Pokyn hejtmana směrem ke všem
krajským nemocnicím je velice
konkrétní – opakovaně prověřit a aktivovat pandemické plány
a spojení s klíčovými pracovišti.
Ve stavu zvýšené pohotovosti je
Nemocnice Jihlava resp. její infekční oddělení, které je nyní připraveno přijmout pacienty s diagnózou
COVID-19. Záložní lůžkové kapa-

city infekčních oddělení jsou připraveny v krajských nemocnicích
v Havlíčkově Brodě a Třebíči.
Střední školy zřizované Krajem
Vysočina vnímají doporučení Kraje Vysočina omezit školní lyžařské
výcviky i jiné cesty do rizikových
oblastí, případně odložit tyto aktivity na jiný termín. Omezení výuky
není v tuto chvíli na místě, školy
budou věnovat ve větší míře pozornost hygieně. Případná další opatření budou přijímána s ohledem
na aktuální stav. „Doporučujeme
v zájmu bezpečnosti všech, aby rodiče žáků, kteří se vrací z rizikových
oblastí, případně informovali o této
skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma. S ohledem
na současnou situaci apelujeme
na odpovědnost rodičů a všech ob-

čanů Kraje Vysočina. Nejen školy
– mateřské, základní i střední ještě
před začátkem jarních prázdnin dostanou informační materiál, který
je určen rodičům všech dětí i obyvatelům kraje. V materiálu bude řečeno, jak v případě mimořádné situace
postupovat,“ uvedl hejtman.
Pokud jde o krajem zřizovaná
sociální zařízení, je zatím rozsah
preventivních opatření zahrnující
např. i omezení návštěv, čistě v gesci ředitelů. Z pozice Kraje Vysočina
není dán žádný pokyn k plošnému
uzavírání těchto institucí, z preventivních důvodů je však rodinným
příslušníkům a jiným návštěvám
doporučeno, především pak v případě, že navštívili rizikovou oblast,
návštěvu v domovech důchodců,
LDN a dalších sociálních ústavech
zvážit nebo ji raději odložit po ce-

lou dobu, kdy mají doporučenou
individuální karanténu.
Hejtman seznámil přítomné s výstupem jednání Bezpečnostní rady
státu vč. rozhodnutí o doporučení
pořádat světový pohár v biatlonu
v Novém Městě n. M. bez diváků.
Důležitá informace: Pokud má
občan podezření, že se novým virem nakazil, měl by zůstat doma
a telefonicky se spojit se svým
praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky a pak rozhodne
o dalších krocích. Příznaky může
občan konzultovat i s pracovníky
infolinky Krajské hygienické stanice v Jihlavě: 567 564 551 (Po - Čt:
8:00 - 15:00, Pá: 8:00 - 14:30).
Další info: www.mzcr.cz, nebo na
www.khsjih.cz/
Zpracovala: red ML,
zdroj: KrÚ Vysočina

Beneš) a Společně VM, jenž je složené z uskupení Za Náměstí VM
(Ivana Bíbrová, Tomáš Bílek a Alexandros Kaminaras) a Volbou pro
město (Josef Prokop, Vincenc Záviška).
„Chtěl bych poděkovat svým kolegům z radnice, vedoucím odborů
za třináctiletou práci, kterou jsem
s nimi zažil na radnici. Velmi si
jich vážím. Nemůžu si vážit třech
zastupitelů, kteří prakticky rozbili
koalici, protože byli tak usilovní,
aby ta koalice vznikla,“ pronesl
závěrečnou řeč ve funkci starosty

Komínek a dodal, „věřím, že budeme tvrdou opozicí.“
Josef Komínek byl v letech 20062017 místostarostou města, nejprve se starostou Františkem
Bradáčem (2006-2010) a poté
s Radovanem Necidem (20102017, na podzim 2012 byl několik
týdnů v čele města kvůli Necidově
zdravotní indispozici).
Po Necidově rezignaci na podzim
2017 byl Komínek zvolen starostou. Ve funkci zůstal i po komunálních volbách v roce 2018.
Pokračování na straně 2

Na ředitele Jupiter clubu
se přihlásilo 6 uchazečů

Do výběrového řízení na nového ředitele Jupiter clubu Velké Meziříčí
se přihlásilo celkem 6 zájemců. O složení a datu výběrové komise budou jednat radní města v rámci svého zasedání dne 18. března. Tyto
informace potvrdila tisková mluvčí města. Nový ředitel (či ředitelka)
by měl začít vést kulturní zařízení ve městě od 1. července letošního
roku.
Iva Horká

Zakázali návštěvy

Z důvodu aktuální epidemiologické situace zakazuje Nemocnice sv.
Zdislavy, a.s. návštěvy u pacientů na všech odděleních.
Od 2.3.2020 do odvolání. Snažíme se ochránit hospitalizované pacienty před nákazou a možnými zdravotními komplikacemi. Děkujeme za
pochopení.
Vedení Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

Zrušili lyžařské závody

Školní přebory v lyžování a snowboardingu kraje Vysočina a Jihomoravského kraje konané ve dnech 4. 3. a 5. 3. jsou z důvodu špatného
a teplého počasí zrušeny.
"Větru, dešti, ani sněhu poručit zatím neumíme. Současné počasí nám
nedovoluje udržet dostatečnou kvalitu sjezdovky pro konání školních závodů ve dnech 4. 3 a 5.3., a proto je musíme zrušit."
Ski klub VM
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Měřínští si připomínají 100 let od založení Orla

V letošním roce oslaví měřínský
Orel sté výročí od svého založení.
Rádi bychom vám naši jednotu
blíže představili.
Z HISTORIE
Jednotu Orel založili r. 1920 příslušníci strany lidové za vedení P. Františka Čermáka, který se stal starostou jednoty. Program byl kulturně
– tělovýchovný v duchu orelského
hesla: „Víra, vlast a síla“ a jeho činnost v době 1. republiky byla velmi
rozmanitá a bohatá. Kromě pravidelného cvičení mužů, žen, žáků
a dorostu byly pořádány přednášky, besedy, tělocvičná vystoupení,
besídky a během roku průměrně
6 divadelních představení na vlastním jevišti v domě č. 32. Tělocvičná
cvičení se konala nejdříve v domě
č. 32. Roku 1932 se činnost jednoty
přestěhovala do nové budovy Raiffeisenky, kde byly pro její činnost
výhradně postaveny tělocvičný sál
a další místnosti a jednotě bezplatně propůjčeny. Za 2. sv. války byl
Orel rozpuštěn, majetek zabaven.
Koncem r. 1945 však jednota s asi

140 členy znovu zahájila činnost
v Raiffeisence, bohužel krátkou –
jen do druhého zákazu r. 1948.
ZNOVUOBNOVENÍ
Ke znovuobnovení došlo až r. 1990
za působení P. Františka Hrůzy, který byl i duchovním rádcem jednoty. Bohužel prostory, které jednota
dříve využívala, již byly zabrány pro
jiný účel, proto nebylo možné plně
navázat na dřívější činnost. Pro páteční orelské cvičení školních dětí
byla využívána tělocvična základní
školy. Návštěvnost byla velká, a to
zejména proto, že Orel patřil mezi
první organizace, které po revoluci
obnovily či zahájily činnost. Členská základna se během roku rozrostla na 50 dospělých a 30 dětí.
V zasedací místnosti obecního
úřadu se konaly orelské schůze, mikulášské besídky či posezení s harmonikou pro seniory, v kostele pak
besídky pro maminky, vánoční
vystoupení, pobožnosti k P. Marii
Růžencové. Na těchto aktivitách
se podílely orelské děti a mládež
a vystupoval orelský pěvecký sbor,
který zpíval pravidelně na Cantate

v Polné. Jezdilo se na pouť na Hostýn. Od r. 1994 se pravidelně konají letní orelské tábory, na které
všichni moc rádi vzpomínají. Jsme
rádi, že se nám podařilo vychovat
si z řad dětských účastníků táborové vedoucí.V současné době
jsme naši činnost kromě tradičního pátečního cvičení školních
dětí rozšířili o cvičení pro rodiče
s dětmi, tvoření pro rodiče s dětmi, florbalový turnaj, Den sportu
pro všechny – atletický trojboj
a odpoledne pro děti, Měřínské
štrůdlobraní, mikulášské nadílky,
putování ke kaplím v okolí, zájezdy na muzikály.
Předloni se konalo v Měříně
představení orelského souboru
z Kamenice a večerní putování
zaměřené na naši vlast (spojené
s oslavami 100. výročí založení
republiky a staleté lípy v Měříně),
loni výstava obrazů našeho býva-

lého starosty Orla a Měřínského
varhaníka pana Šmída.
OSLAVY 100 LET
V rámci letošního výroční jsme
uspořádali 8. února ústřední orelský ples. Zde byl mimo jiné představen náš nový tištěný prapor, který jsme nechali zhotovit na počest
našeho krásného jubilea. Z jedné
strany je logo Orla a z druhé měřínský kostel sv. Jana Křtitele. Svou
návštěvou nás poctili starosta Orla
Ing. Stanislav Juránek, místostarostka Orla Ing. Miluše Macková,
poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, místostarosta městyse Měřín
Ing. Jaroslav Pazdera a místostarosta Žďáru nad Sázavou Ing. Josef
Klement. Zhlédli jsme dvě krásná
taneční vystoupení tří šikovných
děvčat z Otína.
Hned druhý den byla sloužena mše
sv. za živé i zemřelé členy měřínského Orla. Při této mši byl požehnán
současným farářem P. Havelkou
orelský prapor. Bylo nám ctí přivítat i otce Pavla Sobotku, bývalého
aktivního člena naší jednoty, který
se ujal promluvy. Komentované
dary nesli členové Orla – od dětí
po seniory. Po mši sv. byly venku
rozdávány koláčky. Následně jsme
se přesunuli do kulturního domu,
kde proběhla výroční členská schůze a slavnostní oběd.
Naším přáním je nechat si ušít orelské kroje, abychom se s praporem
mohli účastnit mimo jiné i orelských poutí. Všechny akce v tomto
roce bychom chtěli vést v duchu
oslav.
L. Chlubnová, Orel Měřín
(redakčně kráceno)

Velké Meziříčí má na radnici nové vedení...
Dokončení ze strany 1
Jiřina Jurdová se stala místostarostkou v dubnu 2018, přičemž
do podzimních komunálních voleb na podzim téhož roku funkci vykonávala jako neuvolněná.
Po volbách působila již jako uvolněná místostarostka, to znamená na plný úvazek. „Přidávám se
ke starostovi. Všem kolegům děkuji,“ řekla na rozloučenou v této
funkci Jurdová.

Hned sklidili kritiku

Komínka s Jurdovou tak okamžitě vystřídalo nově zvolené duo
Kaminaras a Smažil. Situaci ale
nezvládlo, za což vzápětí sklidilo
kritiku jak ze strany zastupitelů,
tak veřejnosti. Starosta Kaminaras
totiž ihned ukončil, resp. přerušil zasedání zastupitelstva. Jednak
kolem toho panoval organizační
chaos, neboť ukončení, potažmo
přerušení zastupitelstva má náležitou proceduru. A především kvůli
spolupráci města s Lidlem ve Svitu
přišlo na zasedání mnohem více
lidí, než tomu bývá obvykle. Ti se
ale projednávání tohoto bodu už
nedočkali.
„Takhle barbarsky udělané zastupitelstvo, to jsem ještě nezažil. Proč jste
neudělali prvně řádné zastupitelstvo, na které tady čekají lidé, a neodvolali jste a nenavolili vedení třeba při předposledním bodu jednání?
Ti lidé se nepřišli dívat na tuhle vaši
frašku. Jestli nevíte, jak to máte řídit,
tak jste do těch funkcí neměli vůbec
hlásit. A myslím si, že lidé, kteří sedí
vzadu (v sále), tak chtějí něco vědět
o Lidlu,“ chopil se hned opoziční
role J. Komínek.
„Je potřeba se seznámit s těmi informacemi a podklady, které pro tato
rozhodnutí byla. Budeme přebírat

celý úřad, tak proto to teď přerušíme,“ odpověděl starosta Kaminaras.
„Je to absolutní fraška a nepřipravenost. Měli jste nechat projít zastupitelstvo a tu komedii sehrát na závěr,“
přidal se zastupitel Pavel Blažek.
„Pane starosto Alexi, já se úplně
hrozím, že ty budeš přebírat úřad.
Ten řídí úplně někdo jiný. To teda
potěš s tímto městem,“ rozohnil se
další zastupitel František Komínek
a dodal: „ Františku, místostarosto,
připomenu ti, co jsi sliboval lidem:
Pojďme pracovat pro město a skončit s politikařením. Já tě vyzývám,
pojď pracovat, a hned.“
„K té práci jsem odhodlaný. A to, že
předmětem kritiky je dneska zvolený způsob, tak myslím, že to není
v rozporu s legislativou,“ ohradil se
místostarosta Smažil.
Postup nové koalice se nelíbil také
občanům, kteří přišli kvůli Lidlu.
„Vůbec mě nenapadlo, že se o Lidlu
nebude mluvit. Dělají z toho šaškárnu,“ zlobil se jeden z přítomných.
V podobném duchu se nesly názory i dalších.

Smažil odvolal
i zvolil sám sebe

„Já se pozastavuji nad tím, že říkáte, že se musíte připravit. Snad jste
na zastupitelstvo byli připravení.
Materiály jste dostali a víte, co se
projednává. A koneckonců tam
máte bývalého radního, kterého
jste sice odvolali pro neschopnost
a následně zvolili místostarostou,
tak vám snad mohl říct, co se bude
projednávat,“ kritizovala jednání
nové koalice také M. Ripperová. Již
před ní poukázal J. Komínek na F.
Smažila, který byl totiž součástí
předchozí rady města a v té nové

zastává funkci místostarosty. „Jsem
strašně překvapen, jak se radní sám
pro neschopnost odvolává a vzápětí
je jmenován místostarostou.“

Staré koalici „zlomil
vaz“ Lidl

Dva dny po zastupitelstvu na tiskové konferenci starosta Kaminaras
objasnil, že impulzem pro změnu
vedení a rady města byl odlišný
názor na využití prostoru v bývalém areálu Svit. „Bylo zjištěno, že
nějaká jednání probíhají paralelně
s jednáním té pracovní skupiny (tato
skupina složená ze zastupitelů měla
na starost řešení centra města –
pozn. red.), což není úplně korektní.
Protože jsme měli impulzy, že nějaká neformální dohoda mezi Lidlem
a bývalým vedením už existuje, byl
to pro nás signál, abychom zasáhli,
a proto došlo mimo jiné ke změně
vedení,“ sdělil Kaminaras.
Nová koalice totiž nechce, aby Lidl
postavil ve Svitu prodejnu tak, jak
ji navrhl. Chce, aby Lidl vybudoval menší prodejnu či pozemky
s městem směnil, aby celý prostor
ve Svitu patřil městu a byl využit
především pro volnočasové aktivity
či parkovací dům apod. Společnost
Lidl prostřednictvím své tiskové
mluvčí vzkázala, že nadále věří
v konstruktivní dohodu.

Nejmladší
a nejstarší v čele

Starosta Kaminaras je 28letý vystudovaný architekt. S trochou
nadsázky se tak dá říct, že se ze studenta stal starostou. Vysokou školu
totiž ukončil v roce 2018. Kaminarasovy dosavadní pracovní zkušenosti jsou skromné. V současné

době pracuje na čtyřech projektech.
Ale ani politické zkušenosti nejsou
nikterak bohaté. Jeho politickou
praxí je několik absolvovaných
zastupitelstev. Tudíž je kardinální
otázkou, jak bude schopen řídit nejenom zastupitelstvo města, což mu
hned napoprvé příliš nevyšlo. Navíc v zákulisí se o něm hovoří jako
o „prodloužené ruce“ P. Veličky.
Koneckonců oba dva jsou architekti, kteří usilují o rekonstrukci náměstí dle návrhu Veličkova kolegy
z architektonické komory D. Mikuláška, jehož návrh v minulosti
zastupitelé odmítli.
Samotný Kaminaras byl zvolen
jako v pořadí pátý za uskupení
Společně VM, a to o pouhých osm
hlasů před prvním náhradníkem.
A přestože v předvolební kampani Společně VM prezentovalo
svoji lídryni Ivanu Bíbrovou jako
kandidátku na starostku, nakonec
není ani radní města.
Zato 65letý nový místostarosta
František Smažil je momentálně nejstarším zastupitelem. Naposledy pracoval ve společnosti
Motorpal. Poprvé neúspěšně
kandidoval do zastupitelstva
v roce 2014 za hnutí ANO 2011.
O čtyři roky byl již zvolen, přičemž se stal také radním. Nyní
tedy vystoupal až na post místostarosty, ačkoliv mohl být
i starostou. „Zpočátku se zdálo,
že místostarostou budu já a pan
Smažil bude starostou. Ke změně
personálního rozdělení došlo na
poslední chvíli,“ poodkryl Kaminaras zákulisní jednání. Rozhodly nakonec osobní důvody, ale
také volební výsledky.
Připravila: redakce ML
Prohlášení subjektů na str. 3 a na
webu medricske-listy.cz

Hlasujte ve Zlaté jeřabině
a ve Skutku roku
V průběhu celého března může veřejnost podpořit své favority ve
dvou tradičních krajských anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku.

Hlasovat do obou anket je možné od 1. března prostřednictvím elektronického formuláře na www.kr-vysocina.cz/pocinroku nebo v anketě Zlatá jeřabina rovněž prostřednictvím originálního hlasovacího
lístku z únorových novin Kraj Vysočina.
Slavnostní vyhlášení obou anket se uskuteční 8. června 2020 v Nové
Říši. Seznam vybraných počinů bude od 1. března uveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina a v únorovém čísle novin Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem.

Pozor na falešné emaily
vyzývající k uhrazení
fiktivních faktur
V poslední době se napříč celým Krajem Vysočina objevují případy počítačové trestné činnosti, které spočívají v zasílání fiktivních mailů a faktur
firmám, vyzývajících je k uhrazení nemalých finančních částek. Ve většině
případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou
nedohledatelné. Pachatel na adresu ekonomického oddělení společnosti
zašle email, v němž je uvedený pokyn k provedení platby pro jinou firmu
s důrazem, že platba musí být provedena v co nejkratší době. Tento email
přišel z adresy, která byla totožná s adresou ředitele společnosti. Na první
pohled tak nebylo možné rozeznat, že pod touto adresou komunikuje někdo jiný. Vzápětí přišel ze stejné adresy další email, ve kterém byly uvedeny
platební podmínky k platbě vyšší než 50 tis. Kč. Opět zde pachatel vystupující pod adresou ředitele společnosti zdůraznil, že platba musí být provedena ještě tentýž den, a tak platba byla ze strany společnosti provedena.
V odpoledních hodinách přišel ze stejné adresy další email s požadavkem
k provedení platby částky kolem sta tisíce korun se stejnými platebními
podmínkami. Mezitím vyšlo najevo, že ředitel společnosti žádný pokyn
k provedení platby nedal a jedná se o podvod. Další platbu tak již podvodník neobdržel a jednatel společnosti vše oznámil na policii.
V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na občany, a zejména
na majitele a zaměstnance různých firem či jiných institucí a společností,
aby byli velmi obezřetní při zadávání bezhotovostních plateb. Za emailovou korespondencí může stát úplně někdo jiný, než skutečný majitel emailové adresy, ze které vám na první pohled byla pošta doručena.
Ze strany majitelů či osob pověřených vedením podniku je vhodné nastavit si určitá pravidla pro provádění bezhotovostního platebního styku,
důkladně proškolit své zaměstnance a učinit taková opatření, která zabrání
podvodníkům se obohatit o peníze společnosti. Velmi důležitý je osobní
kontakt a důkladná informovanost mezi jednotlivými články společnosti.
Například pravidlo, že každou platbu musí odpovědná osoba provést až
po osobní konzultaci s nadřízeným, vám může finanční prostředky zachránit.
Také občané, kteří například obdrží email z adresy vypadající stejně jako
adresa jeho známého s žádostí o půjčku nebo finanční výpomoc a převodu peněz na bankovní účet, musí být obzvláště obezřetní a nejlépe osobně
nebo telefonicky kontaktovat osobu, která údajně tuto žádost zaslala.
Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za využití informačních a komunikačních technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí se velmi rychle a jde ruku v ruce
s vývojem naší společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané
situaci. Jejich cílem je obohatit se na úkor jiných. Objasňování tohoto
druhu počítačové kriminality je velice obtížné a za každým objasněným
případem stojí velmi náročná práce kriminalistů. Jedná se o kriminalitu,
jež je specifická tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji
je hlavním pachatelovým cílem obohacení a podvodné získání finančních
prostředků.
-pčr-

Nehoda v Uhřínově

K neobvyklé nehodě došlo traktoru došlo na křižovatce před Uhřínovem.
Kolos se převrátil na bok, jak je vidět na snímku. Text a foto: FCB
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Začíná úklid města

Jarní úklid města Velké Meziříčí začne v sobotu 7. března. V případě
nepříznivého počasí se termín zahájení o týden posune.
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených
dnech od 6.00 do 14.00. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených
dnech neparkovali na komunikacích a umožnili Technickým službám
VM provést úklid, a to i na parkovištích.
V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v náhradním termínu, což je následující sobota.
-tsvm
Sobota 7. 3. 2020
Vrchovecká (vjezd k Náměstí),
Radnická, Náměstí, Komenského, Kostelní, Rozkoš, U Bašty,
Mlýnská, Poříčí
Pondělí 9. 3. 2020
Družstevní, Nad Plovárnou,
Malá stránka, V Jirchářích, spodní Nádražní
Úterý 10. 3. 2020
Bezručova, horní Nádražní, Nad
Tratí, Jižní, malý obchvat
Středa 11. 3. 2020
Třebíčská, Oslavická, Školní
Čtvrtek 12. 3. 2020
Mírová, Pionýrská, Markova, Demlova, Zdenky Vorlové
Pátek 13. 3. 2020
Čermákova, Zelený kout, Habrová, Jedlová, Dubová, Čechovy
sady, Emilie Zachardové
Pondělí 16. 3. 2020
Ostrůvek, K Novému nádraží,
Nábřeží, Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží
Úterý 17. 3. 2020
Na Výsluní, Nad Gymnáziem,
Gen. Jaroše, Karla Pánka,
Středa 18. 3. 2020
Čechova, Boční, Krškova
Čtvrtek 19. 3. 2020
Poštovní, Bezděkov
Pátek 20. 3. 2020
Hřbitovní, Moráňská, V Potokách, Příkopy, U Vody
Pondělí 23. 3. 2020
Pod Hradbami, Podhradí, Nad
Pilou, Karlov (i Bezejmenná)
Úterý 24. 3. 2020
Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad
sv. Josefem, Kolmá,
Středa 25. 3. 2020
Nová, Příční, Na Spravedlnosti,

Křižní, K Buči, Slepá
Čtvrtek 26. 3. 2020
Zámecká, Zámecké schody,
K Rakůvkám, Obůrka, Hornoměstská (nad živými ploty), parkoviště Koníček
Pátek 27. 3. 2020
U Světlé, Sportovní, K Novému
světu, Luční, J. Zahradníčka,
Skřivanova
Pondělí 30. 3. 2020
Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod
Kaštany, Krátká, Ke Třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami
Úterý 31 3. 2020
Záviškova, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, Strmá
Středa 1. 4. 2020
Zahradní, Na Hliništi, Nová Říše,
U Statku, Tichá
Čtvrtek 2. 4. 2020
Arch. Neumana, Sluneční, Střední, za Kopcem, Zelená
Pátek 3. 4. 2020
Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd k TS,
Karlov (nad živými ploty)
Pondělí 6. 4. 2020
Jestřábec, Fajťák, Loupežník, Palouky
Úterý 7. 4. 2020
Průtahy Karlov, Sokolovská, Novosady
Středa 8. 4. 2020
Průtahy Hornoměstská, Jihlavská
Čtvrtek 9. 4. 2020
Průtahy Vrchovecká, Františkov
Úterý 14. 4. 2020
Mostiště
Středa 15. 4. 2020
Olší nad Oslavou
Čtvrtek 16. 4. 2020
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice.

Projekt Edison v Borech

V týdnu od 17. do 22. února hostila naše škola čtyři stážistky z různých
zemí světa. Z největší dálky, až z Indonésie, přiletěla Maria. Nejmladší ze
studentek byla Olha z Ukrajiny, která si svým přátelským přístupem získala
nejvíce sympatií u dětí. Další ze studentek Nutsa přiletěla z Gruzie a poslední Rubina z Arménie.
Žáci 5. až 9. ročníku se setkali se všemi studentkami ve dvouhodinových
blocích, kde se dověděli mnoho zajímavých informací o jejich domovských
zemích. Své prezentace měly doplněny množstvím poutavých videí. Ani
třeťáci a čtvrťáci o setkání se stážistkami nepřišli. Všechny k nim zavítaly
vždy na jednu vyučovací hodinu a i je krátce seznámily se svou zemí. Zajímavou aktivitou byla také lekce češtiny. Tu si pro naši zahraniční návštěvu
na úterní odpoledne pečlivě připravili žáci 7. třídy.
Ve čtvrtek žáci vytvořili smíšené skupiny a společně se studentkami zpracovávali prezentace dané země, trénovali typický tanec nebo zpěv tradiční
písně. V pátek pak vše vyvrcholilo v tělocvičně, kde jednotlivé skupiny postupně předvedly své prezentace v anglickém jazyce. Celý týdenní projekt
byl zakončen aktivitou Global village, kde se žáci mohli se stážistkami vyfotit, nechat si je podepsat nebo se ještě zeptat na další informace.
Aktivity studentek se ale neomezovaly jen na dění ve škole. S učitelkami
místní školy podnikly odpolední výlety do Žďáru nad Sázavou a Velkého
Meziříčí. Zapojily se i do dění v obci. V pondělí navštívily místní kurzy anglického jazyka pro dospělé, v dalších dnech si zde zahrály volejbal nebo se
s žáky prošly po vesnici a v sobotu vše završily účastí na místním masopustu. Celý týden se nesl v duchu přátelství, spolupráce a hlavně konverzace
v anglickém jazyce. Naši žáci se dozvěděli spoustu nových a velmi zajímavých informací a zcela jistě i někteří z nich překonali svou bariéru mluvit
v cizím jazyce.
Učitelé ZŠ Bory

Velkomeziříčské loutky se představily na přehlídce
Kašpárkova rolnička v Třešti
Po představení jsme ještě chvilku poseděli a popovídali a kolem šesté
jsme se vydali zpět k domovu.
Výjezdu se účastnili a poděkování si zaslouží – mluviči: Václav Slabý,
Zdeněk Svoboda, Marie Doležalová, Martina Bradáčová, Jana Stoklasová, Pavel Pařízek – vodiči: Lenka Maloušková, Lucie Pantůčková,
Lucie Augustová, Jan Kratochvíl, Pavla Kravalová a Zdeňka Maloušková – a hlavně technická podpora (zvuk a světla): Vladimír Mikysek
a Josef Marek.
Naše loutková sezóna pomalu končí, v březnu uvidíte poslední letošní
pohádku a to 7. 3. a 21. 3. 2020 Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
A jako bonus k nám 28. 3. 2020 přijedou na návštěvu loutkaři z Humpolce se svou pohádkou Začarovaný les.
Srdečně vás zveme na všechna představení. Loutkám zdar!
Za soubor principálka Kateřina Maloušková
Již osmým rokem loutkařští nadšenci z Třeště pořádali přehlídku amatérských loutkových divadel z Vysočiny „Kašpárkovu rolničku“. Letos
si pro zahájení festivalu vybrali naše loutkové divadlo a my jsme s radostí přijali. Na jejich přání jsme tam odehráli pohádku Adámek mezi
broučky, v úpravě pro velkou scénu. Již v sobotu pár nadšenců odjelo
chystat ozvučení a osvětlení na jejich velkém sále, strávili tam pět hodin a naběhali spoustu kilometrů, ale v neděli na představení bylo vše
perfektně připraveno. V neděli v poledne nás krásně přivítal při obědě
principál pan Kolář. Třeští loutkaři nás bohatě hostili celý den a starali
se o nás jako o nejvzácnější hosty. Po rychlé zkoušce se o půl třetí začali scházet děti těšící se na pohádku. Nakonec jich dorazilo kolem devadesáti, což vzhledem k probíhajícím chřipkovým epidemiím apod.
byla krásná návštěvnost. Představení proběhlo bez vážnějších komplikací a my jsme jako odměnu dostali kytici, diplom, skleněnou plaketu
a krásný tematický dort. A také pozvání k účasti na příštím ročníku.

Výstavy

Výstava vláčků bude Na zámku jsou
otevřena od této
k vidění historické
soboty
cukrárny
Velkomeziříčský Klub železničních modelářů připravil na jarní prázdniny výstavu modelové
železnice TT. Koná se v přízemí
Základní umělecké školy v ulici
Poříčí v týdnu od 7. do 15. března.
-red-

Muzeum Velké Meziříčí zve na
výstavu historických cukráren,
která je otevřena na zámku do
26. dubna 2020.
Otevírací dobu a podrobné informace naleznete na www.muzeumvm.cz.
-red, muz-

TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ KE ZMĚNĚ NA RADNICI VE VM
Prohlášení zastupitelů za ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčské fórum
k ukončení činnosti koalice
Koalice zmíněných zastupitelů spolu se zastupiteli za Ano byla uzavřena krátce po volbách 2018. Koaliční smlouva zahrnovala po dohodě priority všech
zúčastněných stran a volebních uskupení. Všichni koaliční zastupitelé ji také
bez výhrad podepsali. Z minulého volebního období nebyly připraveny žádné
projekty, které by bylo možno využít. Bylo tedy třeba nejdříve projektovat, což
zvenčí mohlo vypadat, že se nic neděje. Tato skutečnost však byla všem členům koalice známa. Zastupitelé za ANO a zastupitel Tomáš Rapušák však byli
netrpěliví a stěžovali si na nečinnost vedení města a rady, ve které měli zastoupení. Sami přitom místo prosazování koaličních (tedy i svých) priorit přicházeli stále s novými odlišnými tématy, takže ty původní odsouvali a zdržovali.
Situace vyvrcholila prohlášením uveřejněným v médiích, aniž by považovali za nutné sdělit je nejdříve koaličním partnerům. Zastupitel Rapušák se
rozhodl vypovědět koaliční smlouvu a zcela popírá to, co před rokem a půl
podepsal. Zastupitelé Smažil a Fňukal ve svém prohlášení uvádějí nespokojenost s přístupem a kompletností předkládaných informací. Přitom zastupitel
Smažil jako člen rady měl ke všem informacím přístup, opakovaně na své
čestné slovo deklaroval loajalitu ke koalici. Vrcholem všeho pak byly události
na jednání zastupitelstva dne 25. 2., kdy tři členové koalice (Rapušák, Smažil,
Fňukal) přešli k protistraně. Paradoxně radní Smažil hlasoval s „novou koalicí“ pro svoje odvolání z rady pro ztrátu důvěry, aby byl vzápětí do nové rady
zvolen na post místostarosty. Nově zvolený starosta Kaminaras přiznal nepřipravenost a jednání zastupitelstva nechal odložit.
My, zastupitelé zvolení za ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčské fórum, přecházíme
do opozice, a slibujeme, že budeme opozicí tvrdou a nesmlouvavou. Svým
voličům pak slibujeme, že spolu s nimi se pokusíme po příštích komunálních
volbách pokračovat v plnění našeho koaličního programu, který byl nyní díky
aktivitám dřívějších koaličních partnerů Rapušáka, Smažila a Fňukala tak tvrdě a podpásově pošlapán.
Za ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčské fórum: Josef Komínek, Miroslav Jágrik,
Mgr. Pavel Blažek, Ing. František Komínek, RNDr. Petr Vrána, PhDr. Marie
Ripperová, Mgr. Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvíl, Ing. Jiřina Jurdová,
MUDr. Jiří Kaše
Meziříčské fórum vydalo k politické situaci toto prohlášení
1. Meziříčské fórum (dále MF) se zásadně distancuje od současné
politické činnosti svého člena Mgr. Tomáše Rapušáka, která vedla
(ve spojení se zastupiteli zvolenými za ANO 2011) k odvolání stávající rady města a k nastolení rady nové.
2. MF dále zásadně nesouhlasí s personálním obsazením nové rady
města. Členové rady sice byli řádně zvoleni většinou stávajícího zastupitelstva, tato většina však mohla v zastupitelstvu vzniknout pouze
zákulisním jednáním T. Rapušáka se zastupiteli ANO 2011 ing. Smažilem a ing. Fňukalem. MF o těchto jednáních nebylo vůbec informováno a samozřejmě se od těchto jednání zcela distancuje.
3. MF vždy ctilo bývalou koalici s tím, že tuto koalici především spojoval její koaliční program. Tento program dostatečně odrážel i program MF s prioritou výstavby aquacentra.
4. Momentální politická činnost člena MF Mgr. Rapušáka a členů
ANO 2011 ing. Smažila a ing. Fňukala, která vedla k odvolání bývalé
rady a zvolení nové rady, tak zásadně ohrožuje, či přímo potlačuje
program MF s prioritou aquacentra. Tuto jejich činnost se MF nebojí
nazvat činností podpásovou a po morální stránce zavrženíhodnou.
5. MF však i přes výše uvedené pokračuje dále ve své činnosti a svým
voličům slibuje, že zbývající léta do konce volebního období bude
opozicí aktivní a myšlenky výstavby aquacentra se nevzdá ani v příštích komunálních volbách.
Meziříčské fórum

Tiskové prohlášení zastupitelů hnutí ANO2011
Po komunálních volbách na konci roku 2018 a vzniku stávající koalice jsme se
aktivně zapojili do naplňování programového prohlášení. Zároveň jsme koalici
předkládali podněty a návrhy na zlepšení řízení města. Tyto naše návrhy, ač nad
nimi byla většinová koaliční shoda, nebyly následně realizovány. Rada města
neakceptovala ani některé naše připomínky ke sporným bodům. Jelikož některá rozhodnutí a směr rozhodování stávajícího vedení města nejsou v souladu
s dlouhodobým fungováním a rozvojem města a správou jeho majetku, dospěli
jsme k rozhodnutí tuto nefunkční koalici opustit. Zároveň se tímto omlouváme
té části koaličních partnerů, která pro nás měla alespoň trochu pochopení.
Ing. František Smažil, Ing. František Fňukal
Osobní prohlášení zastupiteleTomáše Rapušáka (Meziříčské fórum)
Čelím mnoha dotazům, co bylo důvodem mého odstoupení z původní koalice.
Proto bych chtěl tímto způsobem zveřejnit prohlášení, které jsem měl na sociálních sítích.
Rozhodl jsem se vypovědět koaliční smlouvu a koalici opustit. Mám své město
velmi rád, a proto pro něj chci pracovat lépe a chtěl bych, abychom se konečně pohnuli směrem vpřed. Ve svém okolí vidím příklady, které mě inspirují.
Z okolních měst podobné velikosti to jsou Nové Město na Moravě a Bystřice
nad Pernštejnem. Tato města se nám stále a stále vzdalují.
Směr nastolený místní sociální demokracií není správný a chci se od něj veřejně distancovat. Nedovedu si představit, že by na krásném rozvojovém území
za Svitem stál supermarket, parkoviště a kolem parkovišť „pouze“ vedla cyklostezka. Toto území je obrovskou výzvou pro nás a může být pýchou města
po další generace. Nesmíme tuto výzvu promarnit. Je třeba zadat územní studii
s požadavky, aby zde vznikl prostor pro volnočasové aktivity, které vrátí život
do středu města.
Také mě nebaví věčné vymezování se mých bývalých koaličních kolegů vůči synagoze. Synagoga ve Velkém Meziříčí má své pevné místo a je potřeba jí vrátit
čest, kterou ji vzali fašisté, a poté v tomtéž pokračovali komunisté. Čest této stavbě nevrátí ani naše přihlížení k využití coby asijské tržnice.
Přeji našemu městu hodně štěstí v budoucnosti. Za sebe mohu směle prohlásit,
že bojiště neopouštím. Jsem připraven městu pomoci rázně vykročit vpřed a nepřešlapovat na místě.
Mgr. Tomáš Rapušák
Společně VM rozeslalo tiskovou zprávu k situaci dne 25. 2. 2020
Dnes jsme hlasovali pro odvolání současného starosty, místostarostky a radních
Velkého Meziříčí a připojili se ke hlasování o novém vedení města. Starostou se
stal Alex Kaminaras, kterému tímto děkujeme, držíme palce a počítáme i v dalších letech se spoluprací v rámci klubu a aktivit Společně VM.
Úsilí Společně VM o změnu ve vedení města nemůže nikoho překvapit, vedení
města (dnes už bývalé) kritizujeme dlouhodobě. Veřejně jsme zpracovali témata: změny v periodiku Velkomeziříčsko, záchrana synagogy, debata k územnímu plánu. Prosazujeme změny směrem k větší transparentnosti radnice, v poslední době jsme komentovali budoucnost lokality Svit.
Za rok a půl účasti v zastupitelstvu, komisích a pracovních skupinách jsme však
zjistili, že s některými kolegy – napříč koalicí i opozici – sdílíme aktivismus i pohled na důležitá témata. Vznikla tak nová rada ve složení:
Starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM), místostarosta František Smažil
(ANO), členové rady Josef Prokop (Společně VM), Ivo Šulc (TPM), Petr Velička
(TPM), František Fňukal (ANO) a Tomáš Rapušák.
Šest ze sedmi radních se stalo zastupiteli teprve v roce 2018. Věříme, že tato „generační obměna“ nám pomůže oprostit se od mnoha omylů, křivd a bolístek
z minulosti.
Alex Kaminaras a jeho kolegové ve vedení města si v tuto chvíli vzali za úkol
co nejrychleji se zapracovat do chodu radnice, dohodnout se a zveřejnit, o co
budou usilovat ve zbývající části volebního období.
Společně VM
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Vzpomínáme

Ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova,
příspěvková organizace

V srdcích svých,
drahý náš tatínku,
navždy Tě máme,
s láskou a vděčností
vzpomínáme.

vypisuje výběrové řízení na pozici
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

Dne 7. března 2020 by
se dožil 80 let náš drahý
tatínek, dědeček, pan

Bližší informace o kvaliﬁkačních požadavcích a termínu
odeslání přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách
domova: www.dpstrebic.cz v sekci „Kariéra“ – „Pracovní
místa“.

Václav Dvořák

z Pustiny.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Odešla navždy,
odešla drahá maminka.
V srdci však nadále
zůstává velká vzpomínka.
Dne 9. března 2020 si
připomeneme 5. výročí
úmrtí paní

Marie Rimešové

ze Zadního Zhořce.

hledá soukromé distributory
na roznášku novin
v obcích na Velkomeziříčsku
zejména Netín, Dolní Heřmanice, Olší nad Oslavou, Mostiště, Lhotky, Dolní Radslavice, Baliny, Petráveč, Otín, Kozlov, Sklené nad Oslavou,
Kněževes, Pavlov, Pavlínov, Vlkov, Velká Bíteš.
Práce vždy jeden den v týdnu, cca 2 hodiny. Provize
za prodané kusy. Vhodné
pro důchodce či maminky
na mateřské dovolené.
Informace na telefonu:
732 203 787
nebo na mailu:
ivahorka@seznam.cz

Inzerce soukromá
PRODÁM

* Prodám doma krmenou drůbež (bez směsi), brojlerová kuřata, husokachny, krůty. Vše zabité, chlazené. Tel.: 732 940 025.
* Prodám hoblovku s protahem 20 cm, dlabačku a vůz za
traktor. Tel.: 604 171 964.
* Prodám palivové dřevo. Výkup kůrovcové kulatiny. Tel.:
605 054 470.

* Do sbírky koupím staré láhve
od piva, sodovky, sifonu a mléka
s litými nápisy ve skle, mosazné
pípy, reklamní cedule, špuntovačku, stáčečku, papírové podtácky,
výčep, sudy, půllitry s logy pivovarů. Vše ze starých hospod a pivovarů. Za nabídky děkuji.

✳ CENA vzpomínky, blahopřání či

(začínají nést)
Prodej 4. 4. v Hrbově
11–14 h 737 477 773

poděkování je bez fotograﬁe 150 Kč,
s fotograﬁí 200 Kč.
✳ CENA soukromého inzerátu do
Medřičských listů je 30 Kč do jedno‑
ho vydání.
✳ Podávat je můžete buď v redakci
na Náměstí č. 4 (ve dvoře Květinář‑
ství Flouma), mailem (ivahorka@
seznam.cz anebo telefonicky na
č. 732 203 787).
✳ Uzávěrka do Společenské rubriky je
vždy v pátek (výjimečně v pondělí) před
daným středečním vydáním.
‑ red‑

Akce VGS Velké Meziříčí

KOUPÍM

* Koupím vozík PAV, vzduchovku a Babettu. Tel.: 704 575
305.
* Koupím sloupovou vrtačku,
kombi srovnávačku a Zetor 2 – 3
válec. Tel.: 733 502 674.
* Koupím motocykl Jawa 250
nebo 350 se SPZ pro vlastní potřebu. Tel.: 608 277 928.
* Koupím malotraktor domácí
výroby, motor buď Škoda Octavie nebo diesel. Nabídněte, prosím. Tel.: 732 940 025.

Publikace s názvem 100 let periodika Velkomeziříčsko, která vyšla
v závěru loňského roku, mapuje historii zmíněných regionálních
novin od roku 1919 do roku 2019.

Týdeník Medřičské listy

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

Datum P/B/Z

Tel.: 604 812 838.
Pronajmu nebytové prostory
vhodné k provozu cukrárny,
hospody apod. od dubna 2020.
Tel.: 605 959 464 po 17. hodině.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Rozšíření ordinačních hodin na pracovišti neurologie od 1. 3. 2020
Od března rozšiřujeme ordinační hodiny na pracoviš� NEUROLOGIE – ve středu odpoledne bude ordinace sudý i lichý týden
Po 7.00 – 11.00
11.30 – 13.30
Út EEG na objednání
St 7.00 – 11.00 EMG 11.30 – 17.00
Čt 7.00 – 11.00
Pá 7.00 – 11.00
11.30 – 13.00 EEG na objednání
• 4. 3. MUDr. Smékalová (chirurgie) – DOVOLENÁ
• 19. 3. a 20. 3. – alergologie – ŠKOLENÍ
• 24. 3. a 25. 3. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ

7. 3.
8. 3.

MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., tel.: 724 388 249
MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23, Žďár nad Sázavou,
tel.: 724 388 289
14. 3.
lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, VM, tel.: 720 152 158
15. 3.
BLADENT, s. r. o., Štursova 111, N. Město na M., tel.: 566 616 904
21. 3.
Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 060
22. a 28. 3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 060
29. 3.
Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 060
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.
VÍKENDOVÁ POHOTOVOST NOVÝ TELEČKOV

Soukromá ordinace MUDr. Zuzana Moravusová, Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Vel.
Meziříčím směr Třebíč), pá + so 9.00 – 18.00 mobil 737 585 224. Pouze v ordinač‑
ních hodinách pátek 9.00 – 17.30 a sobota 9.00 – 17.30.

10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.

přednáška
přednáška
video
přednáška

7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.

zájezd
zájezd
přednáška
přednáška
beseda

12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
23. 6.

přednáška
přednáška
vycházka
přednáška
beseda

Předmět přednášky – besedy

Kniha Ivany Horké
mapuje 100 let periodika
Velkomeziříčsko

Přednáší

Cesta po Peru na vlastní pěst II.
Ing. Jiřina Jurdová
Za velkou louží
Bc. Ing. Josef Švec
Historie rodu Sedláčků a Drápelů z Nového Telečkova L. Smejkal
Hledání kořenů v helvetských matrikách a fotogalerie nejbližších sborů
členové VGS
Přehrada Mostiště (odjezd od Billy ve 13 hodin)
Bohumír Machát
Luka nad Jihlavou (odjezd od Billy ve 13 hodin)
členové VGS
Historie rybníků na Velkomeziříčsku
Bohumír Machát
Novinky z vesmíru
Milan Salaš
Vzpomínka na 75. výročí Velkomeziříčské tragédie
členové VGS
Staré učitelské rody na Velkomeziříčsku
Ing. Karel Hromek
Libanon
Mgr. Hana Kátrová
Židovské památky ve Velkém Meziříčí
Mgr. M. Štindl, PhD.
Historie lékáren v okolí Velkého Meziříčí
PharmDr. K. Chalupová
Zakončení I. pololetí
členové VGS

4. března, 7.15 – 15.15 trafostanice Osová Bítýška
Průmyslová zóna, U Nádraží, U Hřiště. Oblast obce
Skřinářov napájená z trafostanice Skřinářov chaty, Sk‑
řinářov obec, trafostanice Tři Dvory a z ní napájená osada Tři dvory + chaty,
bez napětí bude obec Záblatí trafostanice Tři Kaštany,trafostanice Osová
Bítýška Ericsson, Radiomobil. 5. března 7.30 – 14.30 V. Meziříčí – ob‑
last Křenice‑samota, Letná, Nesměřské údolí, Františkov 487, 952, Osové
(vodovod, č. p.16), Petráveč 29,30,33 D. Heřmanice – střední a severní
část obce od Obecního úřadu, MŠ, Jatky, RD podél silnice na Tasov obec
Petráveč (včetně lokality Petráveč Domky, hájenka, skládka TS V. Meziříčí.
9. března 7.30 – 10.00 Radenice, západní část obce od Borů po č.p. 20
(naproti čekárně), 10.00 – 12.30 Radenice, východní část obce u trafosta‑
nice obec 2 – od Skleného po č.p. 38 a 26 9. března 12.30 – 15.00 obec
Cyrilov. 9. března 7.15 – 15.15 Osová Bítýška, obec Záblatí. 12. března
10.00 – 12.30 Oslavice vodárna a RD, chaty v lese Vochoza a hájenka
Oslavička č. 22. 12. března 12.30 – 15.00 obec Osové. 16. března 7.30
– 12.00 Uhřínov, jižní část obce po č.p.16, 55. 16. března, 12.30 ‑ 15.00
Uhřínov, Šeborov. 16. března 7.30 – 9.15 trafostanice Vlkov CHATY –
chatová lokalita u Vlkovského rybníka a jeho přítoku, hájenka č. 50, Ra‑
dostínský Mlýn č. 29. 16. března 9.15 – 11.15 trafostanice Vlkov Družstvo
– z ní napájené číslo popisné 121. 12. března 10.00 – 12.30 Oslavice
vodárna a RD, chaty v lese Vochoza a hájenka Oslavička č. 22. 16. března
11.15 – 14.00 část obce Vlkov napájené z trafostanice Domky. 26. března
12.00 – 14.30 Velká Bíteš, část ulice Jihlavská č.p. 258, 242, 585, 566,
208, část ul. Rajhradská č.p. 639, 640, 655, část ulice za Loukama č.p.
583, 408, 173, 174.

Na 144 stranách se čtenář dozví stručné shrnutí vydávání Velkomeziříčska, které začínalo jako týdeník, posléze vycházelo jednou za čtrnáct dnů
a nakonec skončilo jako zpravodaj města s měsíční periodicitou.
Autorky knižní prvotina měla původně spatřit světlo světa již před
pěti lety, kdy v té době ještě týdeník slavil 95. výročí svého vzniku.
Krátce na to však šéfredaktorka
opustila vlivem politických změn
svoji pozici a vydání publikace
odložila. Svůj nápad nakonec zrealizovala loni. „Nekladla jsem si žádné přehnané cíle ani ambice, chtěla
jsem jenom zkrátka stručně zmapovat historii a současnost uvedených
novin. Pocítila jsem jakousi povinnost to udělat, nejen proto, že jsem
knihu měla již rozpracovanou,“ říká
bývalá dlouholetá šéfredaktorka
někdejšího týdeníku Velkomeziříčsko I. Horká, která na této pozici setrvala téměř dvacet let.
Od roku 2015 pak vydává se svým starším synem Alešem soukromý týdeník Medřičské listy. O něm je malá zmínka v knize také.
Publikace shrnuje vývoj a proměny ve vydávání Velkomeziříčska od jeho
počátků, včetně přehledu vydavatelů a pracovníků redakce, až po současnost. Nabízí tak čtenářům ucelený přehled historie vydávání periodika
Velkomeziříčsko v našem městě.
„Osobně mám radost z kapitoly věnované JUDr. Karlu Rosendorfovi, který
byl mimo jiné i vydavatelem týdeníku, na jehož tvorbě
se podílel i jeho bratr Vilém a později syn Karel. Díky
ochotě jednoho z potomků jsou v knize uveřejněny fotografie ze soukromého archivu rodiny, které nebyly
dosud nikde publikovány,“ dodává s potěšením autorka.
Vydání knihy podpořilo Město Velké Meziříčí a Velká Bíteš a další soukromí dárci.
Ti všichni dílo postupně dostávají.
Kniha, kterou vytiskla místní tiskárna
Protisk Prchal, s. r. o., vyšla v nákladu
100 kusů a je neprodejná.
Získat ji však můžete přímo od autorky, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu ivahorka@seznam.cz nebo na telefonu
732 203 787.
Připravila: redakce ML

Přímluva za knihu

Bývaly doby, kdy byl měsíc březen nazýván Měsícem knihy. Tituly vycházely
někdy i ve stotisícových nákladech a před knihkupectvími stály fronty, byly to
čtvrtky, kdy se dostávaly do prodeje.
Svoji první knihu od Josefa Lady jsem dostal na vánoce, kdy jsem chodil
do druhé třídy základní školy. Další vánoce jich bylo už několik a výběrem
byl pověřen i v letech následujících bývalý řídící učitel mého otce, účastník
1.světové války na ruské frontě.
Člověk silně ovlivněný národním obrozením 19.století a vznikem republiky
v roce 1918. A. Jirásek, B. Němcová, J. Vrchlický, J.Š. Baar, J. Neruda a další
klasici naší literatury, z té klasické ruské L. N.Tolstoj, N.V. Gogol, F.M.Dostojevskij, knihy J. Verna. K. Maye a mnoha dalších autorů začaly plnit knihovnu.
V šedesátých letech jsem si je kupoval už sám. Za část peněz vydělaných
o letních prázdninách jsem s napětím očekával zásilky z edic Mladé fronty,
Našeho vojska i některých dalších. Jak přibývala léta, zájem jsem nasměroval
na literaturu faktu a edici Světový válečný román.
Po roce 1990 začala vycházet díla do té doby nepublikovaných autorů německých, anglických, amerických a dalších, i z jiných zemí, jejichž výčet by zaplnil
zbylé řádky tohoto příspěvku, ve kterých člověk nacházel jiný úhel pohledu
na události, kterými jsme si museli jako stát projít v minulém století až do
současnosti. Nebo nemuseli? Těžko soudit, zvláště ty události a jejich řešení,
u kterých člověk nebyl přímým účastníkem. Nezapomínal jsem i na odbornou literaturu různých směrů. Kniha je mým každodenním společníkem
a dny, kdy nepřečtu pár desítek stránek bych každoročně spočítal na prstech
jedné ruky. Čtením si člověk rozšiřuje vnímání světa kolem sebe, osvěžuje si
gramatiku jednotlivých slov i skladbu věty nebo celých souvětí. V současné
době konkurují knize informace na internetu, nepřeberné množství televizních kanálů, kde pomocí satelitního příjmu můžeme vnímat dění na každém
kousku zeměkoule, přesto si myslím, že tištěné slovo má nezastupitelnou úlohu i v současnosti.
Na závěr bych si dovolil ocitovat slova výše uvedeného pana řídícího,
který mi mj. umožňoval každodenní vstup do tehdejší závodní knihovny, kterou v postavení knihovníka již důchodového věku doplňoval
každoročně desítkami knih a které jsem si mohl podle svého uvážení
pročítat. Občas mi půjčoval knihy i své, vytištěné v době 1. republiky.
Jeho slova si pamatuji dodnes. „V knihách najdeš vše o životě lidí, z čeho
se radovali, čím trpěli, proč umírali a proč ho někteří chtěli udělat lepší.
Přemýšlej o nich."
Zbyšek Nedopil
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Kulturní akce ve VM a okolí
VÝSTAVA HISTORICKÉ CUKRÁRNY • Do 26. dubna. Pondělí – pátek
9.00–12.00, 13.00–16.00; neděle 13.00–17.00. Vstupné dospělí 40 Kč,
děti 20 Kč. Interiér historické cukrárny, výrobny a obchodu. Muzeum
Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4.
VELMEZ NA DŘEŇ • 6. března 15.00 – 18.00. Dobrovolníci se mohou
zapsat do registru dárců. Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27.
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ • 6. března 17.00. Vystoupení pro děti. Vstupné
180 Kč. KD Měřín.
CHARITATIVNÍ PLES CENTRA KOCIÁNKA BŘEZEJC • 6. března
20.00. Hudba Na šikmé ploše, host Děti ráje. Náměstí 17/19, Velký sál
JC Velké Meziříčí.
TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY • 7. března. Začínáme ráno, a dobroty
k ochutnání budou připraveny po poledni. Sportovní kabiny u fotbalového hřiště Bory.
DEN PRO ŽENU • 7. března 10.00 – 17.00. Malý veletrh k příležitosti
Mezinárodního dne žen. Obecník (bývalá restaurace), Náměstí 79/3,
Velké Meziříčí.
MODELOVÉ ŽELEZNICE TT • 7. – 15. března 14.00 – 18.00. XII. ročník výstavy. Základní umělecká škola VM, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ • 7. března 15.00. Loutkové divadlo pro rodiče a děti. Vstupné 40 Kč (vstupenka s místenkou), 20 Kč
dítě bez nároku na místo (sedí na klíně). Malá scéna JC Velké Meziříčí.
SPORTOVNÍ PLES • 7. března 20.00. Hrají Pikardi. Křižanov.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 8. března 8.00. Předsálí kina V. Meziříčí.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR • 10. – 12. března 8.00 – 15.30. Dóza,
Komenského 10/2, Velké Meziříčí.
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH DO PRAHY • 11. března. Výlet do Prahy. Cena: dospělý 550 Kč, děti a senioři 450 Kč, děti do 6 let 300 Kč.
Cizí + 100 Kč. Pokud s námi pojedete, ozvěte se co nejdřív. Blanka
Křížová Tel. 608 312 224. Vyjíždět budeme v 7.00 od budovy OÚ Bory.
LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ • 14. března 17.00 – 18.30. Bláznivá
pohádka Divadelního spolku Špatně Namíchaný Bublifuk. KD Netín.
UCPANEJ SYSTÉM • 14. března 19.00. VYPRODÁNO! Divadelní hra
Dejvického divadla. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
VELIKONOČNÍ KONCERT V MĚŘÍNĚ • 15. března 15.00. V první
polovině průřez písněmi úspěšného měřínského muzikálu Očima Jidáše. Ve druhé kapela Bohužel z Velkého Meziříčí. Vstupné 160 Kč.
Kulturní dům Měřín.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY • 18. března
15.00. Budova ZŠ Komenského, Velké Meziříčí.
VEŘEJNÉ FÓRUM 2020 • 18. března 17.00. Přijďte diskutovat o tématech, která vás zajímají, nebo vás trápí. Budova OÚ Bory.
KLAVÍRNÍ RECITÁL MAGDALÉNY HRUDOVÉ • 18. března 19.00.
Platí abonentní předplatné. Jednotlivé vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři). Koncertní sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
SPORTOVEC MĚSTA 2019 • 20. března 18.00. Slavnostní vyhlášení
ankety. Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ • 21. března 15.00. Loutkové divadlo pro rodiče a děti. Malá scéna JC Velké Meziříčí.
TURNAJ V PRŠÍ • 21. března 16.00. Pivnice Lipnice, Sokolovská, Velké
Meziříčí.
TOUR PŮLNOČNÍ VLAK 2020 KONCERT SKUPINY JELEN •
21. března 20.00. Host Míša Tučná, předkapela Kateřina Marie Tichá
a Band. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI • 22. března 19.30. Divadlo Ungelt Praha. Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy
nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí stejně
jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. Dramatizaci unikátního humoristického románu,
v němž si autorka dokáže dělat legraci z věcí víc než těžkých. Hrají Tereza Kostková, Jitka Smutná, Jiří Hána, Jaromír Nosek a další. Představení je součástí divadelní sezony jaro 2020. Odmezený počet vstupenek na představení v prodeji. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
BORSKÁ MINIŠKOLIČKA • 23. března 15.30. S sebou sportovní obuv
a oblečení. Tělocvična ZŠ Bory.
MINIŠKOLNIČKA • 24. března 15.00. Máte doma budoucího prvňáčka? Nejste si jisti, jak dítě první dny ve škole zvládne? Vyzkoušejte Miniškoličku. Základní škola Školní, Školní 2055, Velké Meziříčí.
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2020 • 25. března 19.00. Prodej
vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu a v síti www.ticketlive.cz.
Změna programu vyhrazena!
Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Míša Růžičková
6. března v 17.00

Vystoupení pro děti
v KD Měřín.
Vstupné 180 Kč.
Pořádá KK městyse
Měřín.
Předprodej na radni‑
ci, tel. 566 544 222.

Kino Jupiter club VM
V SÍTI • 4. 3. 18.00, 12. 3. 20.00,
23. 3. 18.30, 100 Kč, 100 minut,
mládeži přístupný od 12 let.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU • 5. 3. 17.00,
100 Kč, 64 minut, mládeži přístupný od 12 let.
1917 • 7. 3. 19.30, 130 Kč, 119 min.,
ml. přístupný od 15 let.
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY
VE STŘEHU • 8. 3. 16.00, 110 Kč,
70 minut, mládeži přístupný.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
• 8. 3. 18.30, 100 Kč, 107 minut,
mládeži přístupný od 15 let.
JEŽEK SONIC • 11. 3. 17.00,
130 Kč, 99 min., mládeži přístupný.

Akce ve Velké Bíteši

NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE • Do 31. července. Fotografická soutěž. Fotografie v max. počtu 3 ks zašlete na email program@bitessko.com,
uveďte jméno, příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků
v pátek 11. 9. 2020 v rámci Tradičních bítešských hodů.
SPOLU • Do 6. března. Výstava obrazů Zorky Krupičkové, fotografií
Táni Filipové a dřevěných plastik Pavla Krupičky. Otevřena v pracovní
dny od 8.00 do 15.30, v sobotu 29. 2. od 9.00 do 12.00. Ve výstavní síni
Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši.
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE S MARKEM ORKO VÁCHOU • 15. března
18.00. Téma „Nevyžádané rady mládeži“. Kulturní dům Velká Bíteš.
MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“ • 19. března 15.00. Předprodej
vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH • 20. – 27. března. Otevřeno 9.00 –
17.00. K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, perníčky, obrazy a obrázky, dřevěné výrobky
a další. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Změna programu vyhrazena!

ATTILA • 11. 3. 19.30, 110 Kč,
125 min., ml. přístupný od 12 let.
VOLÁNÍ DIVOČINY • 12. 3.
17.00, 130 Kč, 104 min., ml. příst.
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY

QUINN) • 13. 3. 17.00, 120 Kč,
109 minut, ml. přístupný od 15 let.

3BOBULE • 13. 3. 19.30, 15. 3.
18.30, 130 Kč, 103 min., ml. příst.
FRČÍME • 15. 3. 16.00, 130 Kč,
103 minut, mládeži přístupný.
STAŘÍCI • 19. 3. 19.30, 90 Kč,
85 min., ml. přístupný od 12 let.
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II. • 20. 3.
19.30, 130 Kč, 98 minut, mládeži
přístupný od 12 let.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
• 22. 3. 16.00, 130 Kč, 100 minut,
mládeži přístupný.
GENTLEMANI • 25. 3. 19.30,
130 Kč, 113 minut, mládeži přístupný od 15 let.
AFRIKOU NA PIONÝRU • 26. 3.
19.30, 120 Kč, 104 minut, mládeži
přístupný od 12 let.
ŠARLATÁN • 29. 3. a 5. 4. 18.30,
130 Kč, 100 minut, mládeži přístupný od 12 let.
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Duchovní slovo

Popel na hlavě

Minulý týden ve středu věřící odcházeli z kostela s popelavou značkou na čele. Byla to takzvaná popeleční středa, den kdy se vstupuje do
doby postní. Popel je symbolem nicoty, ale ve
světle křesťanské víry vyznáváme, že Bůh může
i to co jsme nějakou formou pohřbili, přivést
k životu. Toto označení popelem mohou přijmout všichni, kteří chtějí jít cestou pokání.
Co je to pokání? Toto slovo dnes představuje past, je obtěžkáno negativními konotacemi, které zatemňují a křiví jeho duchovní rozměr. Činit pokání
neznamená jen litovat svých hříchů nebo mít výčitky svědomí.
Jedná se o něco jiného, mnohem většího a hlubšího. Činit pokání je
celkový proces duchovní obnovy. Znamená to jít do sebe, přiznat chy-

by, litovat, obrátit se k Bohu a prosit za odpuštění.
Východní křesťané nám připomínají, že toto pokání přináší milost Boží; to
je pokoj do srdce, radost, světlo…
Milosrdenství Boží je nezměrné a neuchopitelné. Naše hříchy i ty nejtěžší,
jsou před Bohem jako kapka v moři. Pokud nás pokora nutí, abychom na
ně pamatovali po celý svůj život, on náš Pán je zapomíná. Nehledí tolik na
to, jací jsme byli, ale spíše na to, jakými se můžeme stát. Ti co byli Kristem
uzdraveni, byli vyzýváni, aby nehřešili, aby odpustili těm, kdo jim ublížili,
aby bez reptání snášeli utrpení, která by mohla přijít.
„Kde je odpuštění hříchů, tam je svoboda a láska“
Doba postní trvá až do Velikonoc. Tento čas pokání už se pro letošek nevrátí. Není toho málo, co ve svém srdci neseme…
P. Pavel Šenkyřík

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí:
4. 3. 7.00 Za Františka Solaře, Anastázii Solařovou, Františka Pospíšila a syna Oldřicha Pospíšila. 10.00
Mše svatá v DPS. 10.00 Pohřební
mše svatá v Mostištích: Za + Jaroslava Vidláka. 17.00 Mše svatá
Mostiště. 17.00 Mše svatá Lavičky.
5. 3. 7.00 Za rodinu Kašpárkovu,
Mikyskovu a Pospíšilovu a za dar
obrácení a míru. 16.45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17.00 schůzka
ministrantů, 18.00 Mše svatá pro
děti: Za rodiče Janákovy a Bernatovy. 6. 3. – 1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace 8.00 Za +
dobrodince Halačkovy a Čápovy
a jejich živé a + příbuzné. 10.30
Domov seniorů. 14.00 – 16.00 Svátost smíření. 17.00 Za rodiče Kryštofovy a živou a + rodinu. Po mši
svaté křížová cesta. 19.00 – 21.00
Svátost smíření. 7. 3. – 1. v měsíci
7.00 Za Františka a Marii Zezulovy, syna Miroslava a duše v očistci.
12.00 Rozloučení na obřadní síni

ve VM: + Eduard Červený. 18.00
Na společný úmysl: 1. Za Bohumila a Andělu Sojkovy. 2. Za rodiny
Konečných a rodiče. 3. Za Anežku
Drápelovu, Františka Drápelu, Jana
Šoukala a jejich + rodiče a sourozence a živou přízeň. 4. Za živou
a + rodinu Švábovu, Bartuškovu,
manžele Švíkovy a duše v očistci.
5. Za Luboše Pospíchala a rodinu
Pospíchalovu, + rodinu Škodovu
a jejich syna Ladislava, + tetu Emílii Fanfrdlovu a živou rodinu. 8. 3.
– 2. neděle postní 7.30 Za rodiče
Černých a Havlíčkovy, sestru Marii
a Boženu a živou a + rodinu a duše
v očistci. 9.00 Za farníky. 10.30 Mše
za Josefa, Petra a Růženu Novákovy
a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu. 14.30 Křížová cesta.
18.00 Za +rodiče Chlubnovy, +
bratra Miroslava a živou rodinu.
Farní oznámení:
Děti, kteří půjdou letos k prvnímu svatému přijímání, dostanou
vždy po nedělní mši svaté nálep-

ku, kterou si budou lepit do papírových kartiček. Děkujeme všem
za přípravu a organizaci dětského
karnevalu na faře ve VM. Ve čtvrtek 5. 3. bude pravidelná návštěva
nemocných. 6. 3. v 19.30 ve farním
sále bude setkání starších i mladších biřmovanců. 7. 3. je 1. sobota
v Netíně. Autobus pojede v 14.45
z Vídně a v 15.00 od fary ve VM
po obvyklé trase. Ve dnech 16.
3. v 19.00 (muži) a 17. 3. v 17.00
(ženy) všechny zveme na generální
úklid kostela sv. Mikuláše.
Farnost Bory:
6. 3. – 1. v měsíci 18.00 Dolní Bory:
Za rodiče Charvátovy a syna, rodinu Navrátilovu a Konečných. 8.
3. – 2. neděle postní 9.45 Za rodiče
Soškolovy, syna Josefa, rodiče Bajerovy, syna Josefa, Josefa Kmenta,
rodiče Švandovy a živou a + přízeň.
14.30 Pobožnost křížové cesty.
Farní oznámení:
5. března bude pravidelná návštěva
nemocných. 7. března je 1. sobota

v Netíně. Autobus pojede v 14.45
z Vídně.
Farnost Netín:
5. 3. 17.30 Mše svatá pro děti:
Za Františka a Annu Mičkovy, syna
Františka a duše v očistci. 6. 3. – 1.
v měsíci 18.30 Za Josefa, Annu
a Marii Ekslerovi, jejich rodiče a celou přízeň. 7. 3. – 1. v měsíci 15.00
Svátost smíření. 16.00 Za poutníky.
8. 3. – 2. neděle postní 8.00 Za rodiče Bartůňkovy. 14.30 Pobožnost
křížové cesty.
Farní oznámení:
5. března bude v 16.15 na faře v Netíně - příprava na 1. sv. přijímání.
Společně čteme Bibli:
V tomto týdnu čteme z první knihy
Samuelovy, 23 – 27 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad
Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.
Otázka pro děti: Kdo pronásledoval Davida?
Otázka pro dospělé: Kdo byl
manžel Abígajil?
Farní úřad Velké Meziříčí

VOLEJBAL: Finále nám proklouzlo mezi prsty
Bojujeme se soupeři, ale také sami
se sebou. Nikdy v minulosti jsme
neměli během sezony tolik marodů! Šlo o hodně, o finálový turnaj
pro nejlepších osm celků. Bylo to
na nás, měli jsme to ve svých rukou
a nezvládli jsme to. Hlavně první
zápas s Kolínem. V prvním setu
jsme vedli 24:22 a neuhráli jsme
ho. Neuhráli jsme jako jediní ani
jeden set s tímto soupeřem. Ostatní
Kolín buď porazili, nebo v případě
Ostravy prohráli s jedním ukořistěným setem, který pro Ostravu
nakonec měl cenu zlata. Strašně
chyběl Kuba Němec. Zchvátila ho
angína, a to nás značně oslabilo.
I když ostatní se překonávali, ale
bohužel právě v tomto prvním
zápase neodehráli své maximum.
Od druhého utkání se hra začala

již zlepšovat. Se suverénem tohoto
turnaje jsme prohráli 1:3, další den
jsme porazili Ostravu 3:0 a rozhodoval poslední zápas s domácím
Nový Jičínem. Karty byly rozdány
tak, že naše vítězství 3:0 by nás posunulo na 2. místo, vítězství 3:2 by
nás zachránilo, a tím pádem i finálový turnaj by byl již realitou. Porážka za 0 bodů (1:3 nebo 0:3) jasný
sestup. Pokud bychom prohráli 2:3,
počítali by se míče s Ostravou kdo
s koho. Začali jsme trochu zaraženě, ale postupem času jsme přebrali otěže prvního setu a vyhráli
ho 25:20. Potom se stalo něco, co
skoro nikdo nechápe. Stejná družstva, my v psychické výhodě jednosetového náskoku. A my to nedali.
Nedali jsme to po hrůzném výkonu a v setu jsme uhráli jen 12 bodů.

Strašné. Nakonec fatální důsledek.
V dalším setu jsme do 15 vedli,
potom opět kolaps a soupeř dokonale otočil. Za nepříznivého stavu
1:2 jsme měli nůž na krku. Kousli
jsme se a srovnali po dobré hře na
2:2. Rozhodoval zkrácený set. Až
do stavu 9:9 nikdo nevedl o více
jak jeden bod. Potom jsme udělali
dvě hrubé chyby a soupeř odskočil
na 12:9. Přesto jsme ještě srovnali
na 13:13 a další dvě, sice ne katastrofální, chyby rozhodly o naší
porážce. Ihned všichni začali počítat míče jak jsme na tom v souboji
na dálku s Ostravou. Stejný počet
bodů, stejný poměr setů a pro Ostravu nakonec rozhodl jediný míč.
Finále nám mezi prsty proklouzlo.
Pro některé hráče to byla poslední
možnost dokázat něco v kadetech.

Čeká je ale ještě juniorská kariéra.
Takže z tohoto pohledu to je jen
škoda. Jinak možná pro útěchu
musím i přes neúspěch konstatovat, že málokdy tu byl tak charakterově vyspělý kadetský tým, který
mezi sebe vzal i úplné začátečníky.
To samé platí i o juniorech.
Kadety čeká ještě poslední turnaj
a my se popereme alespoň o co
nejlepší umístění. To samé čeká
juniory. Poslední extraligový turnaj
budeme pořádat pro druhou výkonnostní skupinu.
Extraliga juniorů:
7. 3. 10.00 VELMEZ – Slavia Hradec Králové
16.00 VELMEZ – VK Ostrava
8. 3. 11.00 VELMEZ – Karlovarsko
17.00 VELMEZ – Jihostroj České
Budějovice.
Petr Juda

Mladší přípravka U9 si
z Prahy přivezla zlato

V sobotu 29. 2. odehrál tým mladší přípravky FC Velké Meziříčí další fotbalový turnaj. Tentokrát jel změřit své síly do Prahy s týmy Praha Chocerady, Dukla Jižní město, Všejany, Šestajovice a Bohemians Praha.
Hned na úvod turnaje museli kluci čelit velké výzvě - Bohemians Praha.
Po velmi napínavém utkání se ale z vítězství přece jenom radoval tým
z Velkého Meziříčí, kdy pár minut před koncem strhl vítězství na svoji
stranu.
Toto bylo velmi důležité vítězství, kde kluci získali zdravé sebevědomí
a v dalších zápasech už nenechali nic náhodě. Všechny následující zápasy
vyhráli a z Prahy si zaslouženě odvezli zlaté medaile.
Autor: FCVM

Hasičky na zahájení
Litovel ligy CTIF 2020

Po poctivé zimní přípravě jsme se
vydali změřit svoje síly na halovou
soutěž do Hradce Králové. Velké
Meziříčí reprezentovaly dva týmy
žen včetně nové posily z SDH Martinice. Jak je již zvykem, útok byl
zkrácen pouze na savice a štafeta
byla také přizpůsobena tělocvičně,
tedy měřily se 4 úseky. Každému
družstvu se počítaly časy z 3 útoků (celkem 4 pokusy) a 2 štafet (3
pokusy). Jak útoky, tak i štafety byly
celkem vyrovnané, a tak o konečném umístění rozhodovaly desetinky vteřin. Z vítězství se nakonec
radovala děvčata z Pískové Lhoty,

která se svým druhým družstvem
obsadila i následující příčku. Velké Meziříčí skončilo v celkovém
hodnocení na třetím a čtvrtém
místo před pátou Novou Pakou.
V mužské kategorii putovní pohár
neputoval moc daleko, jelikož ho
s velkým náskokem obhájili domácí HZS Královéhradeckého kraje.
Letošní sezona bude pro hasičky
poněkud náročná, protože se po
celou dobu bude bojovat o kvalifikaci na hasičskou olympiádu, která se má konat ve Slovinsku příští
rok. Budeme jim proto přát mnoho
štěstí!
Stanislav Kratochvíl

Biatlon bude bez diváků
SP v biatlonu 2019/20 Nové Město na Moravě

Předávání cen nejlepším družstvům.

V sobotu dne 29. 2. 2020 se uskutečnil jubilejní X. ročník Abraham cupu“. Turnaje se zúčastnilo
10 družstev hráčů nad 50 let.
Jako každý rok přijeli i fotbalisté
z polské Poznaně. Sledovali jsme

urputné boje o dobré umístění.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Ladislav Hrbáček z Třebíče,
nejlepším střelcem se stal Jan
Švoma ze Žďáru, střelec devíti
branek a nejlepším brankářem se

Družstvo Lesáci VM, které skončilo na 2. místě.

stal Radek Buchta z VM. Konečné pořadí: první Kodak Třebíč,
na druhém místě Lesáci VM, třetí Ždár n. S., čtvrtá Jihlava, pátý
Lech Poznaň, šesté Martinice,
sedmá Velká Bíteš, osmé Řečko-

vice Brno, devátí staří páni VM
a desátá Dukla Brno. Děkujeme
sponzorům: městu Velké Meziříčí, Poex, Falco, řeznictví Malec,
Alpa, Výtahy, s. r. o., Prokeš, vinotéka Jedlička a kavárně Orchidea.

Závod
Vzdálenost
Datum a čas
Sprint – Ž
7,5 km
5. 3., 17.35
Sprint – M
10 km
6. 3., 17.30
Štafeta – Ž
4× 6 km
7. 3., 14.00
Štafeta – M
4× 7,5 km 7. 3., 17.00
Závod s hromadným startem – Ž 12,5 km
8. 3., 11.45
Závod s hromadným startem – M 15 km
8. 3., 13.45
Bezpečnostní rada státu kvůli koronaviru rozhodla, že Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez diváků.
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Mladší žáci se zúčastnili přípravných turnajů

V neděli 23. 2. se mladí házenkáři
vypravili na dva turnaje do Litovle
a Příbrami. Vzhledem ke kolizi termínů turnajů jsme chlapce rozdělili
na dva týmy.
První tým zamířil do Litovle, kde
mu proti silným soupeřům těsně
uniklo místo „na bedně“. Skončili
na slušném čtvrtém místě po vý-

sledcích:
VM – Bojnice 4:11
VM – Kuřim 14:8
VM – Rožnov pod Radhoštěm 13:11
VM – Litovel 13:16
VM – Ostrava 11:11
Sestava: Trifanov – Badalík, Fexa
R., Fiala M., Hradecký, Kocourek,
Krejčí A., Navrátil O., Sedlák M.,

Strýček Š.
Trenéři: Krejčí M., Navrátil R.
Druhý tým byl složený převážně
z hráčů, kteří nemají ještě tolik
herních zkušeností. V Příbrami se
v „ostrých“ zápasech vůbec neztratili. V číselných výsledcích jsme
sice nebyli tak úspěšní, přesto tento turnaj splnil svůj účel. Všichni

si dostatečně zahráli a vyzkoušeli
různé herní situace. Navíc byl Vítek
Smejkal trenéry všech týmů zvolen
nejlepším hráčem turnaje.
Sestava: Červený, Uchytil M. – Blažek, Bradáč D., Fiala M., Fňukal,
Havelka, Herman, Jelínek T., Navrátil D., Smejkal V., Svoboda
Trenéři: Holý J., Živčic
-P. Ž.-

HÁZENÁ: Dorost prohrál gólem v poslední vteřině
2. liga mladší dorostenci JM –
13. kolo
TJ Sokol Centrum Haná – TJ Sokol Velké Meziříčí 37:36 (19:20)
Dorost zajížděl ke svému druhému letošnímu střetnutí do Kostelce na Hané. Zde se utkal s celkem
bojujícím v horní části tabulky.
Do zápasu jsme nevstoupili vůbec
dobře a rychle jsme prohrávali
(5:2, 10:6). Postupně jsme se ale
dostávali do tempa a ukrajovali
z náskoku soupeře. Ten sice ještě

4 minuty před poločasovou sirénou držel náskok 18:14, ale my
jsme zlepšenou hrou dokázali
otočit a do šaten jsme odcházeli
s jednobrankovým vedením.
Ve druhé půli se hrála pohledná
házená. My zkoušeli hru na dva
pivoty a ta se nám také úspěšně
dařila. V bráně se navíc rozchytal Lukáš Dereha a my postupně
odskakovali soupeři (43. min.
23:28). Hrála se rychlá házená ve
velkém tempu. My však neustále

byli schopni držet si před soupeřem mírný náskok. Šest minut
před koncem jsme ještě vedli
30:34, ale postupně našemu kádru docházely síly. Soupeř otočil
a minutu před koncem šel do vedení. V následném útoku se nám
podařilo srovnat. Domácí brali
7 sekund před koncem time‑out
a sehráli poslední akci zápasu. Ta
se jim bohužel povedla a v poslední vteřině zaplul balon do naší
brány.

Lyžařský a snowboardový
přebor škol Kraje Vysočina

Dnes celé družstvo předvedlo
dobrý výkon, za který bychom si
alespoň bod určitě zasloužili. Příští týden hostíme Ivančice, které se
nacházejí o jednu pozici za námi.
Pokud ale zopakujeme dnešní výkon, body musí zůstat doma.
7 m hody: 2/2:3/3, vyloučení 0:3,
diváků 48
Sled branek: 2:2, 6:3, 10:6, 12:8,
13:12, 16:13, 19:16, 19:20, 22:26,
25:30, 29:32, 30:34, 36:35, 37:36
Sestava a branky: Lukáš Dereha,

Obří slalom (jednokolově)
1. Pohárový závod nižšího stupně
základních škol (kategorie I.
a II.)
2. Pohárový závod vyššího stupně
základních škol (kategorie III.
a IV.)
3. Pohárový závod středních a uč‑
ňovských škol (kategorie V. a VI.)
vždy v alpském lyžování a snow‑
boardingu
Kategorie chlapci a dívky
I. 1. – 3. třída
II. 4. – 5. třída
III. 6. a 7. třída (prima, sekunda)
IV. 8. a 9. třída (tercie, kvarta)
V. 1. a 2. ročník středních
		 a učňovských škol
VI. 3. a 4. ročník středních
		 a učňovských škol
VII. Vyučující – bez rozdílu věku
5. března 2020 7.30 – 15.00, Ski
areál Fajtův kopec.

Tomáš Kučera – Jakub Mach (9),
Jakub Strýček (15), Štěpán Klapal
(1/1), Martin Chalupa (3), Alex
Kuřátko (5), Tomáš Rosa (2), Benjamin Rosa (1), trenér: Ladislav
Šidlo.
Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/?cmpid=1548&cmppartid=3202
Tabulka 2. ligy mladších dorostenců Morava jih
Poz
Družstvo
1. HBC Olomouc 1966
2. SK Kuřim
3. Sokol Telnice

Z V R P Skóre Body
1110 0 1 413:28620
1210 0 2 429:30820
11 9 0 2 392:33518

HÁZENÁ: Muži padli na půdě posledního celku tabulky
2. liga mužů Morava Jih –
13. kolo
Sokol II Prostějov – TJ Sokol Velké Meziříčí 32:30 (16:12)
Po nevydařeném vstupu do jarní
části doma s Telnicí jsme si chtěli
spravit chuť na půdě posledního
Prostějova. I přesto, že nás nečekalo nic jednoduchého, se počítalo
se dvěma body pro náš celek. Do
zápasu jsme bohužel vstoupili nekoncentrovaně a s pocitem, že se
zápas vyhraje sám. I přes to bylo
úvodních 15 minut naprosto vyrovnaných a na světelné tabuli sví-

tilo skóre 6:7 v náš prospěch. Poté
jsme ale začali v útočné fázi ztrácet
balony, neproměňovat šance, a tak
jsme soupeři nabídli možnost gólově se vzdálit. Během 6 minut Prostějov odskočil na 13:8. Do konce
poločasu se náš výkon bohužel příliš nezlepšil, a tak první třicetiminutovka skončila za nepříznivého
stavu 16:12.
V šatně jsme si ale dali pokyny jak
hrát a zvrátit skóre v náš prospěch.
Během prvních sedmi minut druhé půle jsme snížili na 20:18, a byli
jsme tak na dobré cestě k obratu.

Poté nám ale soupeř během našeho
oslabení opět odskočil na rozdíl 5
branek. V tento okamžik jakoby
se hráči konečně probudili a začali hrát. Do toho přidal důležité
zákroky i náš brankář Kotík, a deset minut před koncem jsme tak
konečně srovnali (25:25). Náš tým
byl „na koni“ a dokázali jsme přežít i naše oslabení. Pět minut před
koncem jsme ještě vedli 27:28.
Ovšem poté jsme díky vlastním
technickým chybám dali soupeři
možnost lehce skórovat a Prostějov
šel 3 minuty před koncem do vede-

ní 31:28. V závěru jsme kvůli naší
zbrklosti ztratili další balony a nedokázali jsme si vytvořit závěrečný
tlak. Soupeř si tak v klidu mohl dokráčet k vítězství 32:30.
Dnes jsme podali opravdu špatný
výkon. Mrzet nás mohly především
nepřipravené šance, velké množství technických chyb a třeba i tři
neproměněné 7 m hody. Musíme
se z tohoto výsledku rychle oklepat
a příští týden zabojovat doma proti
druhým Ivančicím.
7 m hody: 3/4:2/5, vyloučení 6:3,
diváků 70

Krajský přebor družstev v královské hře skončil
KP Vysočiny 2019/2020 –
9. (poslední) kolo, neděle
1. března
ŠK Světlá nad Sázavou A – Spartak Velké Meziříčí 3,5:4,5
Za VM nastoupili:
Vojtěch, Kopr a Kučera výhry –
Mrazík, Nedoma (C) a Kapčuk
remízy – Zeman a Simajchl prohry.
V závěrečném dějství letošní sezony se našim šachistům podaři-

lo zdolat favorizovaný tým borců
ze Světlé n. S. Do jisté míry jde
o překvapení, a to samozřejmě
o překvapení příjemné. Velkomeziříčští vodiči figurek tak právem
zasluhují ocenění a pochvalu.
Ostatní výsledky:
TJ Náměšť n. Osl. A – Jiskra Havl.
Brod A 5,5:2,5 (za domácí Vít
Kratochvíl z VM tentokrát 0 b.)
Pivovar Dalešice – Spartak Pelhřimov A 5,5:2,5

Jiskra Humpolec A – Gambit Jihlava A 5:3(!)
Gambit Jihlava B – TJ Žďár n. S.
B 3,5:4,5
Konečné pořadí KP:
1. Gambit Jihlava A
2. TJ Náměšť n.Osl. A
3. Jiskra Havlíčkův Brod A
4. Pivovar Dalešice
5. Jiskra Humpolec A
6. ŠK Světlá nad Sáz. A
7. Spartak Velké Meziříčí
8. TJ Žďár nad Sázavou B
9. Spartak Pelhřimov A
10. Gambit Jihlava B

9 8-0-1 49,5 24 (19,5)
9 7-1-1 49,5 22 (21,5)
9 6-0-3 42,0 18 (14,0)
9 5-2-2 40,5 17 (14,0)
9 4-2-3 35,5 14 (9,5)
9 4-1-4 38,0 13 (12,5)
9 3-0-6 32,0   9 (12,0)
9 3-0-6 29,0   9 (8,5)
9 1-1-7 24,5   4 (3,5)
9 0-1-8 19,5   1 (5,5)

HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA
11. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Tech. služby VM – ICE VM 3:7
Chudoba 2, Houzar – Hanus 2,
Janda 2, Bukáček, Sláma, Fiala
HC Ducks – HC Lukáš 10:15
Kesner 3, Pelikán 3, Malyjurek 2,
Brunclík, Micka – Jánský 5, Sláma
4, Wasserbauer 2, Vaněk 2, Jirovský, Černý
SK Mostiště – Horní Heřmanice
5:3
Plhák M. 2, Novák, Šlapal, Vidlák – Houzar, Kutílek, Horký
1. HC Lukáš	  9 7 1 1 76:44 15
2. ICE VM	  9 6 2 1 59:45 14

3. Tech. služby VM 10 6 1 3 59:45 13
4. HC Ducks
10 4 0 6 75:85   8
5. SK Omega VB	  9 3 0 5 39:56   6
6. Horní Heřmanice 10 3 0 7 46:77   6
7. SK Mostiště	  9 2 0 7 27:75   4

O postup do extraligy
SK Vídeň – HCF Dráhy VM 7:3
Uhlíř 2, Janák, Nedoma, Střecha,
Studený, Robotka – Tomšík, Vozarský, Šaroun
1. SPL Radostín
2. SK Vídeň
3. HC Ořechov
4. SK Lavičky
5. HCF Dráhy VM
6. River VM

10 9 0 1 67:35 18
11 8 0 3 81:29 16
10 7 0 3 43:35 14
10 6 0 4 60:59 12
11 4 0 7 40:52   8
10 3 0 7 43:56   6

7. Ligno VM
8. HC Křižanov

10 3 0 7 32:72   6
10 1 0 9 40:68   2

O konečné umístění v 1.lize
(1. – 8. místo)
SK Stránecká Zhoř – Plums VM
4:7
Necid, Smažil, Sedláček, Kazda –
Brychta 3, Puffer 2, Bajer 2

1. HC Trnava
10 6 3 1 79:36 15
2. Opel VM	  9 5 2 2 63:66 12
3. NHÚ Balinka VM	  8 5 0 3 54:55 10
4. SK Stránecká Zhoř 10 4 1 5 50:48   9
5. Farma Měřín	  9 4 1 4 47:52   9
6. Plums VM	  9 3 1 5 51:64   7
7. HC Bory	  9 1 0 8 32:75   2
K. Vidlák

Regionální soutěž Vysočina
‑Východ / 9. (předposlední)
kolo, 1. 3.
Sokol Jámy – TJ Náměšť n. Osl.
B 1:4
Za domácí Pelikán (C) a Fousek J.
remízy – Prášil, Fouse, M.A. Pařil (VM) 0 b.
Jámy sice až dosud držely v tabulce 1. místo, v tomto utkání však
utržily nečekaný debakl, když
svou partii nevyhrál ani jeden

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
Březen 2020

So 7.
Ne 8.
Po 9.
Po 9.
Út 10.
Út 10.
St 11.
St 11.
Čt 12.
Čt 12.
Pá 13.
Pá 13.
So 14.
Ne 15.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

14.15
13.15
9.00
13.45
9.00
13.15
9.00
13.15
9.00
13.15
9.00
13.15
13.00
14.15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15.45
14.45
10.30
15.15
10.30
14.45
10.30
14.45
10.30
14.45
10.30
14.45
14.30
15.45

Vstupné – bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč

Sled branek: 2:3, 5:5, 6:7, 11:7, 13:8,
16:10, 17:14, 21:19, 24:19, 25:25,
27:28, 31:28, 32:30
Sestava a branky: Ondřej Poul, Libor Kotík – Jan Lečbych (6), Pavel
Strašák (5/2), Vítězslav Večeřa (5),
Vojtěch Svoboda (4), Martin Fiala
(3), Pavel Roub (3), Miloš Necid
(2), Jiří Kaštan (2), Filip Macoun
(1), Tomáš Pažourek, František
Kratochvíl, trenér Ladislav Šidlo,
odpovědný vedoucí Petr Kácal
Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/index.
aspx?cmpid=53&cmppartid=3196

z jejich hráčů. Naopak u mladého týmu z Náměště překvapilo,
jak dokázal své soupeře zaskočit.
TJ Žďár nad Sáz. D – Sokol Oudoleň 1:4
Caissa Třebíč C – ŠK Bystřice
nad Pern. 4,5:0,5
Zatímco mladé družstvo sokolů
z Oudoleně, což je obec na Havlíčkobrodsku, hraje stále lépe
a lépe, tak původní hlavní favorit
soutěže, za nějž byla považována

4. TJ Sokol Centrum Haná 12
5. SKKP Handball Brno A 11
6. Bohunice
12
7. Uh. Hradiště
11
8. Sokol V. Meziříčí
12
9. HK Ivančice
11
10. Chrudim
12
11. Sokol Juliánov
11

8
7
6
6
3
2
2
0

0 4 356:31716
0 4 421:31014
0 6 378:35812
0 5 329:32412
0 9 371:423 6
0 9 298:387 4
0 10 268:423 4
0 11 275:459 0

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Sobota 7. března
11.00 II. liga starší dorostenky
DHK Pardubice; 13.00 II. liga ženy
TJ Lesana Zubří; 15.00 II. liga
mladší dorostenci HK Ivančice;
17.00 II. liga muži HK Ivančice
Ondřej Poul

Tabulka 2. ligy Jižní Morava – muži

Poz
Družstvo
Z V R P Skóre Body
1. Bohunice
1210 2 0 339:263 22
2. Ivančice
12 8 1 3 354:302 17
3. Telnice
11 7 1 3 341:288 15
4. Újezd u Brna
12 6 0 6 369:350 12
5. SK Kuřim
12 5 1 6 330:342 11
6. Sokol V. Meziříčí
12 5 0 7 354:353 10
7. SHC Maloměřice Brno B 11 5 0 6 281:283 10
8. SKKP Brno B
12 5 0 7 312:401 10
9. HBC Olomouc 1966 11 4 0 7 295:300 8
10. TJ Sokol Kostelec n.H. 11 3 1 7 282:308 7
11. TJ Sokol II. Prostějov 12 3 0 9 284:351 6

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Sobota 7. března: 11.00 II. liga
starší dorostenky DHK Pardubice;
13.00 II. liga ženy TJ Lesana Zubří;
15.00 II. liga mladší dorostenci HK
Ivančice; 17.00 II. liga muži HK
Ivančice
Ondřej Poul

Bystřice, jako by už úplně a definitivně odpadl. A to se nečekalo.
Průběžná tabulka RSV:
1. TJ Náměšť nad Osl. B
2. Sokol Jámy
3. Sokol Oudoleň
4. Caissa Třebíč C
5. ŠK Bystřice nad Pernšt.
6. TJ Žďár nad Sáz. D

9 5-2-2 27,0 17 (10,5)
9 4-3-2 27,0 15 (11,0)
9 4-3-2 23,0 15 (8,0)
9 4-2-3 23,0 14 (8,5)
9 3-2-4 20,0 11 (7,5)
9 1-0-8 15,0   3 (4,5)

V posledním 10.kole se utká Oudoleň s Jámami, Náměšť B s Třebíčí C a Bystřice s déčkem Žďáru.
Vladimír Pařil

Rozpis mistrovských zápasů MSFL
Kolo
32.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
33.
26.
27.
28.
34. Kunovice
29.
30.
31.

Datum
SO 7. 3.
NE 15. 3.
SO 21. 3.
NE 29. 3.
SO 4. 4.
NE 12. 4.
SO 18. 4.
NE 26. 4.
NE 3. 5.
STŘ 6. 5.
NE 10. 5.
NE 17. 5.
SO 23. 5.
STŘ 27. 5.
NE 31. 5.
SO 6. 6.
SO 13. 6.

Muži A – jaro 2020
Čas
Zápas
Sraz/odjezd
10.15 FC Odra Petřkovice – FC VM
6.30
10.15 FC VM – 1. SC Znojmo
9.00
15.00 ČSK Uherský Brod – FC VM
12.00
10.15 FC VM – SK Uničov
9.00
15.30 SFK Vrchovina – FC VM
13.30
10.15 FC VM – FK Blansko
9.00
10.15 MFK Vyškov – FC VM
8.00
10.15 FC VM – FC Baník Ostrava B
9.00
16.00 FC Fastav Zlín B – FC VM
13.00
16.30 FC VM – MFK Frýdek‑Místek 15.15
10.15 FC VM – FC Dolní Benešov
9.00
10.15 FC VM – FC Viktoria Otrokovice 9.00
17.00 SK HS Kroměříž – FC VM
14.30
17.00 1. FC Slovácko B – FC VM
14.00
10.15 FC VM – SK Sigma Olomouc B 9.00
17.00 FC Slovan Rosice – FC VM
15.15
17.00 FC VM – FC Hlučín
15.45
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Hokejisté jsou v semifinále. Utkají se s Hodonínem
HC Lvi Břeclav – HHK VM 1:4
(0:1, 1:0, 0:3)
Góly a asistence: 24:22 Lenkovič
(Rutkovský) – 02:05 Matov (Střecha T., Burian V.), 47:04 Paták
(Střecha F., Matov), 59:01 Střecha
T. (Strnad, Křenek), 59:45 Křenek
(Střecha T.). HHK Velké Meziříčí:
Slavíček (Juda J.) – Burian V., Vlašín M., Báňa, Ambrož, Burian M.,
Salát – Strnad, Křenek, Střecha
T. – Paták, Střecha F., Sobotka –
Pejchal, Bula, Maštera – Rozmarín, Matov. Rozhodčí: Brzobohatý,
Reich – Bernard, Paulík. Vyloučení: 8:5, navíc: Lokaj, Papp, Zháňal
(BŘE) všichni – 10 min. osobní
trest za nesportovní chování, Ambrož (HHK) – 10 min. osobní trest
za zásah do oblasti hlavy a krku.
Využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely
na branku: 18:42 (5:14, 7:14, 6:14).
Procentuální úspěšnost brankářů:
Slavíček (HHK) – 94,44 % – 17 zákroků – 60 min. Diváci: 194.
V pátek zajížděli hokejisté k odvet-

nému utkání do Břeclavi. Vstup do
utkání vyšel o poznání lépe našim
hráčům. Na začátku 3. minuty poslal Tomáš Střecha přesný pas na
Patrika Matova, který si nabruslil
do útočného pásma a střelou do
pravého horního růžku Královy
branky poslal naše družstvo do vedení – 0:1.
Druhá část začala opět naším náporem, přesto se domácím podařilo vyrovnat. Patrik Rutkovský poslal ve 25. minutě pas na najetého
Radima Lenkoviče, který se v samostatném nájezdu nemýlil – 1:1.
Rozuzlení v této čtvrtfinálové sérii
přišlo ve 48. minutě. Patrik Matov
poslal kotouč na Filipa Střechu,
který se u mantinelu zbavil bránícího hráče Lvů. Vybruslil s kotoučem až za Královu branku a poslal
kotouč před branku na hůl Lukáše
Patáka, který neváhal a poslal černou gumu k levé tyčce – 1:2. Tuto
situaci nevydržel domácí obránce
Papp, který protestoval proti ob-

držené brance tak vehementně, že
obdržel osobní trest. V 55. minutě
mohl rozhodnout Tomáš Střecha,
který v úniku poslal kotouč do horní části branky. Ten se štěstím vyrazil domácí brankář. V 58. minutě
si vzala domácí lavička oddechový
čas. Všechny domácí plány vzaly
za své po 12 vteřinách, kdy Zháňal
fauloval Lukáše Patáka v brankovišti. Domácí forvard to nevydržel
a vulgárně napadl čárového rozhodčího. V přesilové hře se prosadila první útočná formace HHK.
Milan Strnad si za soupeřovou
brankou vyměnil kotouč s Davidem Křenkem. Následná přihrávka
našla Tomáše Střechu, který střelou pod vyrážečku překonal Filipa
Krále – 1:3. V závěru hráli domácí
bez brankáře. Do brejku se dostal
Tomáš Střecha, který poslal křižnou přihrávku na Davida Křenka,
který poklidil kotouč do opuštěné
břeclavské klece.
Čtvrtfinálovou sérii jsme tak ukon-

Hokejové "béčko" je též v semifinále
HHK Velké Meziříčí „B“ – BK
Zubři Bystřice nad Pernštejnem
4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Diváků: 65. Rozhodčí: Mareček –
Augusta, Janči. Branky: 7. Štěpánek (Karásek, Sysel), 26. Kudláček
J. (Hubl, Tůma M.), 38. Karásek
(Štěpánek, Pokorný), 46. Střecha L.
(Dundálek) – 15. Jan (Martínek, Ludvík), 24. Ludvík (Zítka),
53. Bednář (Martínek). Vyloučení:
10:6. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0.
Střely na branku: 39:20. HHK „B“:
Pestr (Šeba) – Pokorný, Střecha
Libor – Peterka, Sysel – Kučera,
Smejkal – Karásek, Štěpánek, Dundálek – Kudláček Jiří, Barák, Hubl –
Vrána, Tůma Martin, Malec – Bernat. Trenér: Kudláček Martin.
První třetina patřila domácímu
týmu.Jeho hráči se daleko více tlačili do útočného pásma ve snaze co
nejdříve zápas rozhodnout. Svého
soupeře i jednoznačně přestříleli,
ale i vinou častého vylučování dokázali dát pouze jenom jeden gól.
V sedmé minutě se o to postaral
Štěpánek, jenž úspešně zakončil
akci Sysla s Karáskem. Zubři, kteří
se soustředili na pozorné bránění,

vyčkávali na chyby svého soupeře.
Jednu z nemnoha, ve své třetí přesilové hře, využili zásluhou Jana,
který prostřelil vše před sebou. Přihrávali mu Ludvík s Martínkem.
Od začátku prostřední části se obraz hry změnil. Hosté přidali na
důrazu a rychlosti a rázem byli
lepší oni. Zúročili to ve 24. minutě,
kdy se po nahrávce Zítky trefil Ludvík a dostal tak hosty do vedení. Jejich radost ovšem trvala pouhé dvě
minuty, než srovnal Jiří Kudláček
s podílem Martina Tůmy a Hubla.
Do konce třetiny se pak hrál vyrovnaný hokej, v němž měli o něco
více šancí hráči HHK. A jednu
z nich, ve 38.’, proměnil Karásek ve
vedoucí branku. Asistovali mu Pokorný a Štěpánek.
Když po šesti minutách závěrečné
periody přidal čtvrtý gól Meziříčí
Libor Střecha po průniku Dundálka, zdálo se, že si již domácí svoji
výhru pohlídají. Snaze Bystřice
o zvrat v utkání odolávali až do
53. minuty. V ní se jemnou tečí těsně před gólmanem prosadil Bednář po Martínkově nahození. Tato
branka Zubry nakopla ke zvýšení

tlaku na domácí bránu, ale obrana
béčka HHK úspěšně odolávala.
Největší šanci na vyrovnání zlikvidoval Miroslav Pestr pár vteřin
před koncem. Při hře 6:4 bravůrně
vytěsnil střelu do odkryté branky.
Hráči meziříčského B – týmu tak
udrželi čtvrté místo v tabulce a postoupili jako poslední do play – off.
Další výsledky 20. kola: Zastávka – Telč 2:7
Náměšť – V. Bíteš „B“ 13:3
Polička – volno
Výsledky 19. kola: Bystřice – Náměšť 5:4 po SN
V. Bíteš „B“ – Zastávka 2:4
Telč – Polička 6:2
První zápas semifinále odehrajeme na domácím ledě v sobotu
7. 3. 2020 od 16.45 hodin.Naším
soupeřem bude vítěz základní části
mužstvo Telče.
-ht-

Tabulka soutěže po základní části:
1.SK Telč
18 14
2.HC Spartak Polička 18 11
3.HC Zastávka u Brna 18 10
4.HHK V. Meziříčí „B“ 18 9
5.TJ Náměšť nad O. 18 8
6.BK Zubři Bystřice n. P 18 7
7.Spartak V. Bíteš „B“ 18 0

1
0
0
1
0
2
0

0 3120:54 44
0 7 99:75 33
1 7 86:83 31
0 8 67:73 29
3 7100:74 27
0 9 81:80 25
0 18 36:133 0

čili v nejkratším možném čase, stejně jako ostatní postupující soupeři.
V semifinále nastoupí naši hokejisté proti hodonínským Drtičům.
Výsledky čtvrtfinálových zápasů:
První čtvrtfinálové zápasy
HHK Velké Meziříčí (1) – HC Lvi
Břeclav (8) 6:4 (0:2, 2:2, 4:0)
SKMB Boskovice (2) – HK Kroměříž (7) 5:4PP
Hokej Uherský Ostroh (3) – HC
Sp. Uherský Brod (6) 8:0
HC Uničov (4) – SHKM Hodonín
(5) 4:5PP
Druhé čtvrtfinálové zápasy
HC Lvi Břeclav (8) – HHK Velké
Meziříčí (1) 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Konečný stav série: 0:2
HK Kroměříž (7) – SKMB Boskovice (2) 5:8. Konečný stav série: 0:2
HC Sp. Uherský Brod (6) – Hokej
Uherský Ostroh (3) 3:6 Konečný
stav série: 0:2
SHKM Hodonín (5) – HC Uničov
(4) 5:4PP Konečný stav série: 2:0
Termíny pro semifinále KL:

První semifinálové zápasy – středa 4. 3. 2020 – 18.00
HHK Velké Meziříčí (1) – SHKM
Hodonín (5)
SKMB Boskovice (2) – Hokej
Uherský Ostroh (3)
Druhé semifinálové zápasy – pátek 6. 3. 2020 – 18.00
SHKM Hodonín (5) – HHK Velké

Sára Pavlidu získala bronz
na žákovském Mistrovství ČR
O víkendu 29. 2.–1. 3. 2020 se
v Praze, v hale Otakara Jandery,
konalo Mistrovství České
republiky žactva v hale.

Dočkal z Humpolce v běhu na
3 000 metrů a Nikola Musilová ze
Žirovnice v běhu na 150 metrů –

Diváci: 66.
Hodnocení utkání hlavním trenérem Štěpánem Oberreiterem:
poslední dvě utkání se nám doma
nepovedly. Venku bodujeme, šance proměňujeme a daří se nám
více než doma. Chtěli jsme odčinit
dvě domácí prohry, Dvě třetiny byl
zápas vyrovnaný, ve třetí třetině
jsme měli přesilovku, chtěli jsme
dát branku, ale soupeř využil naši
chybu a skóroval. Paradoxně jsme
ještě při naší přesilovce dostali ještě
další branku. Ve třetí třetině jsme si
vytvořili dostatek šancí, chtěli jsme
utkání ještě dotáhnout na remízu,
ale i samostatné nájezdy nám soupeřův gólman vychytal. Celý tým
bojoval až do konce utkání, ale lepší produktivita soupeře nás stála
body. Poslední domácí utkání hrajeme doma s Chotěboří a věřím, že
se rozloučíme s našimi fanoušky
výhrou.

Žáci HHK o víkendu hráli
s Havlíčkovým Brodem
29. 2. 2020 – sobota – starší žáci
HHK VM – BK Havlíčkův Brod
9:3 (1:3, 0:1, 1:5)
Góly a asistence HHK: 04:33 Jurný, 12:50 Hammer (Němec), 17:25
Bíbr (Hammer), 20:53 Vrzal, 30:36
Bíbr (Jurný), 35:30 Jurný, 45:05
Bíbr (Karmazín), 46:11 Němec
(Vrzal), 48:37 Jašek (Bíbr). Sestava
HHK Velké Meziříčí: Mašek – Karásek, Vejmola, Hammer, Krejčí,
Bíbr, Katolický M., Němec, Jurný,
Havlásek, Čamek. Rozhodčí: Karásek – Kameník, Strádal. Vyloučení: 22:24, využití: 1:0, v oslabení:
1:1. Diváci: 29.
Hodnocení utkání hlavním trenérem Liborem Maškem: k zápasu
s Havlíčkovým Brodem jsme po
dlouhé době nastoupili v kompletní sestavě a od začátku jsme jej
měli pod kontrolou. Bohužel, naše

také v novém krajském rekordu.
výsledky: https://online.atletika.
cz/vysledky/41025
VELME

V průběhu šampionátu padly
čtyři rekordy mistrovství, které
obstarali tyčkaři Jan Krček a Viktorie Ondrová, sprinter Petr Horáček a štafeta dívek z AK Škoda
Plzeň.
Sára Pavlidu v nejkratším sprintu
na 60 m obhájila bronzovou medaili z loňského roku v osobním
rekordu 7,82 s. Tímto výkonem
Sára vytvořila nový krajský rekord. Zatímco v loňském roce
stačil na bronz výkon 7,96 s, tentokrát musela běžet o 14 setin
rychleji.
Na mistrovství se probojovalo
i dalších 9 závodníků z Vysočiny
ze šesti oddílů.
Kromě bronzové medaile pro velkomeziříčskou atletiku vybojoval
jihlavský Mikuláš Dreisig v běhu
na 800 metrů stříbrnou medaili, čtvrtá místa obsadili Daniel

Junioři HHK prohráli s jindřichohradeckým Vajgarem

1. 3. 2020 – neděle – junioři
HHK VM – Vajgar Jindřichův
Hradec 4:7 (2:2, 2:2, 0:3)
Góly a asistence: 03:30 Burian M.
(Švejda, Karásek), 15:10 Burian M.
(Karásek), 25:14 Úlovec (Kameník), Šandera – 00:45 Štrajt (Kupka, Brázda), 07:13 Štrajt (Kupka,
Glejtek), 26:03 Brázda (Štrajt, Kupka), 36:20 Glejtek (Březina), 40:40
Kupka, 44:43 Fiala (Březina), 47:17
Fiala. Sestava HHK Velké Meziříčí:
Svoboda (Pestr) – Báňa, Kardoš,
Kameník, Pacalová, Daňhel – Karásek, Burian M., Švejda, Procházka, Úlovec, Šandera, Zacha, Havliš,
Kuřátko. Sestava Vajgar Jindřichův Hradec: Pachmann – Kocar,
Cerhán, Dúška, Novák – Kupka,
Brázda, Březina, Štrajt, Glejtek,
Kalaj, Fiala. Rozhodčí: Kašpar –
Šťastná, Jeletz. Vyloučení 3:5, využití: 0:2 v oslabení: 0:1. Střely na
branku: 46:57 (20:13, 15:19, 16:25).

Meziříčí (1)
Hokej Uherský Ostroh (3) – SKMB
Boskovice (2)
Případné třetí semifinálové zápasy – neděle 8. 3. 2020 – 17.30
HHK Velké Meziříčí (1) – SHKM
Hodonín (5)
SKMB Boskovice (2) – Hokej
Uherský Ostroh (3). - HHK VM-

převaha a šance se nám nepodařila zúročit více jak třemi trefami
v každé třetině, zato soupeř vytěžil
z minima maximum a naše chyby
potrestal třemi góly. Projevilo se
tréninkové manko, kvůli marodce,
ale věřím, že to rychle doženeme
a vrátíme se do optimální pohody. Každopádně kluci odvedli
momentálně maximální možný
výkon.
29. 2. 2020 – sobota – mladší žáci
HHK VM – BK Havlíčkův Brod
3:6 (0:1, 0:7, 0:3)
Góly a asistence HHK: 13:59 Katolický Š. (Černá), 31:43 Katolický Š. (Nesvadba), 54:52 Katolický
Š. (Černá). Sestava HHK Velké
Meziříčí: Antalík (Brož) – Černá,
Zeman, Caha, Rašovský, Nesvadba, Pavelka, Katolický Š., Pavlidis,
Karmazín, Čížek. Rozhodčí: Karásek, Kameník.Vyloučení: 8:8, využití: 0:0, v oslabení: 0:2. Diváci: 38.

Využití: 0:3 v oslabení: 0:0. Diváci:
50.
Hodnocení utkání hlavním trenérem Ivo Dostálem: utkání
s Havlíčkovým Brodem se nevyvíjelo z naší strany dobře po celých
60 minut. Všude jsme byli o krok
pozadu, dělali zbytečné chyby
a soupeř nás trestal. Nemohli jsme
se do zápasu dostat a to rozhodlo
i o výsledku utkání. Posledních
10 minut jsme se dotáhli na dostřel
soupeři a nadechovali jsme se k závěrečnému tlaku, ale přišla nedůslednost před naším brankovištěm
a soupeř opět trestal. Soupeř vyhrál zaslouženě.
Program mládeže na tento
týden:
Sobota 7. 3. HHK VM 5 třída –
HC Spartak Velká Bíteš, začátek
utkání v 9.30 (zimní stadion VM).
Sobota 7. 3. HHK VM junioři – HC Chotěboř, začátek utká-

ní v 11.30 (zimní stadion VM).
Jaroslav Juda
REGIONÁLNÍ LIGA JUNIORŮ SK. V – NADSTAVBA
TABULKA RLJ PO OSMNÁCTÉM KOLE
Z V VP PP P Skóre B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HC Slavoj Český Krumlov 16 11 0
HC DDM Č. Budějovice 18 9 3
HHK Velké Meziříčí
18 10 1
Vajgar Jindřichův Hradec 17 9 0
HC Strakonice
17 5 0
HC Chotěboř
18 4 0

0 5 80:50
0 6 73:63
0 7 74:65
3 5 81:59
0 12 50:79
1 13 51:93

KRAJSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ – VYS
TABULKA KL STARŠÍCH ŽÁKŮ PO 24. KOLE
Z V R P Skóre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HC Dukla Jihlava
21 20
HHK Velké Meziříčí
22 16
SK HS Třebíč
21 15
ICE DRAGONS Telč
21 13
BK Zubři Bystřice n. P. 22 6
HC Ledeč nad Sázavou 19 5
BK Havlíčkův Brod
22 5
HC LM Pelhřimov
20 5
SKLH Žďár nad Sáz. 20 3

0 1 254:31
2 4 164:59
2 4 164:52
0 8 122:90
2 14 80:130
2 12 81:160
1 16 81:170

ICE DRAGONS Telč
HC Dukla Jihlava
BK Havlíčkův Brod
SK HS Třebíč
HHK Velké Meziříčí
HC Ledeč nad Sáz.
SKLH Žďár nad Sáz.
HC LM Pelhřimov
BK Zubři Bystřice n. P.
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22 21
21 18
22 12
21 11
22 11
21 9
21 5
20 2
22 1

B

40
34
32
26
14
12

11

1 14 82:201 11

2 15 46:181 8

KRAJSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ – VYS
TABULKA KL MLADŠÍCH ŽÁKŮ PO 24. KOLE
Z V R P Skóre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

33
33
32
30
15
13

1 0 214:62
1 2 211:47
3 7 176:100
1 9 139:117
0 11 117:116
1 11 143:150
2 14 103:141
2 16 76:264
1 10 36:218

B

43
37
27
23
22
19
12
6
3

