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Letošní vánoční výstava, kterou tradičně organizuje Spolek žen 
v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, ukázala mimo jiné také vánoč-
ní menu, recepty a zvyky ve slovanských zemích. Návštěvníci si tak 
mohli prohlédnout ukázky, jak vypadá štědrovečerní stůl napří-
klad na Ukrajině, v Rusku, Chorvatsku či Slovensku apod.

Další inspirace nabídli opět vystavující, od kterých bylo možné si zakoupit 
vánoční dekorace – věnce, svícny, cukroví, perníčky, stromečky, ozdoby, 
ubrusy - a spoustu dalších rukodělných výrobků. Vybírat bylo jako vždy 
z  čeho, byť někteří návštěvníci svoje oblíbence ve  velkém sále nenašli. 
„Koupila jsem si nádherný vánoční věnec na dveře a svícen, ale nenašla jsem 
zde moje oblíbené paní, od kterých jsem si chtěla též něco vybrat,“ posteskla 
si jedna z přihlížejících, která doufá, že to byla pouze letošní výjimka. 
Zmíněná výstava probíhala tradičně po dobu tří dnů minulý týden od úte-
rý do čtvrtka a byla jako vždy hojně navštěvovaná nejen dospělými, ale 
také školními dětmi. Ty se zastavovaly zvláště u stánků, kde se něco dělo 
– například u studentek z hotelové školy, které zdobily vánoční � gurky či 
ve stánku Březejckých – tam se zase pracovalo s keramickou hlínou. 
(Více foto na www.medricske-listy.cz)                              -mat, foto ML-

Výstava ukázala Vánoce 
ve slovanských zemích

Genealogové oslavili 
pětadvacáté výročí

Velkomeziříčská rada města 
doporučila zastupitelstvu, aby 
na svém zasedání 19. prosince 
2017 stanovili výši odměn 
za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva. 

Od prvního ledna příštího roku 
by tak měly – pokud je zastupi-
telé příští úterý schválí – platit 
tyto měsíční odměny: za  výkon 
funkce člena zastupitelstva měs-
ta bez dalších funkcí 600 Kč, čle-
na rady města 2600 Kč, za funkci 
předsedy výboru MZ nebo před-

sedy komise rady města 900 Kč 
a za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva města nebo člena 
komise rady města 600 Kč.
V případě nastoupení náhradní-
ka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva města bude odmě-
na poskytována ode dne složení 
slibu. 
V  případě budoucích změn 
v  obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce.

(Pozvánka na MZ viz strana 2.)
-red-

Jak vycházíme:
20. prosince 2017.
Od 10. ledna 2018.

Dovolená v redakci:
Od 19. 12. 2017 
do 2. 1. 2018 včetně

Kvůli konání novoročního ohňostroje 
1. 1. 2018 bude omezen provoz na vel-
komeziříčském náměstí, a to od 6 do 
16. Uzavřeno zcela pak bude náměstí 
od 16 do 18 hodin.
S omezením souhlasila městská rada 
na svém zasedání koncem listopadu.
                                                              -red-

Ohňostroj omezí 
provoz na náměstí

Byli jmenováni členové 
školských rad
Rada města jmenovala členy do  škol-
ských rad při základních školách 
ve  Velkém Meziříčí. Pro ZŠ Sokolov-
skou jsou to zastupitelé Miroslav Jágrik 
a Michaela Salašová, pro ZŠ Oslavická 
starosta Josef Komínek a  vedoucí od-
boru sociálních věcí a  zdravotnictví 
MěÚ VM Marta Muchová, pro ZŠ 
Školní zastupitel František Komínek 
a radní Jiří Kaše, pro ZŠ a MŠ Mostiš-
tě zastupitel Petr Vrána a pro ZŠ a MŠ 
Lhotky člen komise pro místní správu 
ve Lhotkách Milan Musil.              -red-

Našim pacientům přejeme 
pokojné prožití vánočních svátků 

a stálý úsměv v roce 2018

www.bsmile.cz

 PF 2018

Sjezdovka na Fajťáku je 
v provozu

Navrhli zvýšení 
odměn pro 
zastupitele 

Od minulého týdne je opět v provozu 
sjezdovka na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Lyžovat se bude o víkendu celý 
den, v týdnu od tohoto pondělí do 15. 
12. zatím odpoledne (15.00-21.00). Lyža-
ři budou moci nyní využít pouze hlavní 
sjezdovku. Ski klub připravil pro nad-
cházející lyžařskou sezonu novou rolbu 
a vybudoval osvětlení pravé strany svahu. 
Aktuální informace najdete na webu ski 
klubu Velké Meziříčí, kde můžete sledo-
vat situaci na svahu, která se může měnit, 
na kameře.                                                   -red-         

Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí existence Vlasti-
vědné a genealogické společnosti (VGS) při Jupiter clubu ve Vel-
kém Meziříčí se konalo 5. prosince a bylo důstojnou připomínkou 
dlouholeté a nepřetržité činnosti skupiny lidí, která začínala 
z ničeho.  Těm přijeli popřát zástupci města, Jupiter clubu, měst-
ské knihovny, spřátelené společnosti v Lukách nad Jihlavou, ale 
kupříkladu i třebíčský malíř ing. Aleš Venhoda. 

O  historii a  postupném vývoji společnosti informovala její nynější 
předsedkyně Helena Švecová.
Na  samém počátku stála myšlenka „otce zakladatele“ pana Vladi-
míra Makovského. Ten vytvořil pozoruhodnou kroniku svého rodu 
a již v té době byl členem České genealogické a heraldické společnos-
ti v Praze a Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně, 
a dokonce zámořské Československé genealogické a heraldické spo-
lečnosti v Minesotě, USA. Na  jeho výzvu v novinách se v září 1992 
shromáždila hrstka genealogických nadšenců. 

Pokračování na straně 2
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V úterý 5. prosince kolem třinácté 
hodiny došlo k  dopravní neho-
dě, která se stala na  silnici II/392 
na Žďársku. Sedmadvacetiletý řidič 
s osobním vozidlem Daewoo Matiz 
projížděl po silnici ve směru jízdy 
od Velkého Meziříčí a  jel směrem 
k obci Dolní Heřmanice. Při pro-
jíždění táhlou levotočivou zatáčkou 
nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vo-
zidlem na  mokré vozovce přejel 
vpravo na  sněhem pokrytou kraj-

nici, kde narazil přední částí vozi-
dla do  dvou směrových sloupků. 
Následně s vozidlem přejel na trav-
natý ostrůvek u areálu místní �rmy, 
kde narazil do  kovové konstrukce 
autobusové zastávky, kovové kon-
strukce reklamního poutače �rmy 
a keřové porostu. Odsud následně 
vozidlo přejelo do  areálu �rmy, 
kde narazilo do zadní části zapar-
kovaného vozidla Škoda Fabia. Při 
dopravní nehodě došlo k lehkému 

zranění řidiče a spolujezdce z osob-
ního vozidla, kteří byli k ošetření. 
Policisté provedli na místě události 
u řidiče dechovou zkoušku s pozi-
tivním výsledkem - 2,73 promile 
alkoholu v  dechu. Pozitivní výsle-
dek měla také opakovaná dechová 
zkouška - 2,19 promile alkoholu 
v  dechu Policisté provedli decho-
vou zkoušku také u  spolujedoucí-
ho z vozidla, protože oba muži se 
snažili zpočátku tvrdit, že vozidlo 
neřídili. Výsledek dechové zkoušky 
byl také pozitivní - 2,79 promile al-
koholu v dechu. 
V  rámci dalšího šetření policisté 
zjistili, že řidič má platnou blokaci 
řidičského oprávnění a  v  přísluš-
ných databázích je tedy vedený 
jako neřidič. Při dopravní nehodě 
vznikla hmotná škoda na  havaro-
vaných vozidlech a ostatním majet-
ku v celkové výši 92 000 Kč. Policis-
té ve  věci zahájili úkony trestního 
řízení a provádějí další šetření.

-PČR-

Zřejmě únava mohla za nehodu 
cizince, který narazil do protihlu-
kové stěny.

Ve středu 6. 12. se stala dopravní 
nehoda na 116,7 km dálnice ve 
směru na Prahu. Šestašedesátile-
tý řidič, cizí státní příslušník, jel 
v  pravém jízdním pruhu s  jízdní 
soupravou složenou z  tahače ná-
věsu a nákladního návěsu. Plně se 
nevěnoval řízení a nesledoval situ-
aci v provozu. S  jízdní soupravou 
plynule sjel vpravo na zpevněnou 
krajnici a dále pokračoval ve smě-
ru jízdy vpravo, kde došlo ke střetu 
s  krajovými ocelovými svodidly 
a dále došlo ke střetu s protihluko-
vou betonovou stěnou, která leží za 
krajovými ocelovými svodidly.
Kontrolou karty řidiče bylo zjiš-
těno závažné porušení sociálních 
předpisů, kdy řidič nedodržel tý-
denní dobu odpočinku. Týdenní 
doba odpočinku musí začít nej-
později po uplynutí šesti čtyřia-
dvacetihodinových časových úse-
ků od skončení předchozí týdenní 

doby odpočinku a řidič řídil 9 dní 
10 hodin a 34 minut. Policisté pro-
vedli u  řidiče dechovou zkoušku 
s  negativním výsledkem. Při ne-
hodě se nikdo nezranil. Na místě 
dopravní nehody byl z  důvodu 
úniku pohonných hmot a  moto-
rového oleje přítomna zástupce 
odboru životního prostředí jih-
lavského magistrátu. Při nehodě 
vznikla hmotná škoda nejméně ve 
výši 650 000 korun. Policisté z dál-
ničního oddělení Velký Beranov 
uložili za závažné porušení před-
pisů dopravci kauci ve výši 50 000 
korun a  řidič dostal v  příkazním 
řízení pokutu ve výši 5000 korun. 
Místo dopravní nehody bylo prů-
jezdné s výrazným omezením a se 
zvýšenou opatrností, a to z důvodu 
odstraňování následků a vyprošťo-
vání havarovaného kamionu. Ve 
20.20 hodin byly práce ukončeny 
a specializovaná �rma s technikou 
mohla místo opustit.
Dálnici D1 na několik hodin zcela 
zastavila další dopravní nehoda, 
která se stala v 18.40 na 123,4 km 

ve směru na Prahu. Řidič jedoucí 
v pravém jízdním pruhu v náklad-
ním vozidle v soupravě s přívěsem 
s  litevskou registrační značkou 
se plně nevěnoval řízení vozi-
dla, údajně si nastavoval navigaci 
a přehlédl kolonu stojících vozidel 
před ním v pravém jízdním pruhu. 
Poté, co kolonu zaregistroval, strhl 
ve snaze zabránit střetu řízení vo-
zidla doleva, ale narazil do jízdní 
soupravy s  polskou registrační 
značkou, se kterou v místě zastavil 
jiný řidič. Tato nákladní souprava 
byla v  důsledku střetu postrčena 
směrem vpřed, kde narazila do 
další stojící nákladní soupravy 
s rumunskou registrační značkou. 
Při střetu se rozsypal náklad z ná-
kladní soupravy jednoho z vozidel. 
Všechna zúčastněná vozidla, stejně 
jako rozsypaný náklad, tvořily pře-
kážku v  silničním provozu. Z  to-
hoto důvodu policisté vydali výzvu 
k  odtažení vozidel přes správce 
komunikace. Při dopravní neho-
dě došlo k lehkému zranění řidiče 
a jeho spolujedoucího z jedné jízd-
ní soupravy. Oba cizinci – státní 
příslušníci Polska – byli transpor-
továni do nemocnice v Jihlavě, kde 
byli vyšetřeni a následně propuště-
ni. U všech řidičů provedli policis-
té dechové zkoušky s negativními 
výsledky. Dálnice byla v místě ne-
hody zcela neprůjezdná a policisté 
odkláněli provoz na exitu 134 – 
Měřín z dálnice na objízdnou trasu 
na souběžnou silnici II/602. Místo 
bylo plně průjezdné patnáct minut 
po třiadvacáté hodině.

-text a foto: PČR-

Nehody čtyř kamionů komplikovaly 
provoz na dálnici D1

Zastupitelstvo se koná 19. 12. 
2017 v  15.00 v  koncertním sále 
Jupiter clubu s. r. o. Velké Meziříčí
Program zasedání (vybráno):
* Koncepce podpory kultury
* Návrhy na směny a prodeje 
pozemků, prodej garáže apod. - 
dotčených realizací akce „II/360 
Velké Meziříčí – JV obchvat“
* Prodej bytových jednotek
* Rozpočtová opatření 
* Rozpočet hospodaření města 
Velké Meziříčí pro rok 2018
* Dotace pro Chaloupky, HŠ 
Světlá, Český červený kříž
* Dohoda o vytvoření nového 
školského obvodu
*Grantový systém podpory 
kultury a Zdravé město
* Rozhodnutí o odměnách za vý-
kon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva, a další.           -red-

Genealogové oslavili pětadvacáté výročí
Dokončení ze strany 1
Scházeli se v pohostinství v Jupiter clubu, ale téma genealogie je příliš 
speci�cké, proto Vladimír Makovský navrhl přidat jako předmět zá-
jmu ještě vlastivědu. V roce 1994 podepsalo 19 členů zakládací listinu 
Vlastivědné a genealogické společnosti. Hlavní tíha odpovědnosti le-
žela na jednateli, Vladimíru Makovském. Jeho zásluhou se společnost 
vypracovala v životaschopný útvar. Ten má na kontě několik stovek 
zajímavých přednášek - konkrétně úctyhodných 668, dále 46 zajíma-
vých besed a 93 vlastivědných zájezdů. V přednáškách vlastivědně za-
měřených se přítomní jednak seznamují s významnými archeologic-
kými objevy či si připomínají zapomenuté události a osobnosti. 
„Jako příklad uvedu přednášky o gen. Jiřím Jarošovi, jemuž jsme na No-
vém hřbitově odhalili pomníček, dále vzpomínka na prof. Františka Zá-
višku, několik přednášek o spisovatelkách Františce Stránecké a Jarosla-
vě Blažkové, o nacisty i komunisty pronásledované a vězněné Růženě 
Vackové, o vynálezci Erichu Roučkovi, o lékaři a buditeli MUDr. Fran-
tišku Skřivanovi,“ vyjmenovala H. Švecová, „uspořádali jsme dva něko-
likadílné genealogické kurzy, které se setkaly s velkým ohlasem. Na pod-
zim 2018 plánujeme další.“ 

Někteří členové VGS se věnují záslužné publikační činnosti (A. Dvo-
řák, O. Hnízdil, K. Hromek, J. Jaša, K. Křeček, D. Michalová, K. Pelá-
nek, H. Švecová, K. Pokorná, M. Ripperová, M. Štindl, J. Pavlas a pře-
devším V. Makovský, autor největšího počtu publikací, z nichž největší 

ohlas vzbudily knihy Mlýny a mlynáři a genealogická příručka Hledá-
me své předky, jejíž třetí vydání vyšlo celostátně). 
V čele společnosti se vystřídaly dvě předsedkyně –Jarmila Prudíková 
a  nyní Helena Švecová. Vladimír Makovský byl za  svoji neúnavnou 
badatelskou a publikační práci nesčetněkrát oceněn: v r. 2014 se stal 
čestným členem Moravské heraldické společnosti v  Brně a  v  témže 
roce převzal Nejvyšší ocenění kraje Vysočina, v r. 2015 se stal čestným 
členem VGS, ke svým 93. narozeninám byl poctěn odhalením pamět-
ní desky na rodném domě ve Věcově. Dlouholetým místopředsedou 
byl Oldřich Hnízdil, který bohužel letos v květnu náhle zemřel. Na-
hradil ho Martin Štindl. VGS má nyní 57 členů. Potýká se ale s gene-
račními potížemi ve výboru. 
„Doufám, že najdeme schopné a ochotné následovníky. Vyzývám je, aby 
nezůstávali v  koutě,“ uvedla předsedkyně. Ta upozornila mimo jiné 
také na mimořádnou akci, která se uskuteční v květnu 2018. Bude jí 
návštěva Paula Makouskeho z USA, funkcionáře Československé ge-
nealogické a  heraldické společnosti mezinárodní a  spoluzakladatele 
velkomeziříčské společnosti.

-red- (Zdroj: VGS). Foto: Ing. Antonín Dvořák

Silně podnapilý řidič havaroval. 
Poškodil zastávku, reklamní poutač 
a další osobní auto 

Nejlépe třídí odpad Meziříčí a Bíteš

Ukradl přívěs za 25 tisíc

RUMOBIL zafungoval. Dotované 
víkendové spoje jsou využívané
Už od března letošního roku 
mohou cestující na Vysoči-
ně využívat 15 párů nových 
autobusových spojů, které jezdí 
především o víkendech.

Jde o  stávající linky mezi Jihlavou 
a  Třebíčí, Jihlavou a  Havlíčko-
vým Brodem a Velkým Meziříčím 
a Chlumkem, a v turistické sezoně 
také v atraktivní oblasti mezi Svět-
lou nad Sázavou a Lipnicí nad Sá-
zavou. „Autobusy na nových spojích 
najely už více než 80 tisíc kilometrů 
a využilo je více než třicet tisíc cestu-
jících,“ říká náměstek hejtmana Pa-
vel Pacal a připomíná, že jejich na-

sazení umožnily evropské dotace 
získané v  rámci projektu RUMO-
BIL. Kraj Vysočina podporuje ve-
řejnou dopravu a dlouhodobě usi-
luje o kvalitní dopravní obslužnost 
celého svého území, a to i v oblas-
tech mimo městská centra. Krajský 
rozpočet podporuje provoz veřejné 
linkové autobusové dopravy kaž-
doročně částkou okolo 300 mili-
onů korun. Patnáct nových spojů 
nasazených především o  víkendu 
si mohl kraj dovolit i díky projektu 
ROMOBIL. Zatím patnáct autobu-
sů projelo částkou přesahující 1,5 
milionu korun, z toho 85 % pokryje 
evropská dotace. Zůstane-li o nové 

spoje setrvalý zájem, jsme připra-
veni zařadit je do  připravovaného 
regionálního dopravního systému 
Veřejná doprava Vysočiny.
Trasy a časové polohy nových au-
tobusových spojů byly zvoleny tak, 
aby usnadnily občanům zejména 
menších sídel jejich cesty do  za-
městnání, škol, za službami a kul-
turou. V  adventním období, kdy 
lidé přirozeně více jezdí za nákupy, 
o nová spojení očekáváme ještě vět-
ší zájem. Pro připomenutí, že nové 
spoje mohou využít, dostanou ob-
čané v průběhu prosince do svých 
schránek zvláštní informační letá-
ček.                                                -KrÚ-

V Panském dvoře v Telči převzali 
7. 12.  zástupci vítězných obcí 
ocenění a �nanční dary za umís-
tění v soutěži My třídíme nejlépe. 

V kategorii do 2 tisíc obyvatel zví-
tězila Bobrová, do  10 tis. obyvatel 
Velká Bíteš a  nad 10 tis. obyvatel 
Velké Meziříčí. Velká Bíteš si od-
nesla také vítězství v  doplňkové 
soutěži Eletrowinu.
Akce je realizována z  projektů 
spolupráce kraje s  autorizovanou 

obalovou společností EKO-KOM, 
společnostmi ASEKOL, a  ELEK-
TROWIN, s  provozovateli kolek-
tivních systémů zpětného odběru 
vysloužilých elektrozařízení.
Hlavní soutěž posuzuje množství 
vytříděného odpadu, kvalitu sběr-
né sítě a efektivitu sběru. Sleduje vý-
těžnost papíru, plastu a skla a navíc 
existuje takzvané doplňkové hod-
nocení, kde může daná obec získat 
další body. Jde například o  sběr 
nápojového kartonu, sběr kovu, 

hodnotí se ale také hustota sběrné 
sítě nebo účinnost tříděného sběru. 
Podkladem pro hodnocení byla 
data ze čtvrtletních výkazů zasíla-
ných obcemi do společnosti EKO-
-KOM za  období 4. kvartál 2016 
a za 1., 2., a 3. kvartál 2017. Město 
Velké Meziříčí zvítězilo již potřetí 
za  sebou a  za  letošní první místo 
získalo odměnu 35.000 Kč. Peníze 
budou dále použity na systém na-
kládání s odpady v Meziříčí. 
                                       -red, krú, měú-

Velkomeziříčtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který od-
cizil nákladní přívěs. K činu došlo v době od 25. listopadu do soboty 2. 
prosince v obci Milešín. Pachatel zde z volně přístupného pozemku odcizil 
nákladní přívěs Agados s modrou plachtou, čímž majiteli způsobil škodu 
kolem pětadvaceti tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, pro-
vedli šetření a vše zadokumentovali. V případu zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté nadále 
prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.                                                                                 -PČR-

Odnesl alkohol a cigarety
Pachatel si z prodejny odnesl cigarety a alkohol Žďárští policisté prověřují 
případ vloupání do budovy prodejny v obci Pavlov. K činu došlo ve středu 
6. prosince mezi půl jednou a půl třetí ráno. 
Dosud neznámý pachatel vnikl do prodejny, jejíž vnitřní prostory prohle-
dal a odkud následně mimo jiné odcizil cigarety, alkohol a sladkosti. Maji-
teli tak způsobil škodu kolem pěti tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu 
ohledali, zajistili stopy a provedli šetření. Případ zadokumentovali a zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ 
nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky.                                                                      -PČR-

Zastupitelé zasedají 
19. prosince
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Na koncertu v Netíně 
se vzpomínalo na jeho 
zakladatele

Vyšla kniha o Františku 
Podstatzkém

Jazykovou školu Helen Doron English vede ve Velkém Meziříčí  již 
pátým školním rokem Mgr. Markéta Tomanová, která ji v následu-
jících řádcích blíže představí.
Co vás přivedlo k myšlence otevřít výukové centrum ve Velkém Mezi-
říčí?
Žili jsme s rodinou v Praze a tam jsem hledala výuku angličtiny pro své 
děti, tehdy jim byly 4 a 2 roky, a našla jsem nejen angličtinu, ale i práci 
lektorky v centru Helen Doron English. Když jsme se pak s rodinou přestě-
hovali, rozhodla jsem se založit pobočku HDE ve Velkém Meziříčí hlavně 
kvůli svým dětem, aby měly kde pokračovat.
Nyní jsme ve Velkém Meziříčí již 5. školním rokem. Nejprve jsme měli 
učebnu na základní umělecké škole a již rok jsme na Moráňské 19, kde 
máme učebnu a pěkné zázemí pro rodiče a sourozence.
Čím je tato metoda výjimečná?
Metoda Helen Doron britské lingvistky Helen Doron je jedinečná tím, že 
díky ní se děti učí angličtinu podobně jako rodný jazyk – opakovaným po-
slechem, nápodobou a především hrou. Při výuce provádíme takové čin-
nosti, které podporují rozvoj všech smyslů. Hodiny jsou vedeny výhradně 
anglicky a jsou plné her, písniček, pohybu a výtvarného tvoření. Hlavní 
součástí metody je domácí poslech CD namluvených rodilým mluvčím. 
Výhodou této metody je, že děti angličtinu vstřebávají přirozeným způso-
bem, aniž by si uvědomily, že se učí. Nebojí se komunikovat a berou ang-
ličtinu jako běžnou součást svého života.                 Pokračování na straně 4

Domov pro seniory je 
plný vánoční atmosféry

První adventní neděli jsem 
měla možnost se s ostatními 
prodejci zúčastnit "Vánočního 
jarmarku" v Měříně a byla to 
vskutku kouzelná neděle.

Jarmark začínal ve 13.00 hod. od-
poledne a končil s rozsvícením vá-
nočního stromu v 17.00 hod. 
Již v  dopoledních hodinách pro-
bíhaly přípravy, abychom my pro-
dejci mohli posléze v připravených 
stáncích vystavit své zboží.
Hlavními organizátory, kteří 
vše řídili, byl pan místostarosta 
Ing. Jaroslav Pazdera a paní Jana 
Kožená. Dohlíželi na  svoz stán-

ků, jejich stavění, rozmísťování 
prodejců, pro prodejce s  chou-
lostivým zbožím na padající sníh 
nechali postavit i  velký párty 
stan. 
Velmi se mi líbilo, že stánky byly 
všechny stejné a že je obecní úřad 
na tyto účely pořídil. 
Bylo zajištěno občerstvení s  vel-
mi lahodnými pochoutkami. 
Houbová omáčka, Kuba, jablíčka 
v županu, štrůdl a mnoho dalších 
laskomin. 
Teplý svařáček, káva i ostatní ná-
poje našly také své konzumenty.
Během odpoledne se na  podiu 
s  kulturním programem vystří-

daly děti z MŠ, ZŚ a další pěvecké 
soubory. Děti z LŠU a Kolpingo-
va rodina. 
Celé odpoledne co do  atmo-
sféry, bylo přátelské, radostné 
a plné pohody.
Celou přípravu jsem sledovala 
od samého začátku a byla to prá-
ce docela náročná a  když jsem 
chtěla zaplatit poplatek z místa, 
bylo mi sděleno, že je to zdarma.
Aspoň touto cestou všem velmi 
děkuji, Měříňáci jsou prostě ka-
brňáci a  já jsem šťastná, že pat-
řím mezi ně.
Text Libuše Kotoučková (Salašová), 
foto Anna Oulehlová

Kniha Sedm životů aneb Osudy 
hraběte Františka Podstatzké-
ho-Lichtensteina vyšla v těchto 
dnech. 

Osvědčený vypravěč šlechtických 
osudů Vladimír Votýpka přiná-
ší jeden z  pestrých příběhů exilu 
a návratu i  se všemi jeho peripe-
tiemi. František Podstatzký-Lich-
tenstein prožil dětství na  zámku 
ve Velkém Meziříčí, po roce 1948 
odešel s rodiči do Chile, pracoval 
na vinici i na rýžových polích, stal 
se honcem ovcí vysoko v  horách 
pod Andami, jezdil taxíkem, pi-
lotoval malá letadla. Po svatbě se 
s  manželkou přestěhoval do  Ka-

nady, zde dělal barmana, ale i vedl hotel a dosáhl úspěchů v obchodu 
s vínem. Na sklonku života se vrátil na Moravu, kde ho čekal možná 
nejtěžší úkol jeho života: setkání a  soužití s  lidmi, kteří jeho rodiče 
připravili o majetek a přinutili je odejít do exilu. 
Kniha je i dostání u knihkupců za cenu od cca 210 do 300 Kč, má 272 
stran a  je opatřena pevnou vazbou. „Musíme doufat, že údajný pro-
blém s autorskými právy bude vyřešen ku prospěchu knihy,“ posteskli si 
někteří zájemci o zmíněné dílo.                                                           -red-

Letošní Vánoce jsou v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí opravdu 
bohaté. Mohou za to nejen partneři, kteří spolupracují s domovem i v prů-
běhu celého roku, ale také Ježíškova vnoučata.
Už od listopadu probíhají v domově zajímavé a pestré besídky. Mezi prv-
ní patřila akce uspořádaná žáky a učiteli Základní školy a Praktické školy 
z Velkého Meziříčí v rámci Dne laskavosti. Zpěv písní a recitace básní zně-
ly domovem, a kdo se nemohl dostavit do jídelny, kde program probíhal, 
toho navštívili žáci s malou pozorností a milým slovem na pokoji. 
Život obyvatel zpestřují i v prosince nejrůznější společenské akce. Jednou 
z nich byla Mikulášská nadílka, kterou si pro seniory připravili klienti Den-
ního stacionáře Nesa. Mikuláši se svou družinou procházeli celým domo-
vem, aby tak navštívili, co možná největší množství lidí. Tato spolupráce 
se stává každoroční tradicí, na níž se všichni moc těší. „Jsme moc rádi, že 
za námi Mikuláši, čerti i andělé přijdou, aby nás potěšili. Všem jim to moc 
slušelo!“ komentovala událost jedna z obyvatelek domova. 
S besídkou se zimní tématikou přišly do domova také děti z mateřské školy 
Oslavické, aby babičkám a dědečkům vykouzlily úsměv na tvářích. Připra-
vily si společně se svými učitelkami pásma písniček a básniček a na závěr 
rozdaly všem vánoční přáníčka. „Je až neskutečné, kolik si toho ti malí špunti 
dokáží zapamatovat. Jsou moc šikovní, moc se mi jejich vystoupení líbilo,“ 
řekla paní Kotíková, obyvatelka domova.
Díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata přijel v pondělí 11. 12. 
do domova saxofonista Dan Pazdírek, který si vybral Domov pro seniory 
ve Velkém Meziříčí na internetu, kde si obyvatelé přáli hudební vystoupení. 
Jazzové melodie měly veliký úspěch, dokonce několik klientů roztančily. 
Ježíškova vnoučata mají možnost splnit nejen zážitková, ale i hmotná přání 
obyvatel domova. Díky mnohým dárcům budou Vánoce v domově pro 
seniory opravdu bohaté.
O den později navštívila domov děvčata z Výchovného ústavu ve Velkém 
Meziříčí, která jsou pravidelnou a velmi oblíbenou návštěvou. Tentokrát 
společně s obyvateli pekli vánoční cukroví.
A další hudební vystoupení a zajímavé akce jsou na programu v dnech ná-
sledujících. Některé z nich vznikají pod křídly projektu Ježíškova vnoučata. 
Patří mezi ně přírodopisný program Stanice Pavlov, která do domova za-
vítá i živými zvířaty či vystoupení hudební kapely Vysočinka pod záštitou 
Českého rozhlasu. „Z Ježíškových vnoučat jsme doslova nadšení, přání za-
daná na internet doslova mizí pod rukama. Jsme moc rádi, že najde tolik mi-
lých a štědrých lidí, kteří chtějí obdarovat naše obyvatele,“ sdělila pracovnice 
vztahů k veřejnosti Kristýna Pokorná. „Moc si vážíme zájmu o náš domov 
a naše obyvatele. Jsme sice na okraji Velkého Meziříčí, ale rozhodně se tak 
necítíme. Naopak, díky spolupracujícím místním školám, školkám, výchov-
nému ústavu, charitě a samozřejmě našim dobrovolníkům to u nás skvěle 
žije. Děkujeme za to všem a přejeme společně pěkné Vánoce,“ řekl závěrem 
ředitel domova Vítězslav Schrek. 

Bc. Kristýna Pokorná, pracovnice vztahů k veřejnosti, 
Domov pro seniory Velké Meziříčí, p.o.

Jazyková škola pro děti 
Helen Doron English slaví 
5. rok v našem městě

Tradiční koncert Tóny vévodkyně Eleonory se konal v Netíně minulou ne-
děli. Zavzpomínalo se na něm na jeho zakladatele Františka Podstatzkého, 
který tradici založil v roce 2006. Nejprve na zámku, posléze v netínském 
kostele, kde se díky koncertům a darům od příznivců podařilo opravit 
varhany. V neděli na ně zahrál přední český varhaník Jaroslav Tůma (na 
snímku vlevo) a zazpíval sólista opery ND Praha František Zahradníček. 
Na programu byl výběr z klasické hudby včetně Haydna, Mozarta, Dvořá-
ka, ale zazněly také špičkové improvizace J. Tůmy. Závěr patřil Dvořákově 
Ave Maria. Výtěžek bude vložen na účet Nadačního fondu. Koncert pořá-
dal Nadační fond F. Podstatzkého a Obec Netín.                           -ih, foto ira-

Jarmark v Měříně se těšil oblibě. Vládla příjemná atmosféra i bohatý program

Bývalí kablováci se sešli

Tradiční setkání seniorů kabelovny NKT s.r.o závodu Velké Meziříčí se konalo 
8.12. se ve velkém sále Jupiter clubu. Závod nepříliš vydařené privatizaci dosáhl 
dobré stabilizace ve světové skupině výrobců kabelů nkt cables sídlící v Kolíně nad 
Rýnem. Z takřka kombinátního výrobního programu před rokem 1989 se sorti-
ment soustřeďuje na kabely pro střední napětí do 50 kV. 
Zaměstnanci v důchodovém věku se sdružují v Klubu seniorů, který se těší pod-
poře zaměstnavatele NKT s.r.o. i odborové organizace ZO OS KOVO Kablo VM. 
Hlavní směr jejich podpory je zaměřen na dvě základní akce - jarní zájezd a před-
vánoční setkání.  Program setkání byl sestaven z o�ciální části, kulturního pořadu 
a volné zábavy.  Nechybělo občerstvení a dobrý oběd. 
Úvodní část zahájil předseda odborové organizace Jiří Sedlák který vyzdvihl podíl 
závodu na podpoře akcí pro seniory. U mikrofonu ho vystřídal předseda klubu Ing. 
Vilém Lavický. Počet členů klubu v letošním roce je 123 osob, zájezdu ve dvou tur-
nusech se zúčastnilo 72 osob. Ty hodnotily velmi dobře výběr trasy i organizaci. Na 
obojím měla základní podíl vedoucí zájezdu Blanka Křížová. Centrálním místem 
zájezdu byl Velehrad a velmi zajímavá místa v okolí. Předseda klubu představil 
jubilanty, kterých bylo letos 29. Minuta ticha byla věnována zemřelým členům. 
Dál následovalo vystoupení ředitele závodu NKT Ing. Ivana Besedy. Perspektiv-
ním bylo jeho sdělení, že kabelovna z letošních 180 zaměstnanců plánuje v roce 
2018 navýšení na 200. K tomu také přispěje uvedení do provozu výrobní linky na 
kabely do 110 kV. Dalším očekávaným příspěvkem může být rozsáhlá zakázka z 
Francie. Velká pozornost je věnována trvalému zajišťování systému jakosti v péči o 
zaměstnance. Staronovým řečníkem se stal Ing. Lavický, který vystoupil za Město 
Velké Meziříčí ve funkci místostarosty. Připomněl některé připravované investice 
(spojovací silnici s mostem přes Františkov na okružní křižovatku u nájezdu D1 
východ, řešení křižovatky u Oslavice, přestavbu mostu přes dálnici na Fajtově kop-
ci). Přítomní zhlédli také �lm o výzdobě rytířského sálu a snímky ze zájezdu atd. K 
poslechu hrála skupina Framil. Poděkování patří organizátorům odborové organi-
zace a za �nanční příspěvek vedení �rmy.           Text a foto: Ing. Antonín Dvořák 
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PRODÁM
* Škoda Felicia Trumf 1,3MPi 
50  kW, r. v. 2000, najeto poc. 
165 000  km, první maj., ser. kníž-
ka, závěs, centrál, rádio, stř. okno, 
zimní kola, cena 18 000  Kč. Tel.: 
608 439 328.
* Lyže sjezdovky Blizzard 200  cm 
za 500  Kč, lyže běžky Polar Ar-
tis 180  cm za 400 Kč, lyže dětské 
50  cm (od 3 r.) plastové 80  Kč, 
lyž. hole (4 páry od 70 do 150 cm) 
80 – 200 Kč 1 pár. Jednostr. pluh na 
orání, klopí vpravo, vpředu 1  kolo 
(tahá vrátek, 500 Kč. Žel. bránu 
(1  díl) na vláčení 200 Kč. Na�ový 
hořák NH 30 do kotle ÚT, nebo 
na  ohřev zamr. prostor, kde lze 
použít otevřený plamen – 800  Kč. 
Čelní sklo na MB 1000, včetně těs. 
gumy – 400  Kč, dveře zad. pr. na 
Š 100 – 250 Kč. Čelo zadní na Ško-
da 120 – 200 Kč. Velké Meziříčí, tel.: 
725 955 665.
* Zesilovač ušního zvuku s připo-
jením na televizor. Tel.: 774 410 560.

KOUPÍM
* Vojenskou výstroj z  vašich půd, 
sklepů a  stodol do  roku cca 1950: 
německé, sovětské, rumunské, ital-
ské a  české armády. Pro potřebu 
plánované výstavní expozice 
VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939–1945. 
Například výstroj z  bývalé 
BEKOVKY Feldbekleidungsamt 
der Lu�wa�e 1/XVII (nyní Motor-
pal): vysouvací nože i  poškozené 

a součástky k nim; tropické klobou-
ky; blůzy, košile, kalhoty, kraťase 
pískové, zelené a modré barvy; če-
pice, kšiltovky a  lodičky; okované 
boty s  koženou podrážkou, holín-
ky, dvanáctidírkové kanady boční 
i přední šněrování, boty kombinova-
né s plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy s  telecí kůži, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; ochranné 
brýle; kukly a ušanky; chrániče ko-
len; plynové masky; polní lahve; hel-
my; celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky, hliníkové 
nádoby na  vodu, várnice, kanyst-
ry, polní lopatky; lékárničky, ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-technika; 
letecké bundy, kalhoty a kombinézy 
s  kožichem, výstroj se  zipy značky 
ZIPP, RAPID, ELITE, Ri-Ri; výstroj 
s  cvoky značky PRYM, STOCK; 
rukavice, pásky přezky, řemínky, 
postroje; muniční bedýnky plecho-
vé dřevěné; nášivky; vyznamenání 
a  medaile; zbytky z  techniky jako 
pásy, kola, součástky, tachomet-
ry a  přístroje, optiky, puškohledy, 
dalekohledy, nářadí, zbraně a  části 
zbraní, dýky, šavle a bodáky, svítil-
ny, baterky, karbidky; náboje a ná-
bojnice; kno�íky; nitě a kusy látek; 
dokumenty, pohlednice a pracovní 
knížky adresované na Bekovku, fo-
togra�e z období protektorátu Vel-
kého Meziříčí a okolí, noviny z ob-
dobí protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická fakta 
z  okupace a  osvobození, nabíd-

nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: plecho-
vé, dřevěné, retro autíčka ŠKODA 
1203, 105, 120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré plecho-
vé trojúhelníkové krabice na  olej 
MOBILOIL, SHELL atd. Staré piv-
ní lahve s odlitým nápisem pivova-
ru např: GROSS MESERITSCHER, 
L.  HEIDE a  jiné pivovary. Stará 
jízdní kola, veterány, motocy-
kly a  veškeré součástky k  nim… 
Děkuji za  nabídky! Pomohou roz-
šířit sbírku a  plánovanou expozici. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ 
PROZVONIT A  ZAVOLÁM 
ZPĚT NA  TEL.: 732  400  672.

PRONÁJEM
* Hledám pronájem bytu ve V. Me-
ziříčí. Nabídněte. Tel.: 731 944 430.

RŮZNÉ
* Vdova v důchodu hledá ka-
maráda, nejraději z Velkého 
Meziříčí, k občasným schůzkám. 
Cením si upřímnosti. Telefon: 
605 533 711.

Inzerce soukromá

Angličtina pro děti – od 3 měsíců do 19 let
Výukové centrum Helen Doron English Velké Meziříčí
Kontakt: Mgr. Markéta Tomanová, Moráňská 144/19, 594 01 Velké Meziříčí 
Tel.: 728 880 555, e-mail: velkemezirici@helendoron.cz, www.helendoron.cz

Poděkování zaměstnancům
LISOVNY PLASTŮ, spol. s r. o.
Lisovna plastů, spol. s r. o. tímto děkuje 
všem svým 220 zaměstnancům za práci 
vykonanou v roce 2017, ve kterém jsme 
dosáhli rekordních tržeb 500 mil. Kč.

Pokračujeme ve výstavbě dalších vý-
robních a skladových hal v hodnotě 
140 mil. Kč.

Mimořádnou odměnou pro zaměstnance 
bude vystoupení nejlepší české revival 
skupiny 

THE BEATLES REVIVAL
na firemním večírku Lisovny plastů.

Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům 
za poctivou a profesionální práci a vysoké 
pracovní nasazení.

Ing. Jaroslav Pazdera, ředitel

Jazyková škola pro děti... 
Jak dlouho tato škola funguje?
Tato metoda byla vyvinuta před 30 lety, v ČR je od roku 2004. Nyní se 
metodou HDE učí anglicky 1,5 milionů dětí po celém světě, v ČR existuje 
okolo 90 poboček Helen Doron English a jednou z nich je Velké Meziří-
čí. Metoda Helen Doron English má akreditaci MŠMT. Součástí kurzů je 
příprava ke Cambridge zkouškám YLE, každý rok posíláme k těmto zkouš-
kám několik studentů z naší školy. Studenti HDE jsou u těchto zkoušek 
velmi úspěšní, v mluvené části jsou až o 20% úspěšnější než studenti z ji-
ných jazykových škol. Mezinárodní zkoušky otevírají studentům možnosti 
studia na zahraničních středních či vysokých školách.
Kolik vyučujete dětí?
Mometálně k nám chodí 75 dětí z Velkého Meziříčí a okolí. V jazykové 
škole jsme dvě lektorky a vyučujeme po skupinkách od 4 do 8 dětí, čímž je 
zaručen inividuální přístup ke každému dítěti.
Máte k výuce i další doprovodný program?
Mezi naše další aktivity patří pořádání výtvarných dílen s výtěžkem na cha-
ritativní účely a dále letní příměstský tábor. V loňském roce tábor probíhal 
v Balinách a zúčastnilo se ho 25 dětí ve věku od 5 do 11 let.
Jaké jsou názory rodičů?
Maminka Markéta (3 děti): Na metodě Helen Doron oceňuji každodenní 
kontakt s angličtinou hravou formou, která děti baví a je pro ně přitažlivá.
Maminka Lucie (2 děti): Velice se mi líbí interaktivní a zábavná forma vý-
uky. Cením si také osobitého přístupu naší lektorky. Syn se vždy na hodinu 
moc těší.
Maminka Klára (4 děti): Líbí se mi, že metoda učí děti aktivně naslouchat 
a intuitivně porozumět jazyku. Děti nemají ostych anglicky komunikovat 
a chybovat...a také na hodiny chodí rády:).                                        -mat, red-

(Článek je součástí placené inzerce)
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Akce ve Vel. Meziříčí a okolí

14. prosince 10.30. ZPÍVÁNÍ KO-
LED U VÁNOČNÍHO STROMU 
• Masarykovo náměstí Velká Bíteš.
15. prosince 19.00. PETR BEN-
DE – VÁNOČNÍ TURNÉ • Před-
prodej vstupenek v  Inf. centru, 
Masarykovo náměstí 5. Kulturní 
dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
17. prosince DARUJTE HRAČKU 
• Děti mohou přinést hračky, kte-
ré věnují dětem z chudších rodin. 
Na obou bohoslužbách v  kostele 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB • 21. 
– 23. prosince 8.00 – 15.00 Ma-
sarykovo náměstí, 22. a 23. pro-
since 8.30 – 14.30 u Kulturního domu, Vlkovská 482, ve dnech 21., 22. 
a 23. prosince 8.00 – 9.30 hodin – Sádky Chobůtky.
21. prosince 17.00 – 19.00 ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI • Kostel 
sv. Jana Křtitele Velká Bíteš.
ŽIVÝ BETLÉM • Neděle 24. prosince. Osová Bítýška ve 14.00 pod věží 
kostela sv. Jakuba; Ronov 26. 12. v 11.00 hodin u kaple sv. Antonína.
24. prosince 15.30 a 22.00 ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY • Kostel 
sv. Jana Křtitele Velká Bíteš.
24. prosince 7.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO • Kostel sv. Jana Křtitele V. Bíteš.
24. prosince 8.00 RANNÍ BOHOSLUŽBA • Kostel Velká Bíteš.

Akce ve Velké Bíteši

VŠEMI SMYSLY A NESMYSLY • Do čtvrtka 4. ledna. Prodejní výstava. 
Pořádá Centrum Kociánka, pracoviště Březejc společně s Jupiter clubem 
Velké Meziříčí. Předsálí kina VM.
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA ŠPERK • Do pátku 5. ledna. Otevřeno na 
zazvonění, v rozumnou dobu. Galerie Dvorek, Meziříčská 109, Křižanov.
SVĚT KOSTIČEK • Do neděle 14. ledna 2018. Výstava otevřenamimo 
pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Vstupné dospělí 40 Kč, děti od 
2 let 20 Kč. Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody.
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ • Čtvrtek 14. prosin-
ce. KD Měřín.
MICHAL NESVADBA S PROGRAMEM MICHAL JE KVÍTKO • Pá-
tek 15. prosince 17.00. JC VM.
IBIZA EVOLUTION CHRISTMAS MASSACRE • Pátek 15. prosince 
17.00. Captain Morgan do 22.00 za 1Kč. Panorama VM.
JURA PAŘEZ A POZDNÍ SBĚR • Pátek 15. prosince 19.00. Hospoda 
U Dalasa, Tasov.
VÁNOCE V RADOSTÍNĚ NAD OSLAVOU • Pátek 15. a sobota 16. pro-
since16.00 – 20.00. Výstava betlémů a živý betlém, neděle 17. prosince 
tvoření ozdob apod. Vstupné dobrovolné. KD Radostín nad Oslavou.
AUTOCOLOR BIG BOULDER GAMES 2017 • Sobota 16. prosince od 
8.00. Nový systém � nále, vánoční atmosféra, živý koncert LetRouRou 
a na závěr DJ do ranních hodin. Závody se uskuteční na nové bouldrov-
ce. Ostrůvek, Velké Meziříčí.
PLETENÍ KOŠÍKŮ ANEB PŘIJĎTE SI VYROBIT VÁNOČNÍ DÁ-
REK • Sobota 16. prosince 9.00. Cena kurzu 500 Kč. Ekocentrum Cha-
loupky Velké Meziříčí, Ostrůvek 288.
VÁNOČNÍ ZÁBAVA • Sobota 16. prosince. Hraje Accort. Netín.
BEZHLAVÝ RYTÍŘ • Sobota 16. prosince 15.00. Loutkové divadlo pro 
děti a rodiče. Malá scéna JC, Náměstí 17, VM.
RE-KABARET VÁNOČNÍ • Sobota 16. prosince 19.30. Divadlo Bolka 
Polívky uvádí večer plný klaunských skečů, gagů a hudby. Celý kabaret 
bude v rytmu Vánoc! Vstupné 120/70 Kč. Katolický dům Křižanov.
ZÁBAVA - SDH NETÍN • Sobota 16. prosince. KD Netín.
STIFLEROVA PÁRTY NA PANORAMĚ • Sobota 16. prosince 21.00. 
Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí.
VÁNOCE S ČRO • Neděle 17. prosince 14.00. Velké Meziříčí.
O CHAMTIVÉM STRAŠIDLE • Neděle 17. prosince 16.00. Pohádka 
pro děti. Divadelní soubor ze Zhoře u Jihlavy, předprodej vstupenek na 
radnici za 80 Kč, v KD 100 Kč. Měřín.
PŘÍBĚHY ZAHRAD – PROJEKCE FILMU S  AUTORSKÝM KO-
MENTÁŘEM • Úterý 19. prosince 16.00. Přednáška VGS, Petr a Mar-
kéta Veličkovi, krajinářští architekti. Koncerní sál JC VM.
ŽIVÝ BETLÉM • Neděle 24. prosince. Tradiční výpravná akce o biblic-
kém příběhu začíná v 10.00 a ve 20.30. Měřín.
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA • Úterý 26. prosince 19.00. Hraje Beat Band. 
KD Měřín.

Víkendová pohotovost v soukromé ordinaci
MUDr. Zuzana Moravusová, Nový Telečkov 30 (asi 10 km za VM, směr Třebíč)
Pohotovost: pá 9 – 18 h, so 9 – 19 h. Mobil: 737 585 224 (pouze v ordi-
načních hodinách). Ze zdravotních důvodů prozatím neordinuje.
16. 12. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bítýška 303, tel.: 566 536 712
17. 12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, N. Město na Mor., tel.: 566 524 615
23. 12. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bítýška 303, tel.: 566 536 712
24. 12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pern., tel.: 566 688 235
25. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, tel.: 775 479 595
26. 12. MDDr. Štěpán Vinkler, Osová Bítýška 303, tel.: 566 536 712
27., 28., 29. 12. zajišťuje stomatologickou pohotovost – akutní případy
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, – pro dospělé i děti, pondělí – pátek 17 
– 7 h (ordinační doba do 6.30), víkend, svátky nepřetržitě, tel.: 545 538 421
30. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 092
31. 12. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342

Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
13. 12. MUDr. Peňáz (urologie) – ŠKOLENÍ • 13. 12. a 14. 12. MUDr. Matznerová – DO-
VOLENÁ • 14. 12. MUDr. Ryšanová – neordinuje • 18. 12. MUDr. Svobodová (alergolo-
gie) – DOVOLENÁ • 18. 12. MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ • 21. 12. – 31. 12. 
MUDr. Fikrová (endokrinologie) – DOVOLENÁ • 21. 12. MUDr. Šurda – DOVOLENÁ • 
21. 12. – 2. 1. 2018 (včetně) MUDr. Urbánková (kožní) – DOVOLENÁ • 21. 12. – 31. 12. 
MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ • 21. 12. – 31. 12. MUDr. Zemanová (interna) – DO-
VOLENÁ • 27. 12. – 31. 12. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 27. 12. – 2. 1. 2018 (včetně) 
MUDr. Fráňa – DOVOLENÁ • 27. 12. – 31. 12. MUDr. Zeman – DOVOLENÁ • 27. 12. 
– 31. 12. MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ • 27. 12. – 31. 12. MUDr. Fillová 
– DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Pašková – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Nohelová (psychi-
atrie) – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 27. 12. – 31. 12. 
MUDr. Ryšanová – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ • 27. 12. 
MUDr. Matznerová – ordinace do 12.00 • 27. 12. – 31. 12. MUDr. Nováková (oční) – DO-
VOLENÁ • 27. 12. – 31. 12. VODOLÉČBA – DOVOLENÁ • 28. 12. MUDr. Lisý (ortopedie) – 
DOVOLENÁ • 28. 12. MUDr. Drábek (urologie) – DOVOLENÁ • 28. 12. MUDr. Vacek (ORL) 
– DOVOLENÁ • 29. 12. MUDr. Šajnar (ortopedie) – ordinuje (pouze objednaní pacienti) • 
29. 12. MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ
22. 12. bude budova Domu Zdraví uzavřena z důvodů povinné inventarizace skladových 
zásob a majetku, na ústředně nebude nikdo přítomen.

Vánoční koncerty 2017 
v Jupiter clubu VM
Neděle 17. 12. v 17.00, pondělí 
18. 12. v 17.00 – Účinkují: pěvec-
ký sbor Sluníčka, Slunko, hudební 
seskupení Pavana, pěvecký sbor 
Gymnázia Velké Meziříčí
Neděle 17. 12. v 19.00, pondělí 
18. 12. v 19.00 – Účinkují: Literárně 
dramatický obor ZUŠ, sólisté ZUŠ, 
pěvecký sbor Andante, taneční or-
chestr ZUŠ, smíšený orchestr ZUŠ
Rezervace a prodej vstupenek od 
středy 22. 11. Vstupenky nutno 
vyzvednout do pondělí 4. prosince

Oznámení čtenářům knihovny Křižanov
Oznamujeme čtenářům, že knihovna bude z technických důvodů 
otevřena až 18. prosince.
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Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

O čtvrtém přikázání – pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

Iniciativa Skutečně zdravá škola a  stejnojmenný program, realizovaný 
nyní již na 300 školách po celé republice, se zasazuje o to, aby byla dětem 
poskytována chutná a zdravá jídla z čerstvých, sezónních a kvalitních su-
rovin, vytvářeny základy zdravých stravovacích návyků, pomáhá dětem 
získat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrá-
bějí, a umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí, a svě-

tem, ve kterém žijí.
Naše mateřská škola ve 
Vídni se do tohoto pro-
gramu zapojila v  loň-
ském školním roce, a již 
tento týden byla oceně-
na díky svému přístupu 
ke stravování dětí, jejich 
vzdělávání o  jídle a  ke 
způsobu podávaných 
pokrmů. Společná prá-
ce školy a  školní jídel-

ny plná nadšení, invence a odpovědného přístupu, zásadním způsobem 
zkvalitňuje poskytované služby. Školce se podařila naplnit všechna krité-
ria bronzového certi� kátu, k jejichž dosažení vedlo spoustu úsilí, touhy 
a potřeby dávat dětem to nejlepší.
Mateřská škola je podle krajské koordinátorky programu Mgr. Martiny 
Wilczkeové příkladným vzorem toho, jak komplexně přistupovat k vý-
chově a vzdělání dětí, jak jim ukazovat správný směr, vytvářet zdravé ná-
vyky a vychovávat je k zodpovědnému vztahu k přírodě, k sobě samým 
i ke světu, ve kterém žijí.
Bronzový certi� kát Skutečně zdra-
vé školy je pro naši obec prestižní 
záležitostí, která poukazuje na kva-
litu a celistvost vzdělávání v mateř-
ské škole, jež vychovává děti našich 
občanů. Touto cestou bych rád 
poděkoval všem zaměstnancům 
školky, protože bez jejich práce by-
chom takové ocenění nezískali.

Bronzový certi� kát 
Skutečně zdravá škola 
získala školka ve Vídni

V polovině listopadu se uživatelé denního stacionáře Nesa zúčastnili dvacá-
tého ročníku Zdišibálu v Novém Městě na Moravě. Zdišibál je ples určený 
převážně lidem s postižením a  jejich rodinám, který každoročně pořádá 
Centrum Zdislava. I  v  letošním roce čekal na všechny účastníky kromě 
bohaté tomboly, ze které si každý něco odnesl, také zajímavý program, 
zorganizovaný studenty místní střední školy. Studenti se také po celý večer 
věnovali návštěvníkům plesu a starali se o jejich zábavu. Všichni si dosyta 
užili hudbu, tanec a úžasnou atmosféru.
Hned následující den se uživatelé Nesy vydali do Rájce Jestřebí. Zde se 
konal devatenáctý ročník akce, kde vystupují klienti ze zařízení z blízkého 
i  vzdálenějšího okolí s  hudebním či divadelním vystoupením. Uživatelé 
Nesy společně s uživateli stacionáře Rosa z Bystřice nad Pernštejnem zde 
zazpívali pět písní v doprovodu kytary. Jeden z uživatelů akci zhodnotil: „Vy-
stoupení se nám povedlo a bylo to hezký.“ I přes počáteční trému si to všichni 
užili a už teď se těší na další ročník.
Nyní probíhají v  Nese přípravy na předvánoční prodejní výstavu, která 
proběhne v pátek 8. prosince v prostorách denního stacionáře ve Velkém 
Meziříčí.
„Návštěvníci si budou moci prohlédnout a zakoupit výrobky uživatelů, které 
vznikaly v místních dílnách během celého roku. Například mýdla, svíčky, vý-
robky ze dřeva, textilní tašky, trička, módní doplňky. Dále bude připravená 
ochutnávka vánočního cukroví a další občerstvení. Těšíme se, že se s námi 
přijdete naladit na přicházející svátky“, uvedla Marcela Jůdová, sociální 
pracovnice Nesy.

Kristýna Harisová, absolventka odborné praxe v denním stacionáři Nesa

Uživatelé Nesy zpívali, 
tančili a pekli cukroví

Farnost Velké Meziříčí
St 13. 12. Památka sv. Lucie, panny 
a mučednice. 7 h na poděkování za 
dar života, za živé a † členy našich 
rodin, za nemocné a  trpící a duše 
v očistci. 17 h mše svatá Mostiště. 
Čt 14. 12. Památka sv. Jana od Kří-
že, kněze a učitele církve. 7 h za dvo-
je rodiče, bratra, švagra, švagrovou, 
Ludmilu Dvořákovu a duše v očist-
ci. 16.45 h nácvik zpěvů – dětská 
schola, 17 h schůzka ministrantů, 
18 h mše se světelným průvodem, 
za Anežku Drápelovu, Františka 
Drápelu, Jana Šoukala a jejich † ro-
diče a sourozence. Pá 15. 12. 8 h za 
manžela, syna Jiřího, rodiče Pospí-
šilovy a Kotrbovy, živou a † přízeň 
a duše v očistci. 13.30 h Domov pro 
seniory. 14 – 17 h svátost smíření. 
17  h za  †  Ludvíka Krejčího, duše 
v očistci a Boží ochranu rodinám. 
So 16. 12. 7 h za † manžele Halač-
kovy a Čápovy. 18 h za rodiče Marii 
a Josefa Jašovy a živé a † členy ro-
diny Jašovy a Bílkovy. Ne 17. 12. 3. 
neděle adventní. 7.30 h za farníky. 
9 h za rodiče Slabých, děti a duše 
v očistci. 10.30 h mše svatá pro ro-
diny s  dětmi, za živou a  †  rodinu 

Kohoutovu a Němcovu s prosbou 
o  Boží požehnání. 18  h za Josefa 
Chylíka a rodinu Chylíkovu.
Farní oznámení * Rozpis před-
vánočních zpovědí v  kostele sv. 
Mikuláše a  v  děkanství najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
a  facebookových stránkách far-
nosti Velké Meziříčí. * Od 1. ledna 
2018 již nebude možnost v kostele 
zakoupit Katolický týdeník, Světlo, 
Naši rodinu ani Immaculatu. Infor-
mace jak si objednat přímo domů 
uvedené tiskoviny najdete na letáč-
cích vzadu na stolku.
Farnost Netín
Čt 14. 12. Památka sv. Jana od Kří-
že, kněze a  učitele církve. 17.30  h 
mše svatá pro děti, za Petra Kun-
čara, Leopolda Kunčara, rodiče 
Vítkovy a celou rodinu. Pá 15. 12. 
18.30 h za Františka Němce a dce-
ru. So 16. 12. 7 h mše svatá rorát-
ní a po mši svaté možnost svátosti 
smíření.
Ne 17. 12. 3. neděle adventní. 8 h 
mše svatá se křtem Anny Pólové. 
Za Jitku Sýkorovu, manžela a jejich 
rodiče.
Farní oznámení * V  pá 15. 12. 

v 19.15 h na faře pokračuje přípra-
va na biřmování.
Farnost Bory
Pá 15. 12. 18  h Dolní Bory – za 
Františka Zikmunda, rodinu Zik-
mundovu a  Kostelencovu. So 16. 
12. 7  h Horní Bory – mše svatá 
rorátní a  po mši svaté možnost 
svátosti smíření. Ne 10. 12. 2. ne-
děle adventní. 9.45 h za Františka 
Březku, jeho rodiče, Františka Ve-

čeřu a jeho rodiče a za celou živou 
a † přízeň.
Farní oznámení * V  pá 15. 12. 
v 19.00 na faře pokračuje příprava 
na biřmování. * Od 1. ledna 2018 
již nebude možnost v  kostele ob-
jednat Katolický týdeník a  Imma-
culatu. * Informace jak si objednat 
přímo domů uvedené tiskoviny na-
jdete na letáčcích vzadu na stolku 
v kostele.                     Josef Drlíček

Pátek 15. 12.
Velké Meziříčí  7.00 –  9.00 14.00 – 17.00
Heřmanov 15.00 – 17.00
Dolní Bory 17.00 – 18.00

Sobota 16. 12.
Velké Meziříčí 17.00 – 19.00
Uhřínov  7.30 –  9.00

Neděle 17. 12.
Netín 7.00 –  7.50
Horní Bory po nedělní mši svaté
Křižanov 14.00 – 16.00
Budišov 14.00 – 15.30
Pyšel 15.30 – 16.30
Osová Bítýška od 16.30
Velké Meziříčí 17.00 – 19.00

Pondělí 18. 12.
Velké Meziříčí  6.30 –  9.00
Radostín n. O. 15.00 – 18.00

Pavlov 18.30 – 19.30
Netín 18.00 – 19.00

Úterý 19. 12.
Velké Meziříčí  6.30 –  9.00
Měřín 13.00 – 17.00
Níhov od 17.30
Březí od 18.30
Březské od 18.30
Horní Bory 17.30 – 19.00

Středa 20. 12.
Velké Meziříčí  6.30 –  9.00 14.00 – 18.00

Čtvrtek 21. 12.
Velké Meziříčí 6.30 –  9.00
Vlkov od 16.30
Velká Bíteš 17.00 – 19.00

Pátek 22. 12.
Velké Meziříčí  7.00 – 10.00 14.00 – 17.00
 19.00 – 21.00

Svátost smíření před Vánocemi 2017 v děkanství velkomeziříčském

Jednou v  sobotu šel Ježíš se svý-
mi učed-
níky po-
lem plným 
uzrálých 
obilných 
klasů. Učed-
níci dostali 
hlad a  pár 

klasů utrhli, mnuli je v  dlaních 
a křoupali zrníčka. Uviděli je jiní 
zbožní muži, kteří znali nazpaměť 
seznam věcí, které bylo v  sobotu 
zakázané dělat, a hned se do Ježíše 
pustili: Ježíši, tvoji učedníci pře-
stupují Boží zákon! Neodpočívají. 

A to dnes mají, vždyť to zákon na-
řizuje, a oni sklízejí obilí. Ježíš jim 
na to odpověděl: Nedělejte z daru 
břemeno. Bůh vám dává odpoči-
nek, osvobodil vás od toho, abyste 
se museli přehnaně starat. Nechce 
ale, aby to bylo samé: Nedělej! 
Nesmíš! Vždyť to by bylo nové 
otroctví. Dívejte se na lidi kolem 
sebe s láskou a pochopením, měj-
te s  nimi soucit – moji učedníci 
měli hlad…
Den odpočinku je nám dán, 
abychom si mohli uvědomit, co 
důležitého máme. Ten den nám 
má být svatý, v bibli čteme oddě-

lený, vymezený, určený pro něco 
jiného, zvláštního. V  tom dni 
můžeme oslavovat Boha, radovat 
se s rodinou, s přáteli, radovat se 
z četby, z umění, z procházky. Ten 
den má být jiný než ostatní, připo-
míná nám svobodu.
Zajímavé je, že latinský název pro 
neděli pochází ze skutečnosti, že 
tento den je zasvěcený Pánu – 
odkazuje ke Kristově vzkříšení. 
Je to tedy Pánův den. V  italštině 
(Domenica) nebo francouzštině 
(Dimanche) odkazuje zcela jed-
noznačně k Pánu. Také v ruském 
vaskresjeně (vzkříšení) je křesťan-

ský odkaz zřejmý. Naopak anglic-
ký název Sunday nebo německý 
Sonntag pocházejí z předkřesťan-
ské doby a názvy nedělí odkazují 
ke dni slunce (podobně staří Ří-
mané měli dies solis)
Český název neděle pochází od 
slova nedělati, protože neděle je 
tradičně svátkem, kdy se nepra-
cuje, kdy nejsme pod měřítkem 
pracovního nasazení, ale jsme Bo-
hem zkrátka přijímáni a vysvobo-
zeni z nároků, které na nás bývají 
kladeny. Zajímavé je, že některé 
týdenní kalendáře nedělí začínají, 
jiné končí.

V čase předvánočním, kdy jste jistě ve shonu a kalupu, si vás dovoluji vytrh-
nout z těchto povinností a napsat vám o „Volném tanci“, který je pro žen-
skou Duši a tělo velmi blahodárný.

Nejedná se o tanec jako takový, kdy na nějaké tancovačce či plese se zavě-
šeny do pantáty vlníme parketem, i když tyto prožitky vůbec nazavrhuji.
Nicméně sešněrovány do stahovacího prádla, abychom skryly různé kos-
metické přebytky a  v  těsných botkách se snažíme držet fazónu, aby nás 
ostatní holky moc nepomluvily a  ještě hlídat pantátu, aby se nám moc 
neomámil mokem satanským, nám nedovolí to, co si můžeme dovolit ve 
volném tancování.
Volný tanec je vysoce léčivý, byť se to na první pohled vůbec nezdá.
Při jakýchkoli jiných aktivitách musí stále pracovat levá hemisféra, což je 
rozum a  logika, která třídí a vyhodnocuje dané povely instruktora. Tato 
hemisféra je spíše založena na mužském principu. Pravá hemisféra, což je 
ženskost, kreativita, intuice, tvořivost se ke slovu vůbec nedostane.
U Volného tance ano, ale až po 20 minutách tancování a Ženy přesně po-
znávají, kdy dochází k tomuto přeladění. Jejich tělo se začne zcela jinak po-
hybovat. Začnou se vlnit i ruce, které si uvědomí, že nejsou na těle Ženy 
jenom k tomu, aby tahaly tašky s nákupem, začne se vlnit celá pánev a co 
je úžasné, Ženy si dovolí uvolnit hlasitým zakřičením i krční oblast, kde se 
též hromadí mnoho neuvolněných slov, které Ženy pro klid v rodině raději 
napěchují do štítné žlázy, sídla komunikace.
Tanec pracuje s psychocystami, což jsou shluky emocí v těle, nelze je zobra-
zit žádným přístrojem, nicméně dokáží velmi blokovat energii v těle. Usa-
zují se ve tkáních, v mezibuněčném prostoru, v orgánech, kloubech a po-
dobně. U Žen je nejvíce zatěžována oblast šíje a pánve. Oblast šíje je u Žen 
velmi, velmi přetěžována citovým strádáním… u mnoha Žen je tato oblast 
silnou erotogenní zónou, ale místo hlazení a líbání se této zóně dostává spí-
še silné, citové zátěže.
To, co vše dokáží Ženy naskládat do oblasti pánve a následně si způsobit 
nejrůznější ženské problémy, je až k neuvěření. Za roky mé praxe by to bylo 
na knihu.
Neuvolněná emoce vzteku, usazená ve žlučníku či v játrech dokáže na fy-
zickém těle udělat okolo bříška pneumatičku o váze až 3kg, ověřeno v praxi. 
Můj osobní „výzkum“ u Žen, se kterými pracuji celý život je ten, že z deseti 
Žen s nadváhou je jich devět, co trpí tzv. „emoční nadváhou“, kdy přes veš-
kerá hubnoucí opatření se jim nedaří zhubnout a naopak přibírají i z vody.
Emoční nadváha odolává jakýmkoliv dietám či drastickému cvičení, což 
vede u Ženy až k sebemrskačství a pocitům viny ze selhání.
Zde pomůže jedině odhodit kila bolesti jinak.
Volný tanec je k tomu velmi vhodný, zmíněná emoce, ať již zmíněný vztek, 
či strach nebo lítost, či smutek se dají vytančit. Jednu hodinu věnujeme 
v tanci slezině, kde se hromadí neuvolněná emoce přílišné kritiky, posuzo-
vání a odsuzování a následkem těchto shluků ve slezině má žena celulitidu, 
povislá prsa, nahromaděný tuk v oblasti stehen, břicha, zadnice, popras-
kané žilky, křečové žíly… další lekce je třeba zaměřena na ledviny, kde se 
hromadí naše strachy a způsobují v ledvinách problémy…smutek oslabuje 
plíce, vztek zase žlučník, játra…
Na začátku lekce si jenom Žena uvědomí svůj pocit a dá si záměr, že emoci 
rozpustí při tanci a vše se opravdu děje.
Volný tanec vedu s různými pauzami více jak deset let, zpětná vazba je ve-
skrze pozitivní.
I když si po rozproudění energie přes nohy na rytmy afrických bubnů poslé-
ze Žena tančí tak, jak se jí líbí a chce, má přece jenom Volný tanec malinko 
pravidla.
Tančíme v přítmí, bosky nebo v ponožkách, nutná je volně vlající sukně, 
aby rozvibrovala stagnující energii v pánvi a doba pro volno-tančení je mi-
nimálně 36 min, my tančíme 50 minut.
Lekce na sebe nenavazují, aby Žena, která nemůže chodit pravidelně, nemě-
la pocit, že když jednou vynechá, příště už nemůže.
Vždy mám nachystaný tzv. „střed“ – kruh s kartami, svíčkami či jinými 
symboly k ženské energii a v klidové fázi po tanci vždy nějakou meditaci.
Ženy ve skupině jsou různých postav, mohou třicetikilové i  metráčkové 
a věková hranice v mé skupině je 23 – 65 let a užívají si to nadmíru všechny.
Milé překvapení mi nachystala jedna Žena, která přišla s devatenáctiletou 
dcerou, se kterou za mnou chodila do předporodního kurzu, když s ní byla 
těhotná.
Na další Ženu v naší skupině je radost pohledět. Tančí lehce, volně, svo-
bodně, jako víla na paloučku. Nicméně je již babičkou a v rodině je terčem 
posměchu. Na to ale my „holky“ pranic nedbáme.
Netřeba se stydět přijít mezi nás, natančená ženská energie odbourá stud, 
nastolí radost, uvolnění a pocit, že každá jsme krásná, originální a hodna 
Lásky, hlavně té sama k sobě.
Na natančenou s Vámi se těším já i ostatní tanečnice.

Libuše Kotoučková – bába porodní

Milé Ženy

každou středu ve víceúčelovém sále 
v Novém Svitu od 19 do 20.30 ho-
din. Poplatek 80 Kč. 

Libuše Kotoučková, tel. 732 380 517
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FOTBAL SK FC KŘIŽANOV

SK FC Křižanov II. třída OP 
mladších žáků

Ohlédnutí za fotbalovým podzi-
mem
Mužstvo mladších žáků Křižanova 
odehrálo v podzimní části soutěže 
celkem sedm zápasů. Vydařeným 
vstupem do soutěže bylo vidět, že 
si jde za svým cílem, což je odehrát 
kvalitně zápasy a dobře se umístit 
v tabulce. Zvládlo oboje. Bylo nut-
né mužstvo dobře poskládat, ale to 
už byl úkol trenéra Martina En-
gelharta. Svými zkušenostmi našel 
každému hráči místo v týmu, které 
mu nejlépe vyhovuje.
Nejlepší Křižanovský střelec pod-
zimu Jindřich Horníček se s  pěti 
vstřelenými brankami umístil na 
krásném čtvrtém místě. Na šes-
tém místě se čtyřmi vstřelenými 
brankami skončil kapitán Tomáš 
Juračka.
Trenér Martin Engelhart se opí-
ral o  toto mužstvo. David Plocek, 
Michal Kadela, Štěpán Jeřábek, 
Marek Engelhart, Jakub Rosa, Jin-
dřich Horníček, Tomáš Juračka, 
Filip Ondráček, Tomáš Frantl, Pa-
trik Anděl, Tomáš Rosa a  Patrik 
Pejchal.
Výsledky podzimní části
Křižanov – Velké Meziříčí B 0:5
Křižanov – Herálec 3:0
Radešínská Svratka – Křižanov 2:2
Křižanov – Hamry nad Sáz. 3:1
Měřín – Křižanov 1:1
Herálec – Křižanov 1:4

Křižanov – Radešínská Svratka 1:0
Tabulka po 7. kole
Klub Z S B
Velké Meziříčí B 7 31:3 21
Křižanov 7 14:10 14
Měřín 7 21:9 11
Radešínská Svratka 7 17:20 8
Hamry nad Sázavou 7 9:21 6
Herálec 7 6:35 0
Slovo trenéra Martina Engelharta
Celkově se dá mužstvo hodnotit 
jako velmi dobré. Kluci k zápasům 
i  k  tréninkům mají zodpovědný 
přístup. Zúčastňují se pravidelně. 
Podzimní část tým odehrál ve vel-
kém stylu. Kluci jsou odhodlaní 
podat v každém zápase co nejlepší 
výkon. S podzimním vystoupením 
mužstva jsem spokojený. Nyní nás 
čeká zimní příprava. V  té se za-
měříme především na vylepšení 
techniky.
Do jarní soutěže nastoupíme 
beze změn
Závěrem lze konstatovat, že kluky 
fotbal baví, a tak si každý zápas pa-
třičně užívají. Mají velkou motiva-
ci, protože na zápasech je povzbu-
zuje většina rodičů a prarodičů, tak 
se chtějí předvést v  co nejlepším 
světle.
Jarní část soutěže bude zahájena 
22. 4. 2018. Křižanov nastoupí na 
půdě soupeře v Hamrech nad Sá-
zavou. Kluci se již těší a věří, že bu-
dou mít na zápasech velkou pod-
poru v divácích.

-jš-

O víkendu 2. a 3. prosince 
odehráli starší žáci házené 
poslední podzimní kolo Ligy 
Vysočiny. V sobotu se odehrál 
turnaj skupiny Západ, kde 
startuje naše A družstvo.

V neděli se hrála východní sku-
pina, ve které je naše B druž-
stvo. Oba turnaje pořádal oddíl 
Nového Veselí. Z  obou skupin 
postupují dva nejlepší týmy 
do jarní finálové části o  vítěze 
Ligy Vysočiny. Zbylé týmy bu-
dou mezi sebou soupeřit o tzv. 
„Prezidentský pohár předsedy 
KSHV“.
V  sobotním turnaji se náš 
A  tým vypořádal celkem bez 
problémů se všemi týmy a  do 
tabulky si připsal plný počet 
bodů. Tím obsadil první místo 
ve skupině, když v  ní prohrál 
pouze jedno utkání. V  jarní 
části se tak může těšit na finá-
lovou část.
V neděli mělo naše B družstvo, 
z  poloviny tvořené mladšími 
žáky pomalejší rozjezd, někte-
ří kluci hráli ustrašeně. To se 
postupně podařilo odbourat 
a  v  posledním utkání jsme si 
připsali vítězství nad Pardu-
bicemi. Celkově jsme obsadili 

čtvrté místo ve skupině. V jarní 
části soutěže si tak zahrajeme 
o páté až deváté místo, tzv. Pre-
zidentský pohár. I nadále bude 
tento tým sloužit jako příprav-
ný pro mladší žáky a k odehrá-
ní potřebného počtu minut klu-
kům, kteří nejsou tolik vytížení 
v prvním týmu.
Podzimní část soutěže máme 
sice za sebou, ale až 21. prosin-
ce budeme 3× týdně trénovat 
a snažit se zlepšit herní projev. 
Ten sice proti slabším celkům 
není špatný, ale v momentě kdy 
narazíme na silnějšího soupeře 
tak výkon jednotlivých hrá-
čů jde rapidně dolů. Mezery 
máme určitě i v rychlosti a síle. 
Máme hodně co zlepšovat. Po-
kud bude dobrá účast na tré-
ninkových jednotkách je dosta-
tek času do jarní části spoustu 
věcí zlepšit.

Výsledky
VelMez A – Nové Veselí B 12:6 
(7:4)
VelMez A – Ledeč nad Sázavou 
33:19 (14:7)
VelMez A  – Dolní Cerekev 
27:14 (14:7)
VelMez B – Nové Veselí A  9:20 
(3:10)
VelMez B – H. Brod 8:19 (3:13)

VelMez B – Chrudim 12:13 
(5:5)
VelMez B – Pardubice 18:16 
(8:7)
Hráli:  VelMez A: Lukáš Dera-
ha, Filip Mička, Štěpán Klapal, 
Jakub Russ, Jakub Mach, Ra-
dek Navrátil, Martin Chalupa, 
Jakub Strýček, Tomáš Rosa, 
Tadeáš Bíbr, Radim Kocourek, 
Tomáš Kučera, Milan Krejčí.
VelMez B: Tomáš Kučera, Ja-
kub Strýček, Jakub Mach, To-
máš Rosa, Benjamin Rosa, 
Robin Koudela, David Slabý, 
Adam Požár, Radovan Škoda, 
Pavel Kotouček, Filip Čížek, 
Marek Požár, Jaroslav Požár, 
Matěj Trifanov, Radim Kocou-
rek.
Trenéři: David Stoklasa, Petr 

Kavka, Radek Navrátil, Radek 
Buchta.

Pořadí jednotlivých skupin
Skupina Východ

1. Sokol Nové Veselí A
2. TJ Havlíčkův Brod
3. Pardubice
4. TJ Sokol Velké Meziříčí B
5. Sokol Chrudim

Skupina Západ
1. TJ Sokol Velké Meziříčí A
2. Sokol Nové Veselí B
3. Ledeč nad Sázavou
4. Dolní Cerekev
Klukům, jejich rodinám, spor-
tovcům,  nesportovcům, zkrát-
ka nám všem přejeme krásné 
a pohodové vánoce a do Nové-
ho Roku jen to nejlepší.

David Stoklasa, 
foto Josef Kašpar

Starší žáci odehráli poslední podzimní turnaje, 
„áčko“ postoupilo do �nálové skupiny

První prosincový víkend čeka-
la basketbalisty Velkého Meziříčí 
dvojička se Slovanem Černá Pole 
C a  Spartakem Uherský Brod B. 
Na výjezd vyrazili bez Tomáše 
Chovana, který si užíval romanti-
ku v atmosféře předvánoční Prahy 
a  Jakuba Mikoláše, který brázdil 
sjezdovky v  Itálii. Hráči BK před-
vedli rozdílné výkony a z poslední-
ho předvánočního výjezdu přivezli 
prohru se Slovanem a nedělní vý-
hru nad Brodem. V dalším zápase 
se naši hráči představí na domácí 
palubovce 16. 12. 2017 v 16 hodin 
proti Hodonínu.

Slovan Černá Pole C – BK Velké 
Meziříčí 76:52
Hráči BKVM nastoupili k  sobot-
nímu zápasu se Slovanem Černá 
Pole C, posíleným o několik hráčů 
hostujících z  druholigových br-
něnských týmů, netradičně už v 10 
hodin ráno. Hosté na začátku první 
čtvrtiny doslova zamrzli a než sta-
čili roztát, prohrávali 11:0. Úvodní 
minuty rozhodly v  podstatě celé 
utkání. První body hostů zazname-
nal až ve 4. minutě Kovář. Hra se 
postupně vyrovnala, ale náskok do-
mácí pevně drželi. Hra byla vyrov-
naná i celou druhou čtvrtinu a do 
šaten se odcházelo stále s rozdílem 
11 bodů z prvních minut utkání.
Hosté se o poločase snažili namo-
tivovat, ale spoustou nepřesností 

a  nedůsledným zakončováním se 
připravili o  možnost zápas zdra-
matizovat. Naopak domácí přišli 
se šňůrou 13 bodů a  bylo v  pod-
statě po zápase. Do poslední čtvr-
tiny vstupovali hosté se ztrátou 
22 bodů. Bohužel nepomohla ani 
hlasitá podpora několika věrných 
fanoušků hostujícího týmu, kte-
ří přijeli vytvořit našemu výběru 
takřka domácí atmosféru. Domá-
cí nepřipustili žádné komplikace 
a  zápas skončil 76:52. Nebýt vý-
padku v úvodu utkání a v průběhu 
3. čtvrtiny, zápas mohl pro hostující 
dopadnout mnohem lépe. Sestava 
a body: Kovář 17, Vrtal 14, Sladký 
13, Dufek 2, Studený 2, Dokulil 2, 
Man 2, Filla.

Spartak Uherský Brod B – BK 
Velké Meziříčí 40:67
I  v  neděli se hrálo v  netypickém 
čase, konkrétně ve 13.00. Hosté 
nastoupili s pozměněnou základní 
pětkou, protože Vrtala trápil kotník 
z  předchozího dne a  Jiří Studený 
se vůbec nedostavil. Chyby a  ne-
přesnosti byly charakteristické pro 
první čtvrtinu na obou stranách. 
Hostujícím se dařilo lépe a v závěru 
první čtvrtiny upravil skóre střída-
jící Vrtal na 13:7. Hostující BK ve 
druhé čtvrtině zpřesnili hru a mla-
dý nezkušený tým Brodu přehráli 
a  vybudovali si slušný náskok 14 
bodů. Náskok hosty uklidnil a tak 

mohli hrát v klidu, pustit se do šir-
ší rotace všech 8 hráčů a pohodlně 
navýšit náskok na 22 bodů. Domá-
cí se snažili s výsledkem něco udě-
lat, přišli s  agresivním napadáním 
a  pokřikováním po rozhodčích. 
Ani bezhlavé vrhání se pod nohy 
soupeře jim nepřineslo zisk, spíše 
si ublížili a zjistili, že to bolí. Zkuše-
nější tým BKVM už náskok nepus-
til a zvítězil 67:40.
Sestava a body: Vrtal 23, Kovář 14, 
Filla 9, Man 8, Dufek 6, Ostrý 3, 
Sladký 2, Dokulil 2.

Tabulka soutěže OPII muži:
1. Slovan Černá Pole C 7 6 1 520:429 13
2. Sokol Hodonín 7 6 1 525:449 13
3. BK Velké Meziříčí 7 4 3 406:375 11
4. TJ Slavia Kroměříž B 7 4 3 442:412 11
5. BK Vyškov A 7 3 4 466:478 10
6. TJ Sokol Podolí 7 2 5 499:515 9
7. Spartak Uherský Brod B 7 2 5 397:510 9
8. TJ Znojmo 7 1 6 421:508 8

Pozvánka na domácí zápas 
mužů:

BK Velké Meziříčí – Sokol Hodo-
nín, sobota 16. 12. v 16.00, tělocvič-
na ZŠ Školní (modrá škola).

Autoři: Vojtěch Dufek, Matěj Vrtal

Netradiční časy přinesly rozdílné výkony

Bránící Adam Ostrý, v pozadí Vojtěch Dufek.

V sobotu 2. 12. 2017 se v hale 2. ZŠ 
Žďár nad Sázavou uskutečnil turnaj 
přípravek za účasti pěti družstev 
z  kraje Vysočina. Naši hráči BK 
Velké Meziříčí se utkali s družstvy 
BK Žďár nad Sázavou (dívky), TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod, BC Vysoči-
na Jihlava a BK Žďár nad Sázavou 
(chlapci). Jednotlivé zápasy byly 
hrány na 2× 10 minut hrubého 
času. Body se počítaly, ale výsledek 
se dále nikde neuváděl. Organizá-
torům a  trenérům šlo pouze o  to, 
aby děti hrály a měly radost ze hry.

Mezi jednotlivé zápasy byly vklá-
dány jednotlivé dovednostní sou-
těže. Každý hráč si mohl vyzkou-
šet, jak umí driblovat mezi kužely 
dopředu i pozpátku. Druhou disci-
plínou bylo 100 přihrávek různého 
druhu na čas pětičlenného druž-
stva. Třetí dovednostní soutěží byla 
střelba na koš ze šesti pozic v okolí 
koše. Ze svého prvního turnaje 
byli nadšeni nejen hráči, ale i jejich 
přítomní rodiče, kteří své ratolesti 
povzbuzovali z hlediště.

Pavel Kučírek

Přípravka byla na svém 
prvním turnaji

Šedesátníci sehráli v  neděli 10. 
12. již sedmý turnaj této věkové 
kategorie. Konal se opět v krás-
ném prostředí velké tělocvičny 
třetí základní školy.
Opět za účasti pěti mužstev. 
Utkání byla ještě vyrovnanější 
než v předchozích turnajích.
Potřetí za sebou uspěla obě do-
mácí mužstva, skončila na prv-
ních dvou místech.

Vítězem se stali Starší páni Velké 
Meziříčí. 
Druhé místo vybojovali Lesáci 
Velké Meziříčí. 
Na třetím místě skončila Dukla 
Brno. 
Čtvrté místo obsadila Velká Bí-
teš, na pátém místě skončilo 
mužstvo Kodaku Třebíč.
Další turnaj se bude hrát v břez-
nu 2018.

Fotbalový turnaj superveteránů

HHK Velké Meziříčí „B“ – HC 
Zastávka 7 : 6 (1 : 1, 2 : 4, 4 : 1)
Rozhodčí: Sobotka – Mejzlík,  Sibe-
ra. Diváků: 20. Branky: 19. Bernat 
(Bradáč, Chlubna), 25. Kudláček 
J., 26. Frühauf (Smejkal, Šoukal), 
48. Bradáč (Frühauf, Kudláček J.), 
51. Střecha L. (Frühauf, Smejkal), 
52. Šoukal (Střecha), 54. Střecha L. 
(Frühauf) – 7. Koblížek, 28. Matal 
(Stromecký), 33. Jelínek (Kozárek), 
37. Koblížek (Stromecký, Burian), 
40. Kozárek (Jelínek), 60. Šedý 
(Kozárek, Stromecký). Vyloučení: 
8 : 6, navíc Soběský 10 minut za 
nesportovní chování a trest ve hře 
za nesportovní chování,Vyhnalík 5 
minut + do konce utkání za úder 
do oblasti hlavy a krku a Kozárek 
(všichni Zastávka) deset minut za 
nesportovní chování. Využití: 1 : 2. 

Oslabení: 1 : 0. V.M. „B“: Hladík 
(Šeba) – Pokorný, Střecha L. – Bra-
dáč, Buďa – Kučera – Kudláček 
J., Štěpánek, Šoukal – Smejkal, 
Frühauf, Tichý – Bernat, Barák, 
Chlubna. Utkání plné zvratů před-
vedli oba soupeři v 10. kole Krajské 
soutěže.
Až ve 48. minutě zavelel k dalšímu 
obratu v  utkání Bradáč snížením 
na 4 : 5. Mezi 51. a  54.´ postupně 
otočili zápas Šoukal a dvěma góly 
Libor Střecha. Tím druhým,na 
7 : 5, využil početní výhodu HHK. 
V  poslední minutě,také v  přesilo-
vé hře, ještě zdramatizoval vývoj 
zápasu hostující Šedý, ale domácí 
hráči už svoje vítězství udrželi.
Poslední zápas roku 2017 ode-
hrajeme v  Náměšti v  sobotu 
16. 12. 2017 od 17.00.                 -ht-

Béčko HHK vyhrálo



strana 8 medřičské listy | číslo 46 | 13. prosince 2017

MEDŘIČSKÉ LISTY – nezávislý týdeník – Vychází pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každou středu. Evidenční číslo MK ČR E 11253. Vydavatel: Ing. Bc. Ivana Horká, Markova 4, 
594 01 Velké Meziříčí, IČO: 49483382.Telefon: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz. Najdete nás na webu: www.medricske-listy.cz
Adresa redakce: Náměstí 4, 594 01 VelkéMeziříčí (průjezdem Květinářství Flouma, ve dvorku doleva – vedle prodejny Bioprodukt). Otevřeno: úterý a středa 13-16 hodin; čtvrtek a pátek 9-13 hodin.
Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. 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. Nepodepsané články jsou z dílny redakce. Články označené PI jsou placenou inzercí. Novinová uzávěrka je v pátek ve 16 hodin, sportovní strany v pondělí v 16 hodin.
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele ZAKÁZÁNO.

Extraliga
SPL Radostín nad Osl. – SK Ne-
tín 7 : 8
Pešek 2, Němec 2, Macek, Váša J., 
Váša A. – Doležal 4, Bouček 2, Be-
ran, Svoboda
SK Mostiště – HC Lukáš 4 : 12
Požár 2, Novák, Burian – Novák 4, 
Jánský 3, Jirovský 2, Klouda, Beť-
ko, Lukáš
SK Lavičky – Sanborn VM 3 : 12
Kampas F., Hejl, Barák – Ptáček 5, 
Bukáček 3, Hanus 3, Sláma
SK Omega VB – Agromotor VM 
4 : 4
Dvořák 2, Sladký, Svoboda – Ka-
dela E. ml., Kadela R., Svoboda 2
Horní Heřmanice – Tech. služby 
VM 5 : 5
Kutílek 2, Mejzlík 2, Střecha – 
Chudoba 2, Chatrný, Muzikář, 
Horký A.
Auto Dobrovolný VM – HC 
Ořechov 3 : 4

Hubl, Rašner, Vlach – Dvořák 2, 
Zeman, Karmazín
 1. Sanborn VM 10 9 0 1 90:36 18
 2. HC Lukáš 10 8 0 2 102:55 16
 3. SK Omega VB 10 7 1 2 68:41 15
 4. Agromotor VM 10 7 1 2 67:60 15
 5. SK Netín 10 7 0 3 80:53 14
 6. SPL Radostín n. Osl. 10 6 0 4 72:52 12
 7. Tech. služby VM 10 5 1 4 72:54 11
 8. Horní Heřmanice 10 2 1 7 39:76  5
 9. HC Ořechov 10 2 0 8 39:64  4
10. SK Mostiště 10 2 0 8 44:70  4
11. SK Lavičky 10 2 0 8 42:78  4
12. Auto Dobrovolný VM 10 1 0 9 53:105 2

I. liga
HC Bory – SK Stránecká Zhoř 
2 : 10
Horký 2 – Kopřiva 4, Kučera 2, 
Urbánek 2, Smažil, Kazda
HC Tasov – Kabadesign VM 1 : 5
Šoukal – Láznička 3, Míšek, 
Wasserbauer
HC Křižanov – River VM 1 : 5

Vojtěch – Fňukal, Koudela, Sýko-
ra, Krátký, Tlapák
HCF Dráhy VM – SK Vídeň 4 : 3
Slavík 2, Hugo, Sysel – Pálka, Ví-
deňský, Vávra
NHÚ Balinka VM – SK Stránec-
ká Zhoř 17 : 0
Navrátil 5, Komínek 4, Necid 3, 
Rous 3, Strádal R., Strádal M.
Farma Měřín – HC Pikárec 1 : 6
Procházka – Kovář 2, Chrást 2, 
Jaša P., Jaša V.
1.SK Vídeň 10 8 1 1 98:38 17
2.HC Pikárec 10 8 0 2 71:34 16
3.HC Benetice  9 7 1 1 76:26 15
4.River VM 10 6 2 2 58:36 14
5.Kabadesign VM  9 6 1 2 60:36 13
6.HCF Dráhy VM 10 6 1 3 52:39 13
7.NHÚ Balinka VM 10 4 0 6 60:48  8
8.HC Křižanov 10 4 0 6 50:43  8
9.SK Stránecká Zhoř 10 3 0 7 41:82  6
10.HC Tasov  9 1 0 8 27:74  2
11.Farma Měřín 10 1 0 9 30:88  2
12.HC Bory  9 1 0 8 21:100 2

HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA

Na tréninky našich nejmladších 
hokejistů dorazil Mikuláš se svou 
družinou. Na ledě se odehrálo vše, 
co k takové návštěvě patří… odne-
sení zlobivých hráčů do pekla, sliby 
neposlušných i předání sladkých 
odměn nejen dětem. Pokud by se 
i vaše dítě chtělo naučit hrát hokej 
a přitom se zapojit do podobných 
radovánek, nábory probíhají celou 
sezonu vždy v úterý a ve čtvrtek od 
15.30 na místním ZS.     H. Balgová

Sbor dobrovolných hasičů Velké 
Meziříčí měl v  sobotu 9. 12. 2017 
výroční valnou hromadu v  sále 
hasičské zbrojnice. Mezi hosty byl 
starosta města Josef Komínek, mís-
tostarosta Vilem Lavický, velitel sta-
nice HZS Velké Meziříčí npor.Bc. 
Jiří Doležal, za Generální ředitelství 
HZS ČR plk.  Ing. Zdeněk Hanuš-
ka, za krajské ředitelství HZS Kraje 
Vysočina plk. Ing. Libor Hanuška, 
hrabě Jan Podstatzky-Lichtenstein 
a prezident Moravské hasičské jed-
noty Milan Zdeněk.
Na schůzi se hodnotilo uplynulé 
období od minulé valné hromady. 
Starosta SDH Stanislav Kratochvíl 
v příspěvku připomněl že 71 členů 
sboru pracovalo na různých akcích 
ať to bylo zajišťování okresního 
kola hry PLAMEN, krajských kol 
hry PLAMEN a  dorostu. Připra-
vovali Memoriál Jaroslava Vaňka, 
Memoriál zasloužilých funkcio-
nářů a  mezinárodní soutěž CTIF. 
Mimo soutěžní akce spolupracu-
je SDH s  městem při zajišťování 
městských čarodějnic, městského 
ohňostroje ale například i likvidace 
místních jatek. Sbor nezapomíná 
ani na občany našeho města jak 
vánoční posezení s důchodci nebo 
mikulášskou nadílku pro děti nejen 
z  města ale i  z  okolí a  návštěvou 
místních školek. Pro širokou veřej-
nost se připravuje tradiční hasičský 
ples, dětský karneval ve spolupráci 
s DÓZOU, sběr železného šrotu po 
městě a další aktivity pro město.

Velitel výjezdové jednotky Jaroslav 
Šišpela informoval o technice, kte-
rou má naše jednotka ve vozovém 
parku. Připomněl některé výjezdy 
u  kterých zasahovala jako napří-
klad u požárů různých druhů ane-
bo technických zásazích jako byl 
silný vítr, který se přehnal přes naše 
město a  okolí. Zde se rozřezávaly 
popadané stromy nebo zajišťovala 
utržená střecha na RD nebo pod-
nicích. V  průběhu roku se prová-
dí i  několik prověřovacích cvičení 
společně s HZS. Nedílnou součástí 
výjezdové jednotky je i pravidelné 
školení, udržování v  akceschop-
nosti veškerou techniku a pravidel-
né kurzy na obsluhu motorové pily, 
dýchací přístroje, školení řidičů atd. 
V letošním roce měla zatím 48 vý-
jezdů k různým druhům událostí.
Mezi sportovní úspěchy mladých 
hasičů připomněl Miroslav Jág-
rik umístění na okresním kole ale 
i  9.  místo na Mistrovství ČR ve 
hře PLAMEN a účast na Regionál 
cupu. Dorostenky se v  letošním 
roce na krajském kole umístili na 
druhém místě a ve Žďárské lize zví-
tězily ve své kategorii Juniorek. Do-
rostenci se probojovali na Mistrov-
ství ČR dorostu, kde se umístili na 
krásném 4. místě. Referentka žen 
Lenka Jágriková pochválila ženy za 
zajišťování různých akcí pořádané 
našim sborem ale i  na sportovní 
úrovni se naše ženy nemusí stydět. 
Družstvo ženy FŇ se po loňském 
prvním místě ve ŽL umístili na 3. 

místě. Na postupové soutěži v po-
žárním útoku se na krajském kole 
umístili na 4.  místě. Druhé druž-
stvo ženy A se zaměřují hlavně na 
mezinárodní soutěže CTIF. Hlavní 
a nejdůležitější soutěž byla hasičská 
olympiáda v  rakouském Villachu, 
kde získaly celkové 9. místo a stří-
brnou výkonnostní plaketu. V ce-
lorepublikové Lize CTIF skončily 
na 4. místě a ve Dvoře Králové nad 
Labem vybojovaly titul mistryň 
republiky. Naše muže hodnotil 
Stanislav Kratochvíl st. ve spor-
tovní účasti. Muži mají různoro-
dé zaměření a  to v  soutěži CTIF 
získali pravidelně 5.  místo a  rov-
něž v Lize CTIF obsadili 5. místo. 
Na soutěži v  klasickém požárním 
útoku obsadili 5. místo. Nově se 
zapojil Troščák Michal do soutěže 
TFA – nejtvrdší hasič přežívá skon-
čil v  Novém Městě na Moravě na 
17. místě a v Třešti na 11. místě. Za 
své výkony na úrovni Mistrovství 
ČR byli všechna družstva oceněna 
poděkováním a věcným darem.
Hospodář Lubomír Chadim zhod-
notil příjmy a výdaje v naši poklad-
ně a  všechny uklidnil závěrečnou 
zprávou, že nejsme v  červených 
číslech.
Na naši schůzi jak jsem již zmínil 
byl mezi hosty i prezident Morav-
ské hasičské jednoty Zdeněk Milan, 
který v závěru schůze předal naše-
mu sboru Řád Tita Kršky, který je 
nejvyšším vyznamenáním Morav-
ské hasičské jednoty za dlouho-
dobé zásluhy o  rozvoj dobrovolné 
požární ochrany.
Starosta města Josef Komínek po-
děkoval za zvládnutí situace při 
silném větru, který zasáhl naše 
město a  rovněž za pomoc městu 
při různých akcích. Stejně jako pan 
Komínek tak i ostatní hosté podě-
kovali našemu sboru za spolupráci 
a  popřáli hodně štěstí do Nového 
roku 2018.
Na závěr bych chtěl jménem naše-
ho sboru popřát všem spoluobča-
nům krásné vánoční svátky a šťast-
né vykročení do Nového roku.
Starosta SDH Velké Meziříčí – Sta-

nislav Kratochvíl st.

Hasiči hodnotili rok 2017 a obdrželi 
řád Tita KrškyStarší dorost

TJ Lanškroun – HHK VM 2:1 
(0:0, 0:1, 2:0)
Góly a  asistence: 42:58 Štěpánek 
(Šembera), 55:41 Šembera (Mareš) 
– 27:27 Šandera (Macek). Sestava. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Svo-
boda I. – Báňa, Sapík, Burian M., 
Macek – Dundálek, Kapusta O., 
Procházka – Karásek, Havliš, Ka-
pusta L. – Bartošek, Zacha, Strádal 
– Šandera. Rozhodčí: Kratochvíl – 
Bohuněk, Hájková. Vyloučení: 6:7, 
využití: 0:1. Střely na branku: 59:34 
(21:12, 12:10, 25:12) 

Starší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 9:2 
(3:0, 3:0, 3:2)
Góly a asistence HHK: 55:23 Jašek 
(Kuřátko), 59:39 Švejda (Jašek). 
Sestava HHK VM: Mašek – Ha-
mmer, Křikava Vít, Kuřátko, Kará-
sek, Strnad – Křikava Vác., Švejda, 
Bíbr – Modl, Vrzal, Jašek – Karma-
zín. Rozhodčí: Mareček – Křížek, 
Šťastná. Vyloučení: 3:2, v oslabení: 
0:1. Střely na branku: 55:19 (20:2, 
24:10, 11:7), Procentuální úspěš-
nost brankáře HHK: Mašek – 83,64 
% – 46 zákroků – 60 min.

Mladší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 2:2 
(2:0, 0:1, 0:1)
Góly a  asistence HHK: 38:59 Ně-
mec (Katolický Š.), 48:25 Katolický 
M. Sestava HHK VM: Brož – Krej-
čí, Vejmola, Čamek, Jurný, Černá – 
Mátl, Katolický Š., Zeman – Ostrý, 
Katolický M., Němec – Havlásek, 
Petrčka. Rozhodčí: Dörrer, Ma-
reček. Vyloučení: 2:3, využití: 0:0, 
v  oslabení: 0:0. Střely na branku: 
20:30 (6:13, 8:11, 6:6). Procentuální 
úspěšnost brankáře HHK: Brož – 
90,00 % – 18 zákroků – 60 min. 

Hokej: Mladší žáci remizovali s lídrem

Nejmladší hokejisty navštívil Mikuláš

Hokejisté porazili Uherský Brod v prodloužení a vedou krajskou ligu 
HHK VM - HC Spartak Uher-
ský Brod 4:3 PP (1:0, 1:1, 1:2 - 
1:0)
Góly a asistence: 00:37 Střecha 
(Sobotka, 20:32 Maštera, 58:29 
Sobotka (Šimka), 64:21 Sobotka 
(Vlašín P., Ambrož) - 23:51 Va-
něk J. (Vaněk P.), 54:46 Gureň 
(Holík), 59:23 Ondra (Vaněk J.)
Sestava HHK: Slavíček (Svobo-
da) - Šerý, Vlašín P., Ambrož, 
Burian V., Šimka, Vondráček, 
Pokorný - Maštera, Střecha, So-
botka - Krča, Bula, Pejchal - Vla-
šín M., Matov, Urban - Roupec, 
Rozmarín, Burian L.
Sestava HC Spartak Uherský 
Brod: Stojar (od 61. minuty Cho-
vanec) - Gureň, Heča, Vaněk 
P., Kubiš, Tolokonnikov, Kovář, 
Surý, Vaněk J., Bumbál, Bařinka, 
Venclík, Bujáček, Holík, Klusák, 
Ondra, Obadal, Šiller.
Rozhodčí: Vepřek - Kříž, Pro-
cházka. Vyloučení: 4:6, navíc: 
Vaněk J. (UB) 10 min OT. za ne-

sportovní chování. Využití: 1:0, v 
oslabení: 0:0
Střely na branku: 26:25 (7:8, 7:5, 
9:11 - 3:1). Procentuální úspěš-
nost brankářůe Slavíček  (HHK) 
- 88,00 % - 22 zákroků – 65 min. 
Diváci: 168.
V sobotu se na našem zimním 
stadionu hrálo 13. kolo Krajské 
ligy, ve kterém se první muž-
stvo HHK utkalo se Spartakem 
Uherský Brod. První vzájem-
né utkání v této sezoně bylo po 
rozbruslení, z důvodu poruchy 
rolby, odloženo. A tak si mohla 
obě mužstva vzájemně poměřit 
síly až ve druhém kole. Domácí 
družstvo nastoupilo do utkání 
se sedmi obránci a čtyřmi kom-
pletními útočnými formacemi. 
Trenéři HHK ještě nemohli počí-
tat s Davidem Křenkem, který se 
až ve čtvrtek vrátil ze zahraničí. 
Nadále mužstvu chyběli Tomáš 
Kochánek a Lukáš Dostál. Sou-
peř se v utkání představil se čtyř-

mi obranými dvojicemi a třemi 
kompletními útoky. 
Vstup do utkání vyšel lépe domá-
címu HHK. Po 37 vteřinách lovil 
Stojar kotouč z brány. Autorem 
bleskového gólu byl Filip Střecha, 
asistenci si připsal Lukáš Sobot-
ka - 1:0. Další velkou šanci měla 
hned nato druhá formace, ale to 
již byl brankář hostů pozorný. 
Ve 4. minutě měli domácí hráči 
výhodu přesilové hry, kterou ne-
dokázali zužitkovat. Poté se do 
několika dobrých šancí dostal 
soupeř. Ten si však vylámal zuby 
na domácím gólmanovi Zdeň-
kovi Slavíčkovi. Na začátku 19. 
minuty byl za držení vyloučen 
další hráč Spartaku. Nabídnutou 
početní výhodu se však HHK ne-
podařilo využít. Jednogólovým 
vedením skončila první část.
V úvodu druhé třetiny viděli 
diváci hrubou chybu gólmana 
hostí. Ten rozehrál kotouč stře-
dem pole, kde ho zachytil Vojta 

Maštera, který pohotově zakončil 
do prázdné svatyně – 2:0. Ve 24. 
minutě se dočkali hostující hráči. 
Tečovaná střela z hole obránce 
Jakuba Vaňka skončila za zády 
našeho brankáře – 2:1. V polo-
vině utkání putoval na trestnou 
lavici další uherskobrodský hráč. 
Ani v této početní výhodě se na-
šim hráčům nepovedlo skórovat. 
V samém závěru druhého dějství 
byl za podražení vyloučen první 
domácí hráč. Nabídnutou přesi-
lovku hosté nevyužili.
Ve třetí třetině se na ledě více 
diskutovalo, než hrálo. A to díky 
několika velmi hrubým chybám 
trojice rozhodčích, kteří zbyteč-
ně rozkouskovali hru několika 
špatnými rozhodnutími. V 55. 
minutě hráči Spartaku vyrovnali 
– 2:2. Do vedení se hráči HHK 
dostali v polovině 59. minuty, 
kdy přihrávku Honzy Šimky zu-
žitkoval Lukáš Sobotka – 3:2. V 
poslední minutě zkusili hosté 

hru bez brankáře, se šesti hráči v 
poli. Kolotoč v našem obranném 
pásmu končí tvrdou střelou od 
modré lajny. Ta skončila v naší 
síti – 3:3. O vítězi se tak muselo 
rozhodnout v prodloužení, po-
případě při samostatných nájez-
dech.
Prodloužení hrané na pět minut 
po třech hráčích na každé straně 
dopadlo lépe pro domácí muž-
stvo. Do prodloužení nastoupi-
lo hostující mužstvo s druhým 
brankářem. Několik slibných pří-
ležitostí domácích vyřešili hosté 
zakázaným uvolněním. Následně 
si trenér hostí Kůdela vzal od-
dechový čas. V čase 63:52 byl za 
sekání vyloučen hráč Uherského 
Brodu Jakub Vaněk. K tomu do-
stal i osobní desetiminutový trest 
za nesportovní chování. V ná-
sledné přesilovce dal vítězný gól 
Lukáš Sobotka.  
Vyrovnané utkání tak skončilo 
vítězstvím domácích v prodlou-

žení a po prohře Boskovic se 
HHK posunul do čela tabulky 
krajské ligy. V posledním před-
vánočním kole zajíždí první 
mužstvo do Kroměříže. Utkání 
se hraje v sobotu od 17 hodin.
  Jaroslav Juda

1. HHK Velké Meziříčí 11 8 2 1 0 72:33 29
2. SKMB Boskovice 12 8 2 0 2 66:42 28
3. HC Orli Uničov 12 6 2 1 3 68:51 23
4. Hokej Uherský Ostroh 12 6 1 1 4 62:50 21
5. HK Kroměříž 12 5 2 2 3 51:48 21
6. HC Velká Bíteš 11 5 1 2 3 48:47 19
7. HC Uherský Brod 11 5 0 3 3 54:45 18
8. HC Uherské Hradiště 12 4 0 0 8 49:58 12
9. HC Lvi Břeclav 12 3 1 0 8 45:64 11
10. Blansko HK 12 1 1 1 9 38:75 6
11. HC Štika Rosice 11 1 0 1 9 40:80 4

Veřejné bruslení
Prosinec 2017

So 16. 12. 15.00 – 16.30
Ne 17. 12. 14.00 – 15.30
Pá 22. 12. 14.30 – 16.00
So 23. 12. 15.00 – 16.30
Ne 24. 12. 13.00 – 14.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč


