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U kina Jupiter clubu
Tři králové vykoledovali čtyři miliony korun
se bude testovat i v pátek

Cytogenetická laboratoř Brno
informuje o rozšíření provozní
doby odběrného místa u kina
Jupiter clubu. Už teď probíhá testování v pondělí, úterý a čtvrtek.
Od 28. ledna přibyl i pátek. Páteční odběry budou k dispozici
po celý měsíc únor, proto bude
možné je využít například pro víkendové zájezdy, jelikož labora-

toř garantuje doručení výsledků
do 24 hodin. K testování je nutné
se předem objednat přes krajský
rezervační systém.
Kdy se lze v Meziříčí nechat
otestovat?
Pondělí od 9 do 15 hodin
Úterý od 8 do 13 hodin
Čtvrtek od 9 do 15 hodin
Pátek od 9 do 13 hodin -měú-

Příští očkování se koná
v pondělí 21. února
Minulý
pátek
(28. ledna) proběhl ve velkém sále
Jupiter clubu další
očkovací den bez
registrace. Mobilní
očkovací tým od
společnosti Podané
ruce byl k dispozici
občanům v tradičním čase od 10 do
17 hodin. Na výběr
byla jednodávková vakcína Johnson & Johnson pro osoby starší 18 let, ale
i třetí posilující dávka vakcíny Pfizer/BioNTech. Vše, co pro očkování potřebujete udělat, je vzít si s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a občanský
průkaz. Ostatní nezbytné záležitosti vyřídí očkovací tým za vás.
Další termín, kdy proběhne vakcinace, je pondělí 21. února. Místo i čas
zůstávají beze změny oproti dnům předešlým, změna nastane pouze u nabídky očkovacích látek. Kromě vakcíny Pfizer/BioNTech se bude aplikovat i dvoudávková vakcína Moderna.
Bližší informace k očkování naleznete na webu ockovanivysocina.cz.

Zvyšujeme cenu od 1. 2.
Bohužel se ani nám nevyhnula vlna zdražování a od 1. února jsme nuceni navýšit
cenu novin na 20 Kč. Nebýt obecně zdražování, čímž se i redakci zvyšují náklady,
zůstala by cena novin stejná.
I tak ale týdeník Medřičské listy patří
mezi jedny z nejlevnějších soukromých
tiskovin, které se zabývají Velkým Meziříčím a jeho okolí.
Děkujeme všem čtenářům, kteří nás
i v této nelehké době podporují koupí či
inzercí v tomto nezávislém médiu. -red-
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U kina Jupiter clubu
Tři králové vykoledovali čtyři miliony
se bude testovat i v pátek
Cytogenetická laboratoř Brno
informuje o rozšíření provozní
doby odběrného místa u kina
Jupiter clubu. Už teď probíhá testování v pondělí, úterý a čtvrtek.
Od 28. ledna přibude i pátek. Páteční odběry budou k dispozici
po celý měsíc únor, proto bude
možné je využít například pro víkendové zájezdy, jelikož labora-

toř garantuje doručení výsledků
do 24 hodin. K testování je nutné
se předem objednat přes krajský
rezervační systém.
Kdy se můžu v Meziříčí nechat
otestovat?
Pondělí od 9 do 15 hodin
Úterý od 8 do 13 hodin
Čtvrtek od 9 do 15 hodin
Pátek od 9 do 13 hodin -měú-

Příští očkování bude
21. února
Minulý
pátek
(28. ledna) proběhl ve velkém sále
Jupiter clubu další
očkovací den bez
registrace. Mobilní
očkovací tým od
společnosti Podané
ruce byl k dispozici
občanům v tradičním čase od 10 do
17 hodin. Na výběr
byla jednodávková vakcína Johnson & Johnson pro osoby starší 18 let, ale
i třetí posilující dávka vakcíny Pfizer/BioNTech. Vše, co pro očkování potřebujete udělat, je vzít si s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a občanský
průkaz. Ostatní nezbytné záležitosti vyřídí očkovací tým za vás.
Další termín, kdy proběhne vakcinace, je pondělí 21. února. Místo i čas
zůstávají beze změny oproti dnům předešlým, změna nastane pouze u nabídky očkovacích látek. Kromě vakcíny Pfizer/BioNTech se bude aplikovat i dvoudávková vakcína Moderna.
Bližší informace k očkování naleznete na webu ockovanivysocina.cz.

Tříkrálová sbírka roku 2022 opět
překvapila. Součet všech 534 kasiček, které s třemi králi putovaly
v prvních dvou týdnech po celém okrese Žďár nad Sázavou,
činí pro letošní rok 4 189 233 Kč.
To je o 407 122 Kč více než v roce
2020, kdy se Tříkrálová sbírka
uskutečnila ještě v tradiční formě bez nastavených hygienických opatření.
Obavy, že epidemie Covid-19
poníží výtěžek ve svém výsledku,
se nepotvrdily. Naopak. Solidarita veřejnosti těm, kteří potřebují
pomoci, je stále aktuální.
„Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní
Tříkrálové sbírky. Moje velké díky
patří koledníčkům, kteří vyšli do
terénu, i všem dárcům, kteří i přes
celkově nedobrou ekonomicPožehnání napsali koleníci ve Velkém Meziříčí i do sněhu
kou situaci podpořili potřebné
štědrými dary. Děkuji také všem pomocníkům v organizování sbírky, tří- veřejnosti Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
královým asistentům, naší hlavní koordinátorce a pracovnici propagace, Nejen tři králové přispěli ke zdárnému výsledku letošní sbírky. Napokterá průběžně zveřejňovala tříkrálové dění v terénu i vývoj Tříkrálové mohly tomu i statické kasičky, které byly umístěné na různých míssbírky. Děkuji též všem spolupracujícím subjektům, těm, kteří nám umož- tech ve větších městech okresu. Současně je i nadále k dispozici onnili umístění statických pokladniček, základním uměleckým školám, které line kasička na www.zdar.charita.cz, kam mohou dárci přispívat až do
se účastnily tříkrálové benefice, velké poděkování patří Horácké muzice 30. dubna včetně darů zaslaných přímo na účet. Její výsledek je možné
a jejím hostům za skvělý hudební zážitek při Tříkrálovém koncertu. Dě- sledovat na www.trikralovasbirka.cz. K dnešnímu dni tyto dary činí
kuji vám všem a věřím, že nám zachováte svou přízeň i nadále,“ vzkázala nádherných 146 782 Kč.
Pokračování na straně 2.

Na začátku února se v Kraji Vysočina bude sčítat zvěř
Krajský úřad Kraje Vysočina už
stanovil dny, kdy se v letošním roce
bude sčítat zvěř. „Termíny sčítání
zvěře se vždy určují ve spolupráci
s uživateli honiteb a státní správou
myslivosti městských úřadů s ohle-

dem na klimatické podmínky,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního
hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Sčítání zvěře na Vysočině připadne letos na 5. února.

Dodávka světel se zdržela.
Město přistoupí
k sankcím
Odstavnou plochu ve Svitu měly
do konce ledna osvětlit nové
solární lampy. Bohužel i přes
dodatek ve smlouvě garantující
dodání v prodlouženém termínu,
nebyl zhotovitel schopen chy-

bějící světla do města dopravit.
Jejich instalace se tedy pozdrží.
Pro zhotovitele z toho budou plynout sankce na základě uzavřené
smlouvy. O posunu ve věci vás
budeme informovat.
-měú-

Pokud se stane, že některý držitel
honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě
a oznámí to písemně orgánu státní
správy myslivosti, tedy krajskému
úřadu, nejpozději do jednoho týdne ode dne provedeného sčítání, je
termín nového konečného sčítání
stanoven na 5. března 2022.
„Pravidelná kontrola početních stavů zvěře je potřebná k zajištění dobrého hospodaření v honitbách. Provedení jarního sčítání je povinnost,
kterou uživatelům honiteb stanovuje zákon o myslivosti,“ připomíná
radní Pavel Hájek.
Výsledky sčítání zvěře slouží uživatelů honiteb jako podklad při
tvorbě plánu mysliveckého hospodaření a dále jsou podkladem

pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů
zvěře v rámci Kraje Vysočina, následně pak pro území celé České
republiky.
V rámci předchozího sčítání v roce
2021 bylo na Vysočině sečteno přes
28 tisíc kusů srnčí zvěře, přes tři
a půl tisíce kusů černé zvěře, téměř
šest set kusů jelení zvěře, přes dva
tisíce tři sta kusů dančí zvěře a přes
šest a půl tisíce kusů lišky obecné.
Je zajímavostí, že došlo k výraznému meziročnímu nárůstu početních stavů bobra evropského, a to
o téměř 20 %.
Změny ve stavech zvěře v jednotlivých honitbách oproti loňskému
roku budou známy začátkem května.
-krú-

Vysokorychlostní trať by měla mít terminál také u Velké Bíteše

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti
dvou plánovaných vysokorychlostních tratí, které mají spojit Prahu s Brnem a Brno s Ostravou. Vedle terminálu v centru Jihlavy byl mimo jiné
poprvé oficiálně přiznán i vznik nového terminálu u Pávova. Místo zaústění jednoho ze sjezdů do terminálu ve Velkém Meziříčí je propojení do
konvenční sítě navrženo až u Velké Bíteše.
Schválením studie proveditelnosti tak došlo k ověření, že vybudování daných vysokorychlostních tras je ekonomicky efektivní a Správa železnic
může pokračovat v přípravě daných úseků.
První úsek vysokorychlostních tratí má být zprovozněn v roce 2030, se

začátkem výstavby se počítá v roce 2025, a to v úseku Praha-Běchovice –
Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních
Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě
přes Vysočinu, která tak získá zásadní zlepšení dopravní obslužnosti.
V úseku Praha-Brno byla zvolena varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem. U Jihlavy pak trať povede
v souběhu s dálnicí D1 a dá vzniknout novému terminálu v Pávově
mezi firmou Bosch Diesel a dálnicí. Zde bude možnost sjezdu na konvenční tratě, rychlé spojení a výrazné zkrácení jízdních dob tak získají
i obyvatelé Havlíčkova Brodu nebo Žďáru nad Sázavou. Druhý terminál

vznikne přímo v centru Jihlavy v místě současného městského nádraží.
Na obou připravovaných tratích budou vlaky jezdit maximální rychlostí až
320 km/h. Nejrychlejší vlaky pak stihnou cestu mezi Prahou a Brnem, respektive Brnem a Ostravou, za 1 hodinu. Z Prahy do Jihlavy by se pak lidé
mohli dostat vlakem za 40 až 50 minut, z Jihlavy do Brna ještě o něco dříve.
Cesta vlakem z Jihlavy do těchto měst teď trvá přes dvě hodiny.
Správa železnic už má v intenzivní přípravě hned 300 kilometrů plánovaných vysokorychlostních železničních tratí. Dosavadní plány systému
VRT v Česku počítají s celkovou délkou sítě kolem 700 km.
-zprac.: red, zdroj: JID, SŽ--

Tříkrálová sbírka roku 2022 opět
překvapila. Součet všech 534 kasiček, které se třemi králi putovaly v prvních dvou týdnech po
celém okrese Žďár nad Sázavou,
činí pro letošní rok 4 189 233 Kč.
To je o 407 122 Kč více než v roce
2020, kdy se Tříkrálová sbírka
uskutečnila ještě v tradiční formě bez nastavených hygienických opatření.
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poníží výtěžek ve svém výsledku,
se nepotvrdily. Naopak. Solidarita veřejnosti těm, kteří potřebují
pomoci, je stále aktuální.
„Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní
Tříkrálové sbírky. Moje velké díky
patří koledníčkům, kteří vyšli do
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Pokračování na straně 2.

Budou sčítat zvěř
Krajský úřad Kraje Vysočina už
stanovil, kdy se bude sčítat zvěř.
To připadne na 5. února. Pokud
se stane, že některý držitel honitby
nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy
myslivosti, tedy krajskému úřadu,
nejpozději do jednoho týdne ode
dne provedeného sčítání, je termín
nového konečného sčítání stanoven na 5. března 2022.
Provedení jarního sčítání je povinnost, kterou uživatelům honiteb
stanovuje zákon o myslivosti. Výsledky sčítání zvěře slouží uživatelů
honiteb jako podklad při tvorbě
plánu mysliveckého hospodaření
a dále jsou podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech

jednotlivých druhů zvěře. V rámci
předchozího sčítání v roce 2021
bylo na Vysočině sečteno přes 28
tisíc kusů srnčí zvěře, přes 3500
kusů černé zvěře, téměř 600 ks jelení zvěře, přes 2300 ks dančí zvěře
a přes 6500 kusů lišky obecné. Je
zajímavostí, že došlo k výraznému
meziročnímu nárůstu početních
stavů bobra evropského, a to o téměř 20 %.
-krú-

Vichr potrápil i Vysočinu

Výstraha meteorologů se vyplnila a Vysočinu v sobotu v podvečer zasáhl
silný vítr. Od sobotní sedmé hodiny podvečerní do nedělní půlnoci zasahovali hasiči na Vysočině u více než 220 událostí v souvislosti s počasím.
Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace
a bránily tam plynulému provozu. Nejvíce událostí řešili hasiči na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Stromy v úseku cca 200 m popadaly také na trakční vedení mezi Žďárem n. S. a Ostrovem n. O. Provoz na trati, která je
v současnosti hlavní spojnicí Prahy a Brna, byl v tomto úseku do půlnoci
zastavený.
-red, zdroj: HZS-

Vysokorychlostní trať by měla mít terminál u Velké Bíteše

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti
dvou plánovaných vysokorychlostních tratí, které mají spojit Prahu s Brnem a Brno s Ostravou. Vedle terminálu v centru Jihlavy byl mimo jiné
poprvé oficiálně přiznán i vznik nového terminálu u Pávova. Místo zaústění jednoho ze sjezdů do terminálu ve Velkém Meziříčí je propojení do
konvenční sítě navrženo až u Velké Bíteše.
Schválením studie proveditelnosti tak došlo k ověření, že vybudování daných vysokorychlostních tras je ekonomicky efektivní a Správa železnic
může pokračovat v přípravě daných úseků.
První úsek vysokorychlostních tratí má být zprovozněn v roce 2030, se

začátkem výstavby se počítá v roce 2025, a to v úseku Praha-Běchovice –
Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních
Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě
přes Vysočinu, která tak získá zásadní zlepšení dopravní obslužnosti.
V úseku Praha-Brno byla zvolena varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem. U Jihlavy pak trať povede
v souběhu s dálnicí D1 a dá vzniknout novému terminálu v Pávově
mezi firmou Bosch Diesel a dálnicí. Zde bude možnost sjezdu na konvenční tratě, rychlé spojení a výrazné zkrácení jízdních dob tak získají
i obyvatelé Havlíčkova Brodu nebo Žďáru nad Sázavou. Druhý terminál

vznikne přímo v centru Jihlavy v místě současného městského nádraží.
Na obou připravovaných tratích budou vlaky jezdit maximální rychlostí až
320 km/h. Nejrychlejší vlaky pak stihnou cestu mezi Prahou a Brnem, respektive Brnem a Ostravou, za 1 hodinu. Z Prahy do Jihlavy by se pak lidé
mohli dostat vlakem za 40 až 50 minut, z Jihlavy do Brna ještě o něco dříve.
Cesta vlakem z Jihlavy do těchto měst teď trvá přes dvě hodiny.
Správa železnic už má v intenzivní přípravě hned 300 kilometrů plánovaných vysokorychlostních železničních tratí. Dosavadní plány systému
VRT v Česku počítají s celkovou délkou sítě kolem 700 km.
-zprac.: red, zdroj: JID, SŽ--
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Tři králové vykoledovali čtyři miliony
A jak letošní výtěžek pomůže?

„V letošním roce podpoříme především svozy našich uživatelů do denních stacionářů Rosa a Nesa, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem financí na jejich zajištění. Každodenní svozy do stacionářů jsou
finančně nákladné a nelze jejich provoz hradit pouze z příspěvků našich
klientů. Ti by bez této finanční podpory nemohli zařízení pravidelně navštěvovat. Dále pak plánujeme rozšíření našich terénních služeb, které
jsou v současné době velmi žádané. A v neposlední řadě pak sbírka pomůže i těm, kteří žijí v tíživé finanční a hmotné nouzi a jejichž počet
v poslední době rovněž stále roste,“ vysvětlila Ing. Jana Zelená. K dalším plánovaným záměrům pak patří příspěvek uživatelům s duševním
onemocněním na rekondiční pobytovou akci, rozvoj dobrovolnického
centra Kambala, které zapojuje dobrovolníky tam, kde jejich činnost
pomůže k efektivnějšímu poskytování služeb a kde využijí svůj volný
čas. Tříkrálová sbírka plní i funkci podpůrnou. Oblastní charita její
výtěžek využije v zařízeních, které v letošním roce nebudou mít dostatek financí pro svůj provoz.
Žďárská Charita se pro letošní rok rozhodla veškeré doprovodné aktivity přemístit do online prostoru. „Velmi úspěšný byl děkovný Tříkrálový koncert s Horáckou muzikou, který je stále ke zhlédnutí na www.
zdar.charita.cz nebo youtubové stránce Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Po roční pauze se otevřela i Benefice pro Tříkrálovou sbírku,
a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami,“ uvedla
Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Na facebookové stránce benefice je možné zhlédnout příspěvky žáků ze Žďáru
nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Aktivně
se zapojil i Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad
Pernštejnem, který je dlouholetým podporovatelem Tříkrálové sbírky
V tříkrálovém terénu bylo zapojeno přes 2 100 dobrovolníků, kteří

Dokončení ze strany 1.

navštívili nesčetné množství domácností. Jako každým rokem, tak
i letos pomohli studenti Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě. Ti oslovovali
v den svátku Tří králů veřejnost na náměstích obou měst.
„Do této dobročinné akce se moc ráda zapojuji. Proto jsme se společně
se spolužačkami z Biskupského gymnázia vydaly v královských oblecích
a korunách do žďárských ulic koledovat. Ve třech skupinách jsme procházely městem, oslovovaly kolemjdoucí a zpívaly jim známou tříkrálovou píseň. Lidé byli velmi štědří. Kromě toho, že jsme měly možnost
pomoci potřebným, jsme si užily spoustu legrace a přispěly k udržování
tradic. Moc děkujeme všem dárcům a organizátorům za možnost být
součástí této krásné akce,“ nadšeně sdělila Barbora Hrnčířová, jedna ze
studentek Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou.
Velkým přáním žďárské Charity pro následující roky je vytvořit síť
kolednických skupinek i pro větší města. V posledních letech bylo
možné tři krále potkat pouze v některých částech měst. „Stále máme
velké množství ohlasů z mnoha domácností, že nedošlo k tříkrálovým
návštěvám a majitelé domů by za ni byli moc rádi. Naše dobrovolnické
centrum Kambala se proto pokusí oslovovat nejen mladé lidi v průběhu
celého roku, abychom naši početnou tříkrálovou základnu ještě rozšířili. V letošním roce jsem ještě více než v předchozích letech pociťovala
v některých domácnostech obrovskou vděčnost z naší královské návštěvy. Návštěvy byly nabité silnými emocemi, které mě hnaly opět kupředu
a utvrzovaly, že má cenu si vzít korunu a věnovat tradici třeba jeden
sobotní den,“ doplnila závěrem Veronika Dobrovolná.
Text: Lenka Šustrová
Foto: Zbyněk Čech
Více informací o Tříkrálové sbírce:
https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/

Tři králové se brodili sněhem i v Radenicích

Každé pondělí vychází
nový díl Podcastů Kraje
Vysočina

V Borech jste se mohli setkat se spoustou „králů“

Účastníci sbírky v Mostištích

Krizový štáb Kraje Vysočina: Hygiena hlásí
rekordní čísla pozitivně testovaných, rychle se plní
kapacity testovacích míst
Informace KHS kraje Vysočina:
Varianta omikron už plně převládla. Týdenní incidence 1 063
případů na 100 tisíc obyvatel,
nejvíce v okrese Havlíčkův Brod
(1 165), nejméně v okrese Pelhřimov a Třebíč (1 001). Rekordní
čísla v počtu pozitivně testovaných.
– intenzivní péče v krajských nemocnicích: K 27. 1. je na jednotkách intenzivní péče 5 pacientů,
stejně jako na umělé plicní ventilaci. O dalších 74 pozitivních
pacientů je postaráno na standardních lůžkách, zde se jedná
o mírný nárůst. V nemocnicích
roste počet pozitivně testovaných
zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě (120 pozitivních

a 58 v karanténě), podle náměstka
Vladimíra Novotného se dá očekávat, že čísla nadále porostou.
S rostoucím počtem pozitivně
testovaných zaměstnanců se potýká i Policie ČR, pokrytí služeb
a dalších činností je však zajištěno
v plném rozsahu. Činnost kritické infrastruktury je zatím plně
zabezpečena. Hlavním důvodem
pozitivity a karantén zaměstnanců kritické infrastruktury je šíření
nákazy ve školách (věková skupina do 19 let).
– nasazení AČR: Ještě do 31. 1.
vypomáhají dva příslušníci armády na covidových odděleních
v Nemocnici Havlíčkův Brod.
O prodloužení pomoci nebo
nové žádosti o výpomoc armády

Dodávka světel se zdržela.
Město přistoupí
k sankcím
Odstavnou plochu ve Svitu měly
do konce ledna osvětlit nové solární lampy.
Bohužel i přes dodatek ve smlouvě garantující dodání v prodlouženém termínu, nebyl zhotovitel schopen chybějící světla do

města dopravit. Jejich instalace
se tedy pozdrží. Pro zhotovitele z toho budou plynout sankce
na základě uzavřené smlouvy.
O posunu ve věci vás budeme
informovat.
-měú-

se v krajských nemocnicích nyní
neuvažuje.
– nově si mohou územní samosprávy požádat u zdravotních pojišťoven o příspěvek na provedení
AG testů v rámci povinného testování, vztahuje se na testy provedené od 17. ledna 2022.
– testování: Denně je provedeno
cca 3 800 PCR testů, to je o 1 200
více než v minulém týdnu, kapacity se postupně zaplňují, dostupné
termíny nyní 3–4 dny, dá se očekávat, že se lhůta prodlouží až na
týden a více. Nová odběrová místa
soukromých společností – Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův
Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou (místa by měla být postupně
zařazena do krajského rezervač-

ního systému odbery.kr-vysocina.
cz).
– testování ve školách: žádná krajem zřizovaná škola není úplně
uzavřena, pouze u Gymnázia,
SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou
došlo z personálních důvodů
k omezení stravovacího provozu
– vakcína NOVAVAX: Podle informací z Ministerstva zdravotnictví bude v úterý 1. 2. zahájena
předregistrace zájemců o vakcínu
Novavax (prostřednictvím rezervačních stránek na webu Ministerstva zdravotnictví crs.uzis.cz).
Na základě projeveného zájmu
bude následně vakcína rozdělena do jednotlivých krajů. Zásoba
370 000 dávek by měla do České
republiky dorazit 21. února. -krú-

Řidička nadýchala přes jedno promile
Velkomeziříčští policisté kontrolovali 24. ledna večer na ulici Sokolovská
osobní automobil Hyundai. Čtyřiačtyřicetiletá řidička se v rámci kontroly
podrobila dechové zkoušce. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,02 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 1,25 a 1,09
promile. Policisté ženě na místě další jízdu zakázali a zadrželi řidičský
průkaz. Svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Pachatel z vozidla odcizil ledvinku s peněženkou a doklady
Žďárští policisté prošetřují případ krádeže věcí z vozidla, ke kterému došlo
25. ledna v obci Lavičky. Ze zaparkovaného nákladního vozidla pachatel
v době mezi půl jednou a půl druhou odpoledne odcizil z kabiny vozu ledvinku s peněženkou, finanční hotovostí a osobními doklady. Majiteli tak
vznikla škoda přes sedm tisíc korun. Policisté na místě provedli ohledání

Na začátku října loňského roku spatřil světlo světa vůbec první Podcast Kraje Vysočina a jeho hostem byl bývalý nadějný tenista a nyní
trenér Jakub Filipský, kterého však ve slibné kariéře zastavila četná
zranění. Od té doby už vzniklo dalších 16 dílů podcastů a jejich autoři
středoškoláci Klára Zámková a David Vařílek si k mikrofonu pozvali
další zajímavé hosty, kteří se na Vysočině narodili nebo s ní spojili
svůj profesní a osobní život. A jak připomíná krajský radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Jan Břížďala: „Nové Podcasty Kraje Vysočina
si můžete poslechnout pravidelně každé pondělí přes odkaz na webových
stránkách kraje nebo přímo v aplikaci Anchor.“
-red, zdroj: krú-

ZPRÁVY OD HASIČŮ A POLICIE
Hasiči ze stanice Velké Meziříčí vyjeli 25. 1. 2022 v 11.20 k čerpací stanici
PHM – MOL na D1, na 144,5 km směr Brno. Likvidovali zde požár osobního automobilu. Vzniklá škoda je 70 tis. Kč, ke zranění osob nedošlo. ■
V Blízkově 30. 1. 2022 v 0.23 odstranili hasiči z Měřína strom z komunikace. ■ Ve Velké Bíteši 30. 1. 2022 v 1.06 odstranili hasiči ze stanice Velká
Bíteš strom z komunikace. ■ Hasiči ze stanice Velké Meziříčí ve Velkém
Meziříčí, U Zlatého křížku 30. 1. 2022 v 7.12 odstranili strom spadlý na
elektrické vedení. ■ V Radenicích 30. 1. 2022 v 8.10 odstranili místní hasiči strom z komunikace. ■ V Jabloňově 30. 1. 2022 9.13 hasiči ze stanice
Velké Meziříčí odstranili strom z komunikace. ■ V Jindřichově 30. 1. 2022
v 17.02 odstraněnili hasiči ze stanice Velká Bíteš strom z komunikace.

Objasněnost trestních činů přesáhla 60 %
V roce 2021 došlo na Žďársku celkem k 736 trestným činům a z tohoto
počtu se policistům podařilo objasnit 453 případů. Celková objasněnost za
uvedené období tedy činila 61,5 %. Ve stejném období v roce 2020 došlo
k celkem 860 trestným činům, z nichž policisté objasnili 566, tedy 65,8 %.
V teritoriu obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 236 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 137
trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Velkomeziříčsku činila 58,1 %.
V roce 2020 šlo o 292 případů, z toho 176 objasněných, tedy 60,3 %.
Na Žďársku došlo v loňském roce k 66 násilným trestným činům, z nichž
kriminalisté objasnili 50 případů. Celková objasněnost násilné trestné
činnosti tedy činila 75,8 %. V roce 2020 se jednalo o 79 případů, z tohoto
počtu kriminalisté objasnili 65 trestných činů, a objasněnost činila 82,3 %.
a šetření. Případ šetří jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají.
V souvislosti s tímto případem policisté apelují na občany, aby ve vozidlech nenechávali viditelně odložené peněženky, mobilní telefony, notebooky, tablety, kabelky, tašky a jiné cenné věci. Osamoceně stojící vozidlo
je pro pachatele snadným terčem. K vloupání do vozidla může pachatele
zlákat i jakákoli jiná viditelně odložená věc. Pokud pachatel vidí ve vozidle
věc, kterou se rozhodne odcizit, nebude se určitě snažit vloupat se do automobilu šetrně. Škoda, kterou poškozením vozidla způsobí, mnohdy
mnohonásobně překročí cenu odcizené věci. Pachatel se krádeže dopouští
za účelem zisku. Věc, kterou odcizí, rychle prodá nebo vyhodí, takže už
ji s největší pravděpodobností nikdy neuvidíte. Dále je nutné myslet také
na to, že při krádeži mobilního telefonu, notebooku či tabletu se může pachatel dostat k vašim soukromým komunikacím a materiálům, osobním
informacím i všem dalším uloženým datům.
-pol-
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Charitativní koncert Muzikanti dětem bude 28. 5.
Milí přátelé, podporovatelé a návštěvníci charitativního koncertu
Muzikanti dětem, po dvou letech
nuceného odkladu vám všem
s radostí můžeme oznámit, že
v roce 2022 se konečně koncert
na velkomeziříčském Náměstí
opět uskuteční. Poslední květnovou sobotu, tedy 28. května, se již
počtrnácté sejdeme u pódia, na
kterém bude pro všechny hudební nadšence připraven osmihodinový program, který jako obvykle
zahájí Orchestr ZUŠ Velké Meziříčí. Po něm bude následovat celá
plejáda hudebních hostů, z nichž
můžeme prozradit např. kapelu
Turbo. Další účinkující budeme
postupně představovat – sledujte
naše webové stránky a Facebook.

Výtěžek celého koncertu bude
určen pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s., klub Velké Meziříčí,
který dle stanov klubu usiluje
o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem, a to vše v kombinaci
se zdravými. Snaží se o rozvoj
informovanosti rodičů v oblasti
psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky v sociální sféře
a o celkovou podporu rodičů.
Těšíme se, že po dvou letech, kdy
jsme byli nuceni vlivem epidemiologické situace koncert zrušit, se na náměstí s vámi všemi
opět sejdeme. Věříme, že se nám
podaří navázat na předchozí akce
jak kvalitním programem, tak

i skvělou atmosférou, kterou jste
jako publikum vždy dokázali vytvořit.

Doufáme, že nás v tom nenecháte
a přijdete nás v sobotu 28. května
podpořit! Muzikanti dětem, z.s.

Tvůrci nového
filmu se inspirovali
lokálkou, která odjela
bez strojvedoucího
Nový český film Mimořádná událost měl premiéru v brněnském kině Scala. Promítat se bude ve Velkém Meziříčí v kině Jupiter club v neděli 6. 2.
v 18.30 a v sobotu 19. 2. v 19.30. Je na něm zajímavé zejména to, že tvůrci
se inspirovali případem, k němuž došlo v únoru 2019 v našem regionu,
kdy strojvůdci ujel vlak. On sám zůstal na nástupišti v Martinicích, zatímco vlak jel i cestujícími do Velkého Meziříčí. Tam nakonec sám zastavil
a nikomu se nic nestalo. Čili absolvoval také náročnou trasu po mostě.
Neuvěřitelný případ se stal 19. února 2019 dopoledne. Podle očitého svědka se strojvedoucí snažil ve stanici Martinice opravit závadu na údajně nepojízdném stroji. Jenže lokálka se z ničeho nic sama rozjela a samovolně
pokračovala v jízdě do Velkého Meziříčí, kde se naštěstí sama zastavila.
Autoři filmu mají na svém kontě například také zdařilý film Vlastníci.
Připr.: Iva Horká

Výstava návrhů ukáže odpočinkovou lokalitu u řeky
Chcete jít kolem řeky a nasávat výjimečnou atmosféru? Přístup
k vodě, paprsky slunce, klidná procházka nebo naopak dovádění
s ratolestmi? To všechno může v budoucnu nabídnout lokalita
podél Balinky. Láká na webu starosta města Velké Meziříčí.

Jak již vedení města před časem informovalo, do města zavítali studenti
Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (FA ČVUT)
v Praze, kteří zpracovali inspirativní návrhy, jak by mohla odpočinková zóna vypadat. V rámci semestrální práce pokryli území podél řeky
Balinky od koupaliště až do bývalého areálu Svitu. Zmíněný prostor
v rámci své zářijové návštěvy prošli, nafotili a seznámili se i s širším
okolím, aby jejich práce představovala komplexní pojetí. „Nabídli jsme
budoucím architektům reálné zadání, aby získali tolik potřebnou praxi.
Oni nám na oplátku dají nahlédnout do jejich návrhů, které jsou pro nás

inspirací,“ shrnul spolupráci velkomeziříčský starosta. Nyní uplynul
termín pro odevzdání prací, a tak se blíží také čas pro jejich prezentaci.
„Chceme lidem ukázat, jak vidí rozvoj velmi cenné městské lokality studenti architektury, proto jsme se rozhodli udělat prezentaci jednotlivých
projektů za účasti veřejnosti. Ta se uskuteční 11. února v 17:00 v předsálí
kina Jupiter clubu. Tímto zvu všechny lidi, které budoucí rozvoj našeho
města zajímá, k otevření této výstavy studentských prací,“ vyzval k účasti
starosta a doplnil, že všechny návrhy budou vystavené také přímo ve
Svitu. V předsálí kina Jupiter clubu a u Balinky se objeví 34 velkoformátových plachet a fyzický model řešeného území. Výstavu odstartují svými prezentacemi přímo autoři jednotlivých projektů – studenti
ateliéru, který na FA ČVUT vedou doc. Ing. arch. Radek Kolařík
a Ing. arch. Martin Štrouf. Výstava bude přístupná od jejího zahájení
v pátek 11. února až do konce března.
-red, zdroj: měú-

Foto: Trailer filmu Mimořádná událost

Městská policie slaví 30 let a zve na Den otevřených
dveří, který se bude konat 20. února
Městská policie Velkého Meziříčí oslaví v únoru kulaté jubileum
a při této příležitosti pořádá Den
otevřených dveří pro veřejnost. Pokud byste si rádi prohlédli zázemí
strážníků nebo kupříkladu viděli
ukázku zásahových technik, jste
srdečně zváni k návštěvě služebny

v neděli 20. února od 14 hodin.
Městští strážnici si připomínají
30 let své existence. V den výročí od založení, tedy 20. února, si
v rámci Dne otevřených dveří návštěvníci budou moci prohlédnout
policejní sídlo a dozví se zajímavosti o historii místního sboru.

Akci slavnostně uvedou hlavní
představitelé města ve spolupráci
s vedoucím strážníkem městské
policie Janem Klikarem. Chybět

nebude ani ukázka zásahových
technik nebo prohlídka služebního
vozidla na parkovišti za služebnou.
-připr. red, zdroj: měú-

Aktuální zpravodajství
z kraje
V nemocnicích chybí personál. Je
nemocný

Pět krajských nemocnic na Vysočině nyní postrádá 176 zaměstnanců, kteří měli pozitivní test na COVID-19, dalších 56 zaměstnanců
je v karanténě. Jde prozatím o nejvyšší čísla, která od loňského léta
statistika zaznamenala.

Nový spoj pojede z Třebíče do Velkého
Meziříčí

Od 1. února začne jezdit nový autobusový spojna trase Třebíč – Velké Meziříčí a zpět. V pracovní dny, kromě školních prázdnin, vyjede
přímá linka z Třebíče ve 14.20 a cestu do Velkého Meziříčí bez dalších
zastávek zvládne za 33 minut, opačným směrem se vydá ve 14.55 s dojezdem do Třebíče v 15.28.
Připr.: -ivh-

Znáte nejmenší hřbitov v ČR? Najdete ho nedaleko Velkého Meziříčí
(Tip na výlet.)
Obec Hluboké, kterou si prosím nepleťme s vesnicí Lesní Hluboké a jež
se z našeho směru či pohledu nachází za Jinošovem, se může pochlubit
naprostou raritou. Zatímco Lesní Hluboké najdeme poblíž Devíti křížů
na Bítešsku, tak námi myšlené Hluboké je situováno v prostoru mezi Jinošovem, Újezdem u Rosic, Krokočínem a Lesním Jakubovem. Relativně
blízko leží také Kralice nad Oslavou – a jen osm kilometrů je vzdálena
Náměšť nad Oslavou. Toto území vlastně tvoří jakoby jakési rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje.
O Hlubokém, kde žije jen něco přes dvě stovky obyvatel, se obecně ví, že
tam stojí areál tzv. Svatojakubského pivovaru. O zdejší zlatavý mok, moc
dobré pivečko, mají zájem skuteční fajnšmekři a znalci. Ovšem v Hlubokém existuje ještě jeden unikát. A to je právě ta již v úvodu zmiňovaná
rarita… Kdysi mě na ni upozornil můj někdejší velkobítešský kolega, když
jsme poblíž pracovali v lese. Když jsem dotyčnou zajímavost uviděl, naprosto mě fascinovala… K prohlídce se tady totiž nabízí vůbec nejmenší
hřbitůvek v celé České republice! V lednu roku 2007 byl pelhřimovskou
agenturou Dobrý den zaregistrován do Knihy rekordů, respektive do České databáze rekordů a kuriozit.
Jde o regulérní, všem nařízením a směrnicím vyhovující, a proto kdysi
příslušnými úřady schválené místo posledního odpočinku tamějších
evangelíků. Jeho rozloha činí pouze 102 metrů čtverečních(!); na šířku
měří 8,90 m a na délku 11,04 m na jedné straně + 11,90 m na straně

druhé, protilehlé. Obklopuje ho kamenná zeď vysoká jen asi půl metru.
I z toho důvodu tohle místo vypadá, jako by se zde někdo na docela festovních základech chystal postavit si nějaký menší rodinný domek. Na
krásném lesním hřbitůvku byste pod devíti lipami a javory objevili dohromady sedm hrobů – z nich pět běžných a dva úzké, přičemž místa pro
další je zde ještě dost a dost.
První písemná zmínka o hlubockém evangelickém hřbitově pochází z roku 1885, ale právním základem pro jeho zřízení se stal vlastně už
tzv. toleranční patent císaře Josefa II. blahé paměti, vydaný roku 1781. –
V květnu 1945 zde byli narychlo pohřbeni také tři padlí sovětští vojíni; ty
však již v prosinci téhož roku místní občané exhumovali a na koňských
povozech je pak v rakvích převezli na společné pohřebiště příslušníků
Rudé armády, které se nachází v místě velmi tvrdé bitvy ze samotného
konce druhé světové války, totiž v Ořechově u Brna.
Dnes bydlí v malebné obci Hluboké pouze tři evangelické rodiny, jimž
tedy prostory hřbitůvku prozatím plně postačují. O jeden z hrobů tady
až dodneška pečují také potomci rodiny samotného zakladatele hřbitova,
pana Josefa Sklenáře. Ti však nyní žijí v Moravském Krumlově. Uvažuje
se ale o tom, že by zde v Hlubokém v budoucnu mohli být pohřbíváni
i občané ze smíšených rodin, eventuálně i ti, co jsou jiného vyznání.
Zajímavé je, že místním evangelíkům kázal v letech 2010 až 2015 černošský kněz Leonardo Teca, původem z Afriky – konkrétně z Angoly. Ten

sice působil především v Horních Vilémovicích, které se také nacházejí na Třebíčsku, avšak do jeho kompetence – a do jeho rajónu – spadala
i kazatelská stanice v onomu našemu Hlubokému tak blízkých Kralicích.
V současné době je jeho působištěm Kladno. Proslavil se mj. i tím, že při
náboženských obřadech rozeznívá svými hbitými prsty africký buben.
Areál hlubockého minihřbitůvku je obklopen lesem – no a přímo v něm
prý někdy rostou dokonce i hřiby. Ty však pochopitelně nikdo nesbírá,
a to především z důvodu piety a pověrčivosti, ale nejspíš i hygieny. No, kdo
by taky sbíral houby na hřbitově, že…
Pokračování na straně 5
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Poděkování

Kino Jupiter
club VM

Děkuji moc řidiči, který mi pomohl
ve čtvrtek 20. ledna před 15. hodinou
na silnici za Kozlovem, když jsem se dostala
do nesnází, a převzal situaci do svých rukou.

Zpívej 2 • 3. 2., 17.00, 130 Kč. Mládeži přístupný.
Ulička přízraků • 4. 2., 19.30,
130 Kč. Mládeži příst. od 15 let.
Moonfall • 5. 2., 19.30, 140 Kč.
Mládeži přístupný.
Mimořádná událost • 6. 2., 18.30,
19. 2., 19.30, 140 Kč. Mládeži přístupný od 12 let.
Uncharted • 12. 2., 17.30, 130 Kč.
Mládeži přístupný.
Tajemství staré bambitky 2 •
13. 2., 16.00, 16. 2., 17.00, 27. 2.,
16.00, 140 Kč. Mládeži přístupný.
Valentýnské promítání! V létě ti
řeknu, jak se mám • 14. 2., 18.00,
20. 2., 18.30, 140 Kč. Mládeži příst.
Smrt na Nilu • 18. 2., 19.30, 130 Kč.
Mládeži přístupný od 12 let.
Zlevněná projekce nejen pro seniory! Muž se zaječíma ušima •
24. 2., 16.30, 70 Kč. Mládeži přístupný od 12 let.
Pes • 25. 2., 19.30, 120 Kč Mládeži
přístupný od 12 let.

Děkuji mladé paní Věrce, která
přispěchala z nedalekého domu a utěšovala
mou postiženou dceru.
Děkuji dalším řidičům, kteří pomohli
a nestačila jsem jim osobně poděkovat.
Děkuji všem, kteří pomohli mé méně
mobilní 82leté mamince.
Děkuji moc, moc.
Řidička stříbrné Fabie.

Vzpomínáme

Kytičku na hrob
Ti pokádáme,
je v ní za vše vroucí dík.
S láskou stále
vzpomínáme,
bylo krásné s Tebou žít.
Dnes, 2. února 2022,
uplyne 15 roků, co nás
opustil pan

Antonín Jan
z Mostišť.

Za tichou vzpomínku
děkuje a stále s láskou
a úctou vzpomíná
zarmoucená rodina.

Inzerce soukromá
RŮZNÉ

* Hledám pronájem domku
s hospodářskou budovou –
formou nájmu s pozdějším
odkupem. Tel. 720 568 892.

KOUPÍM

* Koupím Jawu Pionýr nebo nepojízdný vrak. Tel. 775 731 251.

PRODÁM

Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička ke hrobu
zůstala jen.

* Prodám husokachny, brojlero-

vá kuřata a krůty. Doma krmené,
vše v kuchyňské úpravě, chlazené. Tel. 722 658 649.
* Prodej palivového dřeva. Výkup kulatiny, těžba dřeva harvestorem. Tel.: 777 700 901.
* Prodám levně válendy (foto
dole), květovaná má úložný prostor,
druhá lze i rozložit. Vhodné na přechodné přespání. Tel.: 731 218 889.

Dne 7. února 2022 vzpomeneme na 10. smutné
výročí úmrtí pana

Karla Bartuška
ze Stránecké Zhoře.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Firma PRECON s.r.o. Velké Meziříčí, výrobce pryžových kabelů,

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

přijme pracovníky do výroby
Nástup možný ihned.

Kontakt: Aleš Slabý, tel. 732 796 143, e-mail: ales.slaby@precon.cz

2. února 7.15 – 15.00. Bez napětí bude celá obec
Vlkov včetně chatových lokalit u Vlkovského rybníka.
Odběratelská trafostanice Vlkov sklad ACHP – vypnutí se netýká domácností a Odběratelská trafostanice
Vlkov nádraží ČD – vypnutí se netýká domácností.
4. února 7.30 – 15.30 Obec Baliny, pila.
8. února 7.30 – 15.30 Obec Kadolec, Letiště, plyn,
VAS, zemědělské družstvo, Vodafone, Křižanov Rybářství – Křižanov 9, Zámecký lihovar parc. č. 241, Zámek č. p. 441 Ferostar, Křižanov č. p. 2, 6, 7,
Sychrov 573.
10. února 7.30 – 15.30 Křižanov Rybářství – Křižanov 9, Zámecký lihovar
parc. č. 241, Zámek č. p. 441 Ferostar, Křižanov č. p. 2, 6, 7, Sychrov 573.

Speciální nabídka!
Platíte 1×
inzerujete 2×!
Více informací
na e-mailu ivahorka@seznam.cz
či telefonu 732 203 787

Gymnázium nabízí
online návštěvu

1. Inzerce v tištěném týdeníku ML
2. Inzerce na webu ML
3. OBOJÍ – jak v tištěné, tak v internetové verzi.
Třetí verze je VÝHODNÁ – platíte 1×, inzerujete 2×!
K zaplacenému plošnému inzerátu do tištěného týdeníku získáte zdarma banner na našem webu
www.medricske-listy.cz

5. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, tel. 566 642 545
6. 2. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové Město
na Mor., tel. 566 616 904
12. 2. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12,
Nové Město na Moravě, 566 616 901

Tel.: 731 218 899.

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče, omlouváme se, ale letošní Odpoledne
otevřených dveří uspořádáme ve středu dne 2. 2. 2022 jen online formou.
Na našich webových stránkách naleznete informace o studiu, o přijímacích zkouškách a o jednotlivých předmětech. Také
„Přijímací zkoušky nanečisto“ proběhnou ve středu
dne 9. 2. 2022 jen online
formou.
Sledujte,
prosím,
naše webové stránky
www.gvm.cz.
Gymnázium Velké Meziříčí
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Muzeum Vysočiny pořádá dětskou výtvarnou soutěž

Zemědělci jsou významnou
součástí našich vesnic

Sektor zemědělství byl a stále je pro KDU‑ČSL jedním z důležitých
témat. Podporu malých, středních, velkých i začínajících zemědělců
a podporu rodinných farem, chápeme jako důležitý podpůrný prostředek pro jejich rozvoj. Je žádoucí, aby byly podmínky nastaveny
správně a spravedlivě.
V současné době probíhala mezi členy zemědělských podniků, rodinných farem, mezi členy Asociace soukromých zemědělců i členy
Agrární komory ČR, debata o obsahu dokumentu nazvaném Strategický plán Společné zemědělské politiky. Parametry plánu jsou nyní
navrženy a mají být projednány pracovní skupinou Ministerstva
zemědělství se všemi neziskovými skupinami a ostatními partnery.
Poté bude jeho finální podoba odeslána Evropské komisi.
Obsah dokumentu se týká například podpory menších zemědělců,
ale s podporou se nezapomíná ani na větší, či velké podniky, pokud
splní dotační pravidla. Dále se ve Strategickém plánu píše o zastropování investičních dotací s limitem 30 milionů korun. V minulosti
to bylo až 150 milionů korun. Tímto krokem bude podpořeno více
žadatelů o investice. Spolufinancování v Programu rozvoje venkova
se zvedá z 35 procent na 65 procent, o což usilovala většina zemědělských organizací. Hovořilo se také o vyšších přímých platbách
na hektar půdy. V neposlední řadě je zdůrazněna motivace k péči
o krajinu, ekologii, ochranu půdy, krajiny a vody. Při ekologickém
hospodaření a kombinací podpor budou moci malí a střední zemědělci čerpat až 20 tisíc korun na hektar půdy.
Přikládám odkaz na Tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství ze
dne 12. 1. 2022: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy‑servis/
tiskove‑zpravy/x2022_na‑prvni‑hektary‑ziskaji‑zemedelci‑vyssi.
html
Děkuji všem, kteří mě v záležitosti ohledně Strategického plánu
kontaktovali. Souzním s názorem, že zemědělství na Vysočinu vždy
patřilo.
Jsem rád za vaše podněty i za osobní konzultace, jež mi otevírají
prostor více poznávat a vnímat potřeby našich zemědělců.
Ing. Josef Klement
váš senátor

„Ve žďárském okrese je nejvíce malých a středních podniků do 2 tisíc hektarů půdy. Tyto podniky má smysl dotovat, neboť budou
schopné se dále rozvíjet, hospodařit, zaměstnávat lidi a tím udržet
občany na Vysočině. Naše vesnice budou žít“. Sděluje mi jeden soukromý zemědělec, kterému též děkuji za jeho konzultaci a názor.

Házenkářský ples 2022 – ZRUŠEN!

S lítostí oznamujeme, že bohužel ani letos se neuskuteční tradiční
házenkářský ples, který se měl konat v sobotu 5. 2. 2022.
Aktuální protiepidemiologická opatření nám značně omezují pořádání této společenské akce, a proto jsme se rozhodli ples neuskutečnit. Doufáme, že v příštím roce již budou podmínky konání
společenských akcí bez výraznějších omezení, a my se tak budeme
moci společně pobavit a zatancovat si na dalším ročníku házenkářského plesu.
http://www.hazenavm.cz/

Už devatenáct let pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava fotosoutěž,
která se setkává s velkým zájmem
z řad veřejnosti. V hlavní kategorii soutěží dospělí a ve vedlejších
se mohou účastnit studenti a žáci.
V žákovské skupině je zájem poměrně malý, neboť fotografování
jako koníček se v útlém věku teprve formuluje. „Děti rády kreslí

a malují. Proto Muzeum Vysočiny
Jihlava vyhlásilo novou výtvarnou
soutěž s názvem Malý ateliér pro
všechny děti až do 14 let. Letošní
téma jsou MOTÝLI,“ sdělil Roman
Fabeš, náměstek pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů.
Fotografická soutěž jihlavského
muzea PHOTOGRAPHIA NATURA je již zaběhnutou akcí, ze
které vzešla vždy velmi pěkná výstava soutěžních fotografií, která
se těší oblibě mezi návštěvníky
muzea. Ta poslední za rok 2021
je v expoziční budově na Masarykově náměstí v Jihlavě k vidění až
do 6. února. Pro mnohé fotografy
z řad amatérů je toto vítanou příležitostí, jak dostat svoji fotografii na
výstavu. A právě i toto by mohlo
být impulzem pro děti. Když se jim
podaří nakreslit nebo namalovat
pěkný obrázek, je velmi pravděpodobné, že bude v příštím roce rovněž vystaven na výstavě v muzeu,

Kulturní akce

která je plánována na období únor
a březen 2023. A kdo se může pochlubit, že už v raném věku měl své
dílo na výstavě?
Proto pokud máte ve svém okolí
nějaké dítě, které má výtvarné nadání, určitě ho pobídněte, aby se do
soutěže zapojilo. Vítána jsou dvourozměrná díla, ať již v podobě kresby, malby nebo grafiky. Vyhlášeny
jsou hned tři věkové kategorie, a to
od nejmenších do 6 let, druhá pro
děti ve věku 6 až 10 let a poslední
od 10 do 14 let. Od každého soutěžícího bude přijato v jednom roce
maximálně pět výtvorů. Soutěž je
otevřená nejenom pro děti z celé
České republiky, ale i ze zahraničí.
Své práce můžete zanést či zaslat do
muzea v průběhu letošního roku.
Hned v lednu 2023 zasedne sedmičlenná porota, která vybere v každé
kategorii tři nejlepší práce. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostní
vernisáži výstavy na začátku února
příštího roku. Těšit se můžete na

pěkné ceny a pamětní diplomy.
A jaké je téma pro letošek? Jak už
uvedl Roman Fabeš, jsou to motýli. Ti bývají častým motivem právě
v dětské tvorbě. Však poletovat
motýla určitě viděl každý, neboť
patří k druhému největšímu řádu
hmyzu. Hned po broucích. Na
světě se vyskytuje okolo 180 000
druhů. Krása motýlích křídel přitahuje pozornost. Šupinky, které
pokrývají rub i líc křídel, a lom
světla na nich společně s pigmenty
dává vzniknout úžasným barvám.
Pokud se malým malířkám i malířům podaří přenést tuto barevnou nádheru na papír, vzniknou
zajisté zdařilá díla. Jestliže budete
mít jakýkoliv dotaz k této výtvarné
soutěži, neváhejte se obrátit přímo
na jejího kurátora Pavla Bezděčku
z Muzea Vysočiny Jihlava. Pokud je
vám vše jasné, tak stačí vzít do ruky
tužku nebo pastelky či barvy a pustit se s chutí do díla. Všem držíme
pěsti.
-krú-

Dochází ke změnám konání akcí, doporučujeme ověřit si aktuální stav
u pořadatele.
2. února 2022 14.30 – 17.30 • Odpoledne otevřených dveří
Proběhne v on-line formě. Na https://www.gvm.cz/cs/ naleznete informace o studiu, o přijímacích zkouškách a o jednotlivých předmětech. Přijímací zkoušky nanečisto 9. 2. budou online formou. Gymnázium Velké
Meziříčí, Sokolovská 235/27.
2. února 2022 17.00 – 18.30 • Webinář Specifické vývojové poruchy učení v inkluzivním prostředí školy.
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek. Webinář je zdarma. Registrace do 28. 1.
2022 na email: kourkova@masmost.cz kvůli omezené kapacitě.
2. února 2022 • Házenkářský ples 2022 – ZRUŠEN!!!
8. února 2022 16.30 – 19.30 • Homeopatie jako domácí lékárna
Přednáška s Drahomírou Šmídovou. Kvůli omezenému počtu účastníků je
nutné se předem přihlásit pomocí telefonu či emailu. Klub kultury Velká
Bíteš.

11. února – 31. března 2022 • SvitVelmez
Výstava návrhů studentů řešící rozvoj nábřeží. Prezentace 11. 2. od 17.00 v kinosále Jupiter clubu Velké Meziříčí.
12. února 2022 11.00 • Ostatky na Rudě
Hraje skupina Lhotár. Sraz maškar v kulturním domě Ruda.
12. února 2022 15.00 • Němá princezna
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 VM.
12. února 2022 • Ples hasičů
Hraje M.E.Š. Hasička Velké Meziříčí.
13. února 2022 14.00 • Tradiční karneval pro děti
Změna nebo zrušení z důvodu zhoršení epidemické situace vyhrazeny. Jabloňov, restaurace U Šidlů.
14. února 2022 17.00 • Anglie, Skotsko a Wales
Přednáška manželů Márových. Velký výstavní sál městského muzea,
Masarykovo nám. 5.
Změna vyhrazena!

Přispějte na opravu
skautské klubovny

Znáte nejmenší hřbitov…

Máme pro vás dva tipy na místa, kde si v tomto
chladném čase můžete zlepšit náladu. Chceme vás
pozvat do kavárny Termoska a Krámku u Marušky.
Až do 25. února na obou místech máme kasičky,
do kterých můžete přispět a podpořit tak opravu
naší skautské klubovny zvané Baráček, která se
nachází na Fajtově kopci.
Kavárna Termoska na Obecníku, jejíž atmosféru tvoří podmanivá vůně
čerstvé kávy a čajových lístků. Nechte se obklopit malovanými obrázky
poskládaných na stěnách, ochutnejte domácí limonády nebo odejděte se zdravou sváčou. Dárci si zde mohou vzít za odměnu výrobek od
dětí – šumivé bomby do koupele, svíčky, zvířátka a placky.
Krámek u Marušky na výjezdu z náměstí, ve kterém naleznete všechno pro pořádání narozenin, oslav či výzdoby domu. Velká část výzdob
Kávy od srdce je právě odtud.
Za každý dar budeme rádi.
Nechme baráček vyrůst!
Skauti VM

Kasička v Krámku u Marušky.

Foto: Skauti VM

Očkování psů proti vzteklině v Měříně

Pravidelné povinné očkování psů starších 3. měs. proti vzteklině bude
provedeno 4. 2. od 16.00 do 17.30 na dvoře OU Měřín, 11. 2. od
16.00 do 17.30 na dvoře OU Měřín a 13. 2. 2022 od 15.15 do 16.00
hod ukapličky v Pustině. Nečipovaní psi budou nejprve načipováni
(300 Kč). Nezapomeňte očkovací průkazky. Poplatek 100 Kč za psa.

Dokončení ze strany 3. Směřují sem občas i cesty turistů a cykloturistů; jenže nějaká přehnaně velká návštěvnost by zde pravděpodobně nemohla být zrovna vítána. – Ostatně, daleko větším tahákem pro podobné
tzv. „morbidy“ jsou především dva hororové hřbitovy v Čechách – totiž
jeden v západočeských Velharticích (jde o konkretizovanou předlohu pro
Erbenovu hrůzostrašnou báseň Svatební košile, tedy o onu z proslulé sbírky Kytice), no a také ten druhý… v Noutonicích u Prahy, kam se v noci
odváží jen hodně otrlé, či spíše potrhlé povahy. Kdekdo už totiž odtamtud
raději zavčasu utekl, dokonce i televizní či filmařský štáb… Jde o podobně
strašidelné lokality, jako jsou třeba neblaze proslulý Branišovský les – zvaný též Bor – u Českých Budějovic anebo „Transylvánský les hrůzy“ Hoia
Baciu u rumunské Kluže (= město Cluj-Napoca v historickém Sedmihradsku).
Nárok na označení „nejmenší pohřebiště“ v ČR si sice někdy dělají rovněž
jihočeské Libějovice, což je vesnice na Strakonicku, nacházející se blízko
Chelčic, Vodňan a Netolic; jejich prvenství v tomto ohledu však nemůže
být uznáno, neboť v jejich případě jde jen o dva hroby věnované bývalým
tamějším kněžím.
Poznámka:
Do Hlubokého se z Meziříčí snadno dostanete přes Velkou Bíteš a Jinošov,
anebo po ose Dolní Heřmanice – Tasov – Čikov – Jasenice – Pucov – Jinošov (a kousek za ním už bude právě Hluboké). Až se ocitnete v Jinošově,
připomeňte si, že na tamější škole působil slavný básník Otokar Březina,
čelný představitel českého poetického symbolismu, osobní přítel známého
tasovského literáta Jakuba Demla. Po Otokaru Březinovi je ostatně pojmenována i žlutě značená turistická stezka vedoucí podél řeky Oslavy z Meziříčí až k Tasovu. Je lokální součástí tzv. Mlynářské (cyklo)stezky. Hned
u Jinošova se nachází také zámecký areál zvaný Schönwald (v překladu
cosi jako „Krásný les“) s moc pěknou oborou.
Text: Vladimír Pařil. Fota: zdroj internet.
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Duchovní slovo: Stíny lidskosti

„Mně se zdá, že si v církvi moc často sypete popel
na hlavu, že si pořád připomínáte nějaké hříchy
a obviňujete se,“ řekl mi nedávno jeden pán,
který tu a tam zabrousí na nějakou akci nebo
do Husova domu na bohoslužby.
Něco na tom je. Reformační teologie mluví
o hříchu hodně – v souvislosti s tím, že nikdo
z nás není bez hříchu a bez poznání vlastního
hříchu není poznání Boží milosti, neboť taková milost by byla plytká,
laciná. Někdy možná můžeme působit poněkud zamindrákovaně, přibržděně apod. když se v církvi zaobíráme tím, že hřešíme a jak.
Jsme však vedeni Písmem. Před Bohem nemá cenu něco skrývat,
tvářit se jakoby nic, viny si nepřipouštět. Vyznat hřích – to znamená
uvědomit si koho čím zraňuju, zrazuju, koho se zmocňuju (Bůh – bliž-

ní – já); tak uvědomit si své chybné kroky, pojmenovat je a Pánu Bohu
přiznat. Pak se teprve s námi cosi děje – zakoušíme milost.
Možná se někomu může zdát, že toho zas tolik není, co bychom na
sebe mohli vyznávat, k čemu se přiznávat. Nic extra zlého nepácháme – tak co máte pořád s tím hříchem?
Písmo nás učí v této věci velké citlivosti. Už jenom těch dobrých
a krásných věcí, které jsme mohli vykonat, a my je nevykonali! S kolika lidmi jsme mohli spolupracovat, spolubýt, komu pomoci a koho
podpořit, ale nebyl čas, chuť, nálada…
Kdo si své stíny lidskosti uvědomuje a na sebe přiznává, kdo si udržuje citlivost pro pravé Kristovo lidství, ten smí prosit o odpuštění a žít
z milosti. A to není samoúčelné. Bůh nás skrze ni zve do život – stále
znovu. Kdoví – možná příště přeci jen budeme jednak jinak. Bůh nám
to přeje, Bůh na to čeká.
Markéta Slámová, evangelická farářka

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor
nebo chirurgická rouška.
Farnost Velké Meziříčí
Středa 2. 2. Svátek Uvedení Páně
do chrámu/Hromnice. 7.00 mše
svatá s žehnáním svící; za rodiny našich dětí s prosbou o Boží
milosrdenství, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého.
8.00 mše svatá s žehnáním svící;
za živou a † rodinu Kotačkovu
a Necidovu a duše v očistci a na
poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání
do dalších let. 10.00 mše svatá
v DPS. 17.00 mše svatá Mostiště.
17.00 mše svatá Hrbov. Čtvrtek
3. 2. Památka sv. Blažeje biskupa/Svatoblažejské
požehnání.
7.00 mše svatá. 16.45 schola na
faře, 17.00 ministranti v kostele.
18.00 za rodiče Marii a Ladislava Homolovy, rodinu Zemanovu, Olšanských a duše v očistci.
Pátek 4. 2. 1. v měsíci/celoden-

ní a celonoční adorace. 8.00 ke
cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 14.00 – 16.00 svátost smíření. 17.00 za živou a † rodinu
Švábovu a Bartuškovu, sestru
s manželem, synovce a tři neteře. 19.00 – 21.00 svátost smíření.
Sobota 5. 2. Památka sv. Agáty,
panny a mučednice/1. v měsíci.
7.00 za živou a † rodinu Chmelovu a Zemanovu, za děti, vnoučata
a celou přízeň, ochranu Panny
Marie, † paní Navrátilovu a duše
v očistci. 18.00 Na společný úmysl: 1. za rodinu Pavlíkovu, Dvořákovu a Konvičkovu; 2. za živou
a † rodinu Dvořákovu a Rousovu,
Boží požehnání a ochranu Panny
Marie; 3. za Anastázii a Ladislava Doležalovy a na poděkování
Bohu za uzdravení. 4. za Františka
Konečného, dvoje rodiče, živé členy rodiny a duše v očistci. 5. za rodinu Ambrožovu, Vlčkovu, celou
rodinu a duše v očistci. Neděle
6. 2. 5. v mezidobí. 7.30 za † rodiče Střechovy a Havlíčkovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání

pro celou rodinu. 9.00 za Josefa
Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy. 10.30 za farníky. 18.00 za
Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu.
Farnost Bory
Středa 2. 2. Svátek Uvedení Páně
do chrámu/ Hromnice. 18.00 mše
svatá v Horních Borech. Pátek
4. 2. 1. v měsíci. 17.30 výstav NSO
a adorace. 18.00 Dolní Bory – za
rodiče Křížovy a † děti, rodiče
Štěpánkovy a syna. Neděle 6. 2.
5. v mezidobí. 9.45 za rodinu Pokorných, živou a † přízeň a duše
v očistci.
Farnost Netín
Středa 2. 2. Svátek Uvedení Páně
do chrámu/ Hromnice. 18.00 mše
svatá. Čtvrtek 3. 2. Památka
sv. Blažeje/ Svatoblažejské požehnání. 17.30 mše svatá pro děti; za
rodiče Křehlíkovy, Kanivovy a celou přízeň. Pátek 4. 2. 1. v měsíci
18.30 Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a celou živou
a † přízeň. Sobota 5. 2. Památka
sv. Agáty, panny a mučednice/1. v měsíci. 15.00 svátost smí-

1. liga volejbalu: KONEČNĚ!!!

VELMEZ – České Budějovice B
3:2 (19, –15, –18, 18, 15)
VELMEZ – Plzeň 3:1 (19, 15, –21,
23)
Konečně se nám podařilo po dlouhé době vyhrát. A hned dvakrát.
Bylo to sice upracované, ale historie se neptá. V pátek přijely České
Budějovice. Oni kompletní, my bez
tří opor kvůli pozitivnímu testu.
Museli jsme trochu improvizovat,
ale nakonec se ukázalo, že z nevýhody jde udělat výhoda. Na bloku
nastoupil Matyáš Pospíšil a Jirka
Huryta, na smeči Honza Kučera
a Ondra Žaba, jako diagonální
Martin Pavlovský a na nahrávce
Víťa Šimek. Libero Marek Slavík.
První set jsme odehráli excelentně
a mazácky. Další dva sety, jako by
na nás spadla deka. Nedalo se na
to ani dívat. Potom čtvrtý set do
koncovky ohromný boj a výborný
závěr. Vrcholem byl poslední pátý
set. My prohrávali 12:14, 14:15,
abychom třemi získanými body za
sebou zápas rozhodli. Během celého střetnutí zasáhla do hry téměř
celá lavička, aby závěr odehráli
na nahrávce Tomáš Kopecký a na
smeči Martin Smetana a Dominik
Medek, který poslední smečí zápas

nakonec rozhodl. Druhý den nám
navíc ještě chyběl Ondra Žaba (jel
s kadety na další extraligové klání do Zlína) a Martin Pavlovský,
který za Zlín nastoupil v extralize.
Tudíž se na diagonální post přesunul Honza Kučera a na smeči
nastoupili ti, co den předtím končili. Martin Smetana a Dominik
Medek. Nahrával Tomáš Kopecký.
Na lavičku přibyl k Honzovi Vaninimu další junior Matouš Špaček.
První dva sety jsme hráli výborný
volejbal. Soupeře jsme k ničemu
nepustili, až se zdálo, že volejbal
moc neumí. Co se zdá je však
pouze snem. Třetí set to vypadalo
přesně opačně. Místo toho abychom v tlaku nepolevili, opak byl
pravdou. Nejhorší na tom bylo, že
jsme Plzeň dostali do hry vlastními
chybami. Čtvrtý set byl pokračováním předešlého, jen naše převaha
byla přeci jenom o poznání větší.
Koncovka ovšem zase nervydrásavící. Vedeme 23:20, zkazíme
podání: 23:21. Potom dostáváme
dvě esa ze špatně plachtícího podání. Vyrovnáno 23:23. Náš příjem
a tvrdá smeč, první mečbol. Po
našem podání chycený útok soupeře a vítězný protiútok Dominika

Medka a konečné vítězství. Radost
nekonečná, i když po až zbytečné
dřině. Odpoutali jsme se od nulového zisku v tabulce. Jsme sice
stále na 8. místě, ale máme už jen
dva body ztrátu na dva soupeře
před námi. Nyní nás v pátek 4. 2.
čeká Tesla Brno a v sobotu 5. 2.
Bučovice. Oba zápasy hrajeme
u soupeřů. Doma se v posledních
zápasech letošní 1. ligy představí-

ření. 16.00 za poutníky. Neděle
6. 2. 5. v mezidobí. 8.00 za Josefa
Brabce, rodiče, sourozence, celou
přízeň a duše v očistci.
Farní oznámení
* Modlitby na úmysly Nového
Jeruzaléma jsou v kostele ve VM
každý den před ranní mší svatou. * Ve čtvrtek 3. února bude
ve VM a Borech pravidelná návštěva nemocných * V pátek
4. února příprava na biřmování
nebude z důvodu pololetních
prázdnin. * Zveme na brigádu
do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel ve
Staré Zagoře, v loňském roce
jsme jim věnovali dar z postního svatojosefského zřeknutí se
alkoholu. Brigáda bude ve dnech
12. – 19. 3. , více informací ve videu, odkaz na farních stránkách.
https://youtu.be/DqHjxzczpYo
* Matice velehradská prosí své
členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové.
Děkujeme.
Farní úřad VM

me 18. února s Dobřichovicemi
a 19. února s lídrem soutěže Benátkami.
Kadeti sehráli svůj čtvrtý extraligový turnaj ve Zlíně. V třetí výkonnostní skupině hodně oslabená
sestava prohrála s Novým Jičínem,
Zlínem a Znojmem a porazila Svitavy. Spolu s tímto soupeřem jsme
sestoupili do čtvrté výkonnostní
skupiny.
Petr Juda

Šachy: Velká Bíteš úspěšně bojovala v Třebíči

Krajská soutěž družstev Vysočiny
/ 7. kolo, neděle 30. ledna
Caissa Třebíč B – Spartak Velká
Bíteš 3:5
Za domácí Benda a Tankó po
1 bodu – Michálek a Kulovaný remízy – Halbrštat, Kovács, Loucký
a Pokorný 0 b.

Za hosty Vojtěch L. st., Bárta R.,
Šilhan a Blažková výhry – Gubáš
a Zeman (VM) po půlbodu – Vojtěch L. ml. a Vojtěch M. prohry.
Ostatní výsledky:
Žďár n. S. C – Jiskra H. Brod 3,5:4,5
TJ Náměšť n. Osl. B – Gambit Jihlava C 6,5:1,5

ŠK Světlá nad Sáz. B – Spartak
Pelhřimov B 6:2
Gambit Jihlava D – SŠK Cejle
2,5:5,5
V desetičlenné tabulce nyní Bíteš
zaujímá 9. místo, a to s bilancí
7 / 2-0-5 / 26,5 / 6 b. / (8,5). Vede
SŠK Cejle před béčkem Náměště,

Havlíčkovým Brodem, Světlou B
a Gambitem Jihlava D. Poslední
je aktuálně Žďár C.
Příště se Bítešští utkají doma
při 8. kole se světelskými
šachisty (neděle 13. února od
9 hodin, klubovna u ZS na Tyršově ulici).
Vladimír Pařil

Rozpis poutí a významných
slavností ve farnostech
Velké Meziříčí, Bory a Netín 2022
24. 4.
24. 4.
7. 5.
15. 5.
15. 5
22. 5.
22. 5.
29. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
12. 6.
16. 6.
19. 6.
19. 6.
19. 6.
26. 6.
3. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
26. 7.
31. 7.
31. 7.
7. 8
7. 8
7. 8.
14. 8
4. 9.
24. 9.
25. 9.
25. 9.
6. 11.
13. 11.
4. 12.
30. 12.

Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Neděle
Neděle
Úterý
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Pátek

Oslavice
Mostiště
Velké Meziříčí
Olší n. O.
Svařenov
Velké Meziříčí
Netín
Horní Bory
Lavičky
Sklené n. O.
Zadní Zhořec
Radenice
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Netín
Bory
Dolní Radslavice
Petráveč
Cyrilov
Mostiště
Kochánov
Stránecká Zhoř
Vídeň
Lhotky
Lavičky
Kúsky
Osové
Oslavice
Rousměrov
Závist
Netín
Dolní Bory
Stránecká Zhoř
Hrbov
Lhotky
Horní Bory
Martinice
Velké Meziříčí
Vídeň

Stolní tenis

Boží milosrdenství
sv. Marek
hasiči – sv. Florián
sv. Jan Nepomucký
sv. Jan Nepomucký
první svaté přijímání
první svaté přijímání
první svaté přijímání
sv. Zdislava
Panna Maria
Nejsvětější Trojice
sv. Antonín
Boží Tělo
pouť – výročí posvěcení kostela
Boží Tělo
Boží Tělo
sv. Ladislav
sv. Petr a Pavel
sv. Cyril a Metoděj
sv. Prokop
sv. Cyril a Metoděj
sv. Benedikt
sv. Anna
sv. Anna + žehnání nového hasičského auta
sv. Jáchym a Anna
sv. Anna
sv. Anna
sv. Anna
Panny Marie Sněžné
Panna Maria
Panna Maria
sv. Jiljí
svatý Václav
sv. Václav
kaple sv. Václav
sv. Martin
sv. Martin
sv. Mikuláš
svatá Rodina

Divize
Slavoj Polná – ST Velké Meziříčí
10:2
Body: Klíma Petr 1/2, Řikovský
Aleš 1/2, Bednář Ivan 0/2, Kořínek
Stanislav 0/2
SK Jihlava – ST Velké Meziříčí
10:2
Body: Řikovský Aleš 1/1, Klíma
Petr 1/1, Bednář Ivan 0/2, Kořínek
Stanislav 0/2, WO 0/2
KP 3
TJ Žďár nad Sázavou C – ST Velké Meziříčí B 3:10
Body: Holub Štěpán 3/0, Holík
Vratislav 3/0, Vala Daniel 2/1, Buk
Martin 1/1
Čtyřhra: Holík, Buk
TJ Sokol Rovečné – ST Velké Meziříčí B 5:10
Body: Holub Štěpán 4/0, Holík
Vratislav 3/0, Vala Daniel 1/2, Buk
Martin 0/3
Čtyřhry: Holík, Buk
Holub, Vala
OP 1
ST Velké Meziříčí C – TJ Žďár
nad Sázavou E 10:8
Body: Holík Vratislav 4/0, Buk Radek 2/2, Bednář Ivan 1/3, Kořínek
Stanislav 1/3
Čtyřhry: Holík, Bednář
Buk, Kořínek
Orel Bystřice nad Pernštejnem –
ST Velké Meziříčí C 12:6
Body: Kořínek Stanislav 2/2, Buk
Radek 2/2, Dvořák František 2/2,
Hedbávný Lukáš 0/4
OP 5
SK Škrdlovice B – ST Velké Meziříčí D 10:8
Body: Blažek Filip 3/1, Suchánek
Petr 2/2, Bradáč Petr 1/3, Pavelec
Radek 1/3
Čtyřhra: Blažek, Suchánek
OS
SK Moravec B – ST Velké Meziříčí E 14:4

Body: Smejkal Radim 1/3, Zahradníček Jakub 1/3, Tvarůžek Jan 1/3,
Jan Jakub 1/3
Venkovní kola áčko odehrálo
v oslabené sestavě. Dva hráči základu chyběli kvůli nemoci. Už
před zápasy bylo jasné, že nemůžeme ani náhodou bodovat. Přes
to všechno jsme odehráli utkání
důstojně. Pár bodů za náš tým
uhrála dvojice Klíma, Řikovský.
Strašně málo k vítěznému bodu
chybělo Bednářovi, který smolně
podlehl 3:2 na sety v Polné. Důležité dvojkolo odehrálo béčko. Do
utkání jsme postavili tu nejsilnější
možnou sestavu, kterou máme.
Ve Žďáře, který vede tabulku KP
3 náš tým skvěle vyhrál a to vysoko 10:3. Mladík Holub a zkušený
Holík potvrdili to, co je od nich
čekáno, vyhráli všechno, co mohli.
Zbylá dvojice Vala s Bukem přidala zbytek bodů a nakonec náš tým
zvítězil. Další těžký zápas kluky
čekal v Rovečném. Opět famózní
dvojice Holub a Holík uhrála sedm
bodů z dvojher. Další bodík přidal Vala. Navíc se podařilo v úvodu vyhrát obě čtyřhry. Po všem
sečteno a podtrženo další skvělá
výhra z venku 10:5. Tento náš rezervní tým pomalu ale jistě útočí
na příčky nejvyšší. Z této soutěže
postupují tři družstva o třídu výš
do KP 2. V rámci okresu céčko
přivítalo éčko Žďáru. Se šťastným
koncem naše družstvo nakonec
zvítězilo nejtěsněji 10:8. V tomto
střetnutí hrál nejlépe Holík, vyhrál
všechny dvojhry a každým utkáním potvrzuje neskutečnou letošní
formu.
Tabulky našich družstev včetně úspěšností atd. najdete na
internetových stránkách klubu
www.stolnitenisvm.cz
-pk-
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Hokej: HHK B prohrálo 10:3 v Moravských Budějovicích
Moravskobudějovický HOKEJ –
HHK Velké Meziříčí „B“ 10:3
(1:2, 4:1, 5:0)
Rozhodčí: Mejzlík – Mareček Jan,
Mareček Tomáš. Diváků: 346.
Branky: 16. Nováček (Krutiš, Mikeš), 30. Nováček (Krutiš, Šťáva),
31. Kotačka (Trojan), 36. Mikeš
(Krutiš), 36. Bazala (Sigmund),
42. Sigmund (Trojan, Bazala), 43.
Šťáva (Krutiš, Nováček), 47. Procházka (Trojan, Sigmund), 48. Mikeš (Krutiš), 51. Nováček (Šťáva,

Mikeš), 9. Šandera (Kuřátko), 16.
Sobotka (Štěpánek, Kučera), 33.
Pejchal (Štěpánek, Sobotka). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Oslabení:
2:0. Střely na branku: 41:26. M.H.:
Helešic (od 51.’ Atanasiadis) – Hamřík, Trnka, Kovář, Horák, Kotačka, Sigmund, Mikeš, Vysloužil,
Alexa, Procházka, Trojan, Krutiš,
Theimer, Šťáva, Bazala, Nováček.
Trenér: Kolečkář Petr. V.M. „B“:
Juda Petr (od 49.’ Šeba) – Kučera,
Smejkal – Chlubna, Pokorný –

Kuřátko – Sobotka, Štěpánek, Pejchal – Barák Martin, Kudláček Jiří,
Burian Martin – Karásek, Vrána,
Šandera. Trenér: Kudláček Martin.
Téměř dvě třetiny drželi hosté krok
s domácím favoritem. V 9. minutě
se dokonce ujali vedení zásluhou
Šandery, jemuž přihrával Kuřátko. V 16.’ se pak dostali do dvoubrankového vedení. Útočnou akci
od Kučery přes Štěpánka zakončil
Sobotka. I když se v téže minutě
podařilo domácím snížit po střele

Házená: JUST IT minižactva

V sobotu 29. ledna se naši nejmenší házenkáři zúčastnili třetího
ročníku domácího turnaje o putovní pohár ve velké házené 6+1
JUST IT Cup. Před turnajem jsme

řešili velké množství omluvených
týmů z důvodu karantén. Nakonec se turnaje zúčastnilo 7 týmů
a hrálo se 1 × 12 minut systémem
každý s každým. Naši kluci uká-

zali velké zlepšení a odměnou jim
byl pohár a medaile za 3. místo.
Pozitivní bylo, že si všichni hráči
dali alespoň jednu branku.
Individuální ocenění získal Erik

Nováčka, i tak šli hráči béčka HHK
do šaten s nadějným stavem.
Až ve 30. minutě Budějovice srovnali skóre utkání opět díky Nováčkovi. Hned o minutu později
využil početní výhodu Kotačka
a rázem to bylo 3:2 pro domácí.
Na to ještě dokázali meziříčští odpovědět ve 33. minutě, kdy byl Pejchal na konci úspěšné kombinace
prvního útoku. Potom však přišla
pro hosty smolná 36. minuta. Vůbec se jim nepovedla početní vý-

hoda, v níž jim ujel Mikeš a vzápětí
zvýšil Bazala už na 5:3.
V poslední třetině pak budějovičtí
zklidnili hru a rychlými kombinacemi navyšovali brankový rozdíl.
Během prvních deseti minut pětkrát skórovali a upravili tím konečný výsledek na 10:3. Hráči z Mezu
se sice snažili tlaku svého soupeře
odolávat, ale už neměli čím domácí přehrát. Naskytly se jim ještě
dvě šance v přesilovkách, ale ty se
prostě nedařily. Ve 48.’ v ní dostali

devátý gól a tu následující, těsně
před koncem, si domácí hokejisté
už pohlídali.
Zbývající 1. zápasy čtvrtfinále:
Světlá nad S. – Telč 8:3
Chotěboř – Humpolec 4:1
Pelhřimov – Velká Bíteš – 5:0
Druhý zápas čtvrtfinále play – off
odehrajeme ve středu 2. 2. 2022 od
18.15 hodin na domácím ledě.
Ten třetí pak v neděli 6. 2. 2022
opět v M. Budějovicích.Začátek
utkání je v 17.00.
-ht-

Fialka za nejlepšího hráče turnaje.
Celý turnaj vyhrálo družstvo ze
Sokolnic před obhájcem prvenství
HK Ivančice.
Nejdůležitější ale bylo, že si děti
zasportovaly,
zlepšovaly
se
každým zápasem,
získaly
nové zkušenosti
s velkou házenou a bavily se
sportem s kamarády namísto sezení před
obrazovkou
mobilů a dalších
přístrojů.
Turnaj se snad
líbil, velké podě-

kování rozhodčím za bezchybně
zvládnutá utkání. Děkujeme trenérům a hráčům z mladších žáků,
a všem rodičům za pomoc s organizací turnaje.
Velké poděkování Michaelu Bezděkovi a firmě JUST IT za poskytnutí pohárů, medailí a cen do turnaje. Poděkování patří také firmě
Alpa a všem rodičům kteří přispěli jak materiálně tak i finančně na
ceny pro děti.
Tak zase za rok. :-)
Zápasy našeho týmu:
Velké Meziříčí – HK Ivančice 4:5
Velké Meziříčí – Slavia Praha
modrá 6:2
Velké Meziříčí – SK Kuřim 7:3
Velké Meziříčí – Slavia Praha červená 7:2

Velké Meziříčí – Sokolnice 5:11
Velké Meziříčí – Ledeč n. S. 8:2
Pořadí:
1. Sokol Sokolnice
2. HK Ivančice
3. Sokol Velké Meziříčí
4. DHC Slavia Praha modrá
5. TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
6. SK Kuřim
7. DHC Slavia Praha červená
Hráli:
Filip Ambrož, Pavol Živčic, Matyáš Prokeš, David Stoklasa, Adrian Kadlec, Erik Fialka, Lukáš
Chadim, Martin Homola, Adam
Buďa, Jakub Smejkal, Jiří Michlíček, Tadeáš Štěpánek.
Trenér: David Stoklasa
David Stoklasa

Lyžařská škola na Fajtově kopci
skončila 30. ledna

Lyžařská výuka na Fajtově kopci pro
ZŠ a MŠ se konala v minulém týdnu

Po rozcvičce následovala prohlídka soutěžní tratě. Je-li ještě
v kurzu Olympijská myšlenka,

Přes rozmanitost počasí v minulém týdnu byly na sjezdovce dobré podmínky k výuce.

tak zvítězili všichni. Je teď jen na
nich a jejich rodičích, zda a jak
pravidelně se budou na Fajťák

vracet. Skivm pokračuje v individuání výuce – podmínky najdete
na webu – skivm.cz. P. Zezula

Cvičili
ZŠ
z
Křižanova,
ZŠ Oslavická, ZŠ Školní, ZŠ
a MŠ Oslavice a denně dopole-

dne tři autobusy Lemurů z Brna.
Další info o lyžařské škole najdete ve článku vlevo.
-pz-

Jihomoravský pohár – Dolní Morava

Orlický pohár – České Petrovice 23. 1.
Po nočním návratu z pátečních závodů Jihomoravského poháru se
naši závodníci jen prospali, nabrali
sil a čekal je další přesun, tentokrát
do Českých Petrovic na nedělní závody Poháru Orlických hor.
Sobotní cesta byla plná slunce, zato
neděle si to vynahradila a od rána
byla ve znamení sněžení. To bylo
znát i na trati, která byla měkká

a poměrně pomalá. Závodníky,
tentokrát převážně z řad mladších
ročníků, čekalo seznámení se závody na vyšší úrovni a s větší konkurencí než znali doposud. Ničeho se
však nezalekli a vyrazili do závodu
s úsměvem a odhodláním se poprat
o příčky nejvyšší.
Nejlépe se umístil David Rojka,
který bral 10. příčku. Na 11. místě

skončila Nikola Wasserbauerová,
14. Daniel Rojka, 17. Bára Mervová,
19. Viktorie Dvořáková, 20. místo
bral Antonín Doležal i Karin Bradáčová. Na 22. místě pak dojela Šárka
Vaverková. I když výsledky nedosáhly na medailové umístění, všichni nasbírali cenné zkušenosti a chuť
do dalších závodů.
Text a foto: https://www.skivm.cz/

V pátek 21. 1. 2022 odpoledne vyjelo 6 našich závodníků pod vedením
Jirky Vaverky na první zimní kolo
obřího slalomu Jihomoravského
poháru do Dolní Moravy. Cesta
byla po vydatném sněžení opravdu napínavá, nicméně lyžařům nic
v cestě za závoděním nezabrání.
Závodů se zúčastnilo přes 110 závodníků napříč všemi kategoriemi.
Naši lyžaři se ve velké konkurenci
určitě neztratili. První na start vyrazil Daniel Rojka, který si dojel ve
své kategorii pro 1. místo. Bramborové, tedy 4. místo, pak brala Bára
Mervová a Viktorie Ela Dvořáková
spolu s Šárkou Vaverkou se umístily na místě 5. Skvělý start předvedl David Rojka, který bohužel po
pádu a ztrátu lyží závod nedokončil.
Text a foto: https://www.skivm.cz/

ZŠ Ruda absolvovala lyžařský kurz
I v tomto školním roce pořádala
škola lyžařský kurz pro naše žáky
1. až 4. ročníku. Covid a karanténa se nám nevyhnuly, přesto jsme
kurz v pondělí 17. ledna
zahájili. Sešli jsme
se v dobré náladě
na Fajtově kopci.
Tam si nás naši
instruktoři Zdeněk Blaha a Veronika Floumová
rozdělili do družstev podle zkušeností.
Kopec byl prázdný a do
9.00 hodin jen pro nás. Někteří
na lyžích stáli poprvé, ale měli

obrovskou motivaci. Na konci
celého kurzu všichni žáci zvládli
sjezd na velkém kopci. Oslavili
jsme to spolu s instruktory vynikajícím obědem v místní
restauraci. Mám velkou
radost, že se děti na
kopec vrací a lyžují
s rodiči dál. Chtěla bych poděkovat instruktorům
za jejich skvělé
vedení, trpělivost
a pohodu při výuce.
Všichni jsme si to moc
užili a nasmáli jsme se.
Mgr. Jana Součková, ředitelka

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Pá
So
Ne
So
Ne
Po
Út
St
Čt

4. 2.
5. 2.
6. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.

13.30 – 15.00
13.45 – 15.15
12.45 – 14.15
15.00 – 16.30
14.15 – 15.45
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
13.00 – 14.30

So
Ne
So
Ne

19. 2.
20. 2.
26. 2.
27. 2.

13.45 – 15.15
12.45 – 14.15
13.45 – 15.15
14.15 – 15.45

Vstupné – bruslící – dospělí,
mládež nad 15 roků 40 Kč, děti
do 15 roků 30 Kč, doprovod
20 Kč
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Velké Meziříčí otočilo důležitý zápas s Opavou

HHK Velké Meziříčí 3:2 (1:0, 1:2,
1:0) HC Slezan Opava
29. 1. 2022. Sestavy: HHK Velké
Meziříčí: Krejčí (Juda J.) – Číhal,
Janoušek, Burian V., Hort, Ambrož,
Slabý, Báňa – Strnad, Malec, Juráň,
Doležal, Paták, Střecha T., Maštera,
Barák, Křenek, Střecha F. HC Slezan Opava: Piták (Baldik) – Thiel,
Zapletal, Ficek, Šindelář, Kocián,

Věntus, Zouhar – Vašenka, Beránek, Wolf, Zelenka, Krupa, Peterka,
Buršík, Vojtovič, Kadula, Häring,
Římský. Branky a nahrávky: HHK
Velké Meziříčí: 02:44 Malec (Juráň,
Slabý), 36:46 Malec (Slabý, Paták),
47:17 Křenek (Strnad, Střecha T.)
HC Slezan Opava: 22:12 Kadula
(Zelenka), 28:55 Šindelář. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0, v oslabení

0:0. Střely na branku: 45:28 (15:10,
16:11, 14:7 – 0:0). Diváci: 363. Rozhodčí: Čuňočka – Kleprlík, Viskot.
Velkomeziříčští hokejisté zvládli
domácí utkání s Opavou a svému
soupeři se v tabulce přiblížili na
šest bodů.
Sobota 5. 2. v 17.00: HC ISMM
Kopřivnice – HHK Velké Meziříčí
Text a foto: Jiří Mráz

P

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

TABULKA II. LIGA - VÝCHOD
Tým

HC Bobři Valašské Meziříčí
HK Nový Jičín
HC Slezan Opava
SKLH Žďár nad Sázavou
HC Kometa Brno "B"
HHK Velké Meziříčí
HC ISMM Kopřivnice
SHK Hodonín

Z

S

B

35135:80 70
32100:103 59
34108:98 51
33117:121 51
34 96:103 48
34109:132 45
33103:104 42
33 93:120 36

Velkomeziříčští nevyužili šance, v Hodoníně nebodovali

SHK Hodonín 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
HHK Velké Meziříčí
26. 1. 2022. Sestavy: SHK Hodonín: Kořének (Malyshev) – Mikulík, Pchalin, Hohl, Škápik, Miklík,
Sedláček – Handl, Levitskii, Hrazdira, Hefka, Lekeš, Hložánek, Marek, Janás, Romančík, Komínek,

Růžička: HHK Velké Meziříčí:
Juda J. (Štourač) – Vlašín M., Vlašín P., Ambrož, Burian V., Báňa, Janoušek, Topol – Střecha T., Malec,
Juráň, Doležal, Strnad, Maštera,
Barák, Křenek, Paták, Rozmarín.
Branky a nahrávky: SHK Hodonín:
00:21 Komínek (Lekeš, Hložánek),

04:08 Lekeš (Komínek, Hložánek),
35:07 Hložánek (Komínek, Lekeš),
39:47 Janás (Levitskii, Romančík),
46:18 Lekeš (Komínek, Hložánek),
52:00 Levitskii (Romančík). HHK
Velké Meziříčí: 19:22 Malec (Juráň,
Paták). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1,
v oslabení 0:0. Střely na branku:

0:0 (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0). Diváci: 389.
Rozhodčí: Reich – Kleprlík, Hübl.
Utkání 34. kola II. ligy na hodonínském ledě lépe zvládli domácí
Drtiči. Hodonín si hned v úvodu
vytvořil vedení, které postupem
času navyšoval.
Velkomeziříčští hokejisté sice byli

zejména v závěru první a v průběhu druhé třetiny minimálně
vyrovnaným soupeřem a mnohokrát Hodonín točili v jeho obranném pásmu, skórovat však dokázali pouze jednou. Jedinou branku
Velkého Meziříčí vstřelil na konci
první třetiny Ondra Malec.

Další šance našeho týmu zůstaly nevyužity a tak to byl domácí
Hodonín, který v závěru druhé
části odskočil na 4:1 a přiblížil se
vítězství. Ve třetí třetině si již Hodonín vedení pohlídal a navýšil na
konečných 6:1.
Autor: Jiří Mráz

Týden hokeje ve Velkém Meziříčí

Ve čtvrtek 27. ledna proběhla na
zimním stadionu ve Velkém Meziříčí náborová akce Pojď hrát hokej.
Akci pořádal v rámci Týdne hokeje
Horácký hokejový klub ve spolupráci s Českým hokejem.
Vzhledem k tomu, že koronavirová epidemie o sobě v posledních
dnech dává hodně vědět, byli jsme

mile překvapeni počtem účastníků. Hokej si přišlo vyzkoušet téměř
20 dětí v doprovodu svých rodičů. Zaregistrovali jsme 17 chlapců
a 2 děvčata. Za odměnu si od nás
děti odnášely malé dárečky s hokejovou tematikou.
Po registraci běžně následuje powerpointová prezentace ledního

hokeje rodičům. Z důvodu aktuální
epidemické situace nám bylo doporučeno předat rodičům prezentaci
v tištěné podobě. V jedné z šaten
jsme tak provedli alespoň ukázku
hokejové výstroje a děti se mohly
potěšit s klubovými maskoty.
A pak už honem do bruslí a hurá na
led. Jak jinak než v dresu národní-

Městská liga Velké Meziříčí
Playoff 8. kolo
Extraliga:
Horní Heřmanice 7:4 SK Omega VB ■ Miroslav Horký 3, Lukáš
Rygl 2, Jaroslav Mejzlík, Šimon
Zdvihal – Ivoš Dobrovolný, Tomáš Sladký, Luděk Rouš, David
Dvořák
ICE 13:2 HC Ducks ■ David Vítek
4, Miroslav Bukáček 2, Tomáš Ptáček, Patrik Slavík 2, Pavel Dvořák
2, Martin Sláma, Tomáš Vránek –
Karel Kesner, Marek Mejzlík
1. liga:
Auto Dobrovolný 5:0 SK Vídeň ■
Kontumace
River VM 1:6 SK Mostiště ■ Jakub
Havlíček – Marek Plhák 2, Pavel
Burian ml. 2, Luboš Burian, Jan
Burian
HC Dráhy 2:5 HC Trnava Horses
■ Ladislav Fischer, Pavel Šaroun
ml. – Patrik Spilka 3, David Sobotka, Michal Chloupek

2. liga:
SK Stránecká Zhoř 4:3 NHÚ Balinka VM ■ Tomáš Vítek, Martin
Sojka, Hynek Vostál, Zdeněk Nedoma – Michal Navrátil, Jan Necid, Miroslav Mucha
Farma Měřín 2:12 SK Lavičky ■
Vít Procházka, Josef Marek – David Polák 3, Jiří Kampas 2, Vojtěch
Pospíšil 2, Vít Barák 2, Martin
Kampas, Jan Hejl, Martin Nevečný. https://www.mestskaliga-vm.cz/

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015523
Nové pracovní místo v regionálním médiu
Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Extraliga 2021 – 2022

Tým

1.
2.
3.
4.
5.

HC Lukáš
ICE
HC Ducks
SK Omega VB
Horní Heřmanice

PZ

V R P VG OG PB

6
6
7
6
7

4
4
2
2
2

2
1
1
0
0

0
1
4
4
5

63:28 10
51:24 9
42:51 5
29:47 4
36:71 4

1. liga 2021 – 2022
Tým

1. HC Trnava Horses
2. Auto Dobrovolný
3. SK Mostiště
4. River VM
5. SK Vídeň
6. HC Dráhy

PB

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

Tým

PZ

V R P VG OG PB

8
8
8
8
8
8

7
6
5
2
2
1

0
0
0
1
0
1

1
2
3
5
6
6

2. liga 2021 – 2022

SK Lavičky
SPL Radostín n. O.
HC Křížanov
Ligno VM
NHÚ Balinka
SK Stránecká Zhoř
Farma Měřín
HC Bory

48:25 14
69:36 12
43:43 10
28:42 5
21:49 4
33:47 3

PZ

V R P VG

8
7
7
7
8
8
8
7

6
6
5
4
4
2
1
0

1
0
0
1
0
1
0
1

1
1
2
2
4
5
7
6

OG

70:28 13
57:32 12
58:32 10
42:33 9
40:45 8
28:50 5
22:69 2
24:52 1

ho týmu! Pro někoho to byly jedny
z prvních krůčků na ledě. Ti zkušenější si mohli vyzkoušet zábavné aktivity s hokejkou i bez ní. Na
hřišti současně probíhala ukázka
minihokeje v podání 5. třídy, která
nadchla nejen děti, ale i rodiče.
Závěrem ještě úsměv na společné
foto.

Velké poděkování všem trenérům
a těm, kteří při organizaci této akce
pomáhali. Ale hlavně vám rodičům
a dětem, kteří jste za námi přišli.
Budeme doufat, že se s vámi u nás
na zimáku začneme potkávat pravidelně a že rozšíříte naši hokejovou
rodinu.
-dk, foto: Jiří Mráz/-hhk-

Na Lipnici se uskutečnil turnaj
v „Člověče, nezlob se“
V sobotu 29. ledna se od šestnácti
hodin konala v pivnici Lipnice na
Sokolovské ulici soutěž v tzv. člobrdu. Na rozdíl od velké akce v Jívoví, kde se v tamějším kulturáku

utkávají v šestičlenných skupinách vždy dvojice (obdobně jako
např. při šachu anebo dámě), a to
dospěláci i děti, zde ve VM spolu
u stolů zápolily pouze vylosované

čtveřice dospělých, a sice v celkovém počtu šestnáct.
Hrálo se vyřazovacím způsobem.
K dispozici se ale úplně všem nabízely také pikantní chuťovky čili
jednohubky – neboli tzv. „očka“.

Konečné pořadí
nejlepších (finalisté):

1. Michal Troščák Velké Meziříčí
2. Radek Podsedek VM/Lhotky
3. Soňa „Kobra“ Štosková VM
4. Jiří Bula VM.
Úspěšníci obdrželi na závěr diplomy a věcné ceny od pořadatelů a sponzorů. Těmi byli Pivnice
Na Lipnici/Lenka Marková, Město Velké Meziříčí – Turistické
a informační centrum/Květoslava Hladíková a Vladimír Pařil.
Text a foto z akce: Vladimír Pařil
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