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Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell

Magické datum lákalo
ke svatbě
Magické datum 22. 2. 2022 některé páry zlákalo natolik, že využily této příležitosti a vstoupily do
manželského svazku. A to i přesto, že datum připadlo na všední
den, přesněji na úterý, což je velmi
neobvyklý den pro svatební veselí.
Situace byla obdobná v celé naší
republice, kupříkladu velký nával
zažívala radnice na Staroměst-

ském náměstí v Praze, kde se obřady musely konat kvůli velkému
zájmu po půl hodině.
Také ve Velkém Meziříčí matriční
úřad evidoval nezvyklý počet svateb v úterý 22. 2. 2022, a sice hned
čtyři. „Na všední den je to nebývalý
počet,“ potvrdila informaci tisková mluvčí města.
Iva Horká

Novou předsedkyní
zdejšího Svazu žen je
Hana Homolová
V pondělí 21. února 2022 proběhla po roční pauze výroční schůze
ZO ČSŽ Velké Meziříčí. Konala se od 15 do 18 hodin v koncertním
sále Jupiter clubu. Přítomno bylo 34 členů organizace (33 žen a 1
muž – 66,66 %).
Schůze se zúčastnili i hosté, a to za město starosta Alexandros Kaminaras,
místostarosta František Smažil, za Jupiter club ředitel Milan Dufek a za
krajskou organizaci ČSŽ Jarmila Menšíková. Všichni ženám nejen poděkovali za jejich práci, ale popřáli jim, aby se jim podařilo oživit všechny
aktivity, které poslední dva roky pandemická situace utlumila…
Výroční schůze měla tradiční průběh. Předsedkyně Marie Navrátilová podrobně zhodnotila práci organizace v uplynulých dvou „covidových“ letech. Zprávu o hospodaření organizace podala hospodářka Alena Blahová, zprávu revizní komise její předsedkyně Marie Štouračová. Následovala
debata o tom, co by chtěly ženy pro sebe i veřejnost udělat v tomto roce.
Doufají, že už jim letos nic nezabrání uskutečnit velikonoční výstavu.
Plánují ji na dny, od 4. do 6. dubna. Opět ve spolupráci s Jupiter clubem
ve velkém sále. I letos se v dubnu chystají na akci Čistá Vysočina. Oproti
loňsku plánují uklidit podstatně větší prostor. Když to půjde, rády pomohou SEV se Dnem země. V plánu mají i zájezd do Moravského Krumlova
na Muchovu Slovanskou epopej.
Po přestávce a občerstvení schůze pokračovala podle předem stanoveného plánu. Protože dosavadní předsedkyně ZO ČSŽ VM Marie Navrátilová na svou funkci z pracovních a zdravotních důvodů rezignovala, bylo
třeba zvolit předsedkyni novou. V tajných volbách jí byla zvolena 21 hlasy
Hana Homolová, dosavadní místopředsedkyně. Novou místopředsedkyní
byla následně aklamací zvolena Eva Pavlasová, dosavadní členka výboru
a druhá na kandidátce na předsedkyni.
Nová předsedkyně a místopředsedkyně poděkovaly za zvolení a dosavadní předsedkyni za její dvouletou nelehkou práci. Následovala živá diskuze
a volná zábava.
Výbor ČSŽ VM

Odstupující předsedkyně Marie Navrátilová (vlevo)
a její nástupkyně Hana Homolová. Foto: archiv JM

Válka sužuje Ukrajinu. Pomáhají také lidé
z našeho města
Od 24. února, kdy na Ukrajinu
vstoupila ruská vojska, je tato válka tématem číslo jedna. Není proto
divu, že jsou na útěku už tisíce rodin a jejich počet zřejmě ještě poroste. Solidarita lidí s postiženou
oblastí je veliká, a to jak v případě
vojenské, materiální či finanční
pomoci, anebo prostou podporou
na sociálních sítích. K ní se připojil
i náš kraj a město.
„Odsuzuji porušení mezinárodního práva ze strany Ruska, uznání
samozvaných ’republik’ a protestuji
proti invazi ruských okupačních
vojsk na území jiného suverénního
státu – Ukrajiny,“ vyjádřil svůj postoj starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras, „je jasné, že
nejefektivnější možnosti pomoci ze
strany České republiky má v rukou
Vláda ČR Úřad vlády ČR, přesto
věřím, že i malá pomoc a podpora,
která může být v možnostech našeho města, má smysl. Proto svolám
bezpečnostní radu ORP Velké Meziříčí, abychom se pobavili o možnostech pomoci ze strany našeho města

v dlouhodobém horizontu – například v podobě nabídky nouzového
ubytování prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky atp.,“
dodal starosta.

Uprchlíci našli dočasný azyl na radnici

Po celé zemi již probíhají humanitární sbírky, a někteří lidé neváhali
vyrazit pomoci sami. Jak uvedl
starosta města na svém facebookovém profilu, zatímco oficiální
web města zůstal až do nedělního
večera bez jediné zmínky o celé
situaci, dobrovolníci z Velkého
Meziříčí přivezli do našeho města
sedm ukrajinských uprchlíků již
v sobotu 26. února večer.
„Chci popsat, co se právě odehrálo na radnici a požádat veřejnost
o zvážení realizace ukvapených záchranných akcí pro Ukrajince přímo na hranicích. Smekám klobouk
až k zemi před Janem Dvořákem,
Josefem Markem a Janem Zemánkem, kteří před chvílí úspěšně dopravili do Velkého Meziříčí sedm

Uprchlíci z Ukrajiny v přízemí radnice. Foto: fcb A. K.

lidí prchajících z Kyjeva. Všimněte
si (na fotografiích – pozn. red.), kolik toho ti lidé s sebou mají – je to
všechno, co jim pro teď zbylo,“ uvedl starosta.
Po žádosti o zajištění navazujícího
transportu, kterou starosta během
odpoledne od výše zmíněných

obdržel, dále odcestovalo těchto
sedm lidí v dodávce velkomeziříčských hasičů a mířili do Prahy. Vyzdvihl také ochotu dobrovolného
hasiče Stanislava Kratochvíla, který byl schopný rychle a pozitivně
reagovat a dodávku řídit.
Pokračování na straně 3.

Rada Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu
podporují mírové řešení situace na Ukrajině
Rada Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu považují současný
postup Ruska vůči Ukrajině za nepřijatelný.

Jednoznačně uznáváme hranice evropských států a snahy jakkoliv
je měnit či jinak nerespektovat ze strany jiného státu považujeme
za porušování mezinárodního práva i základních principů soužití.
Stejně tak vnímáme jako nezpochybnitelné právo každého státu, tedy
i Ukrajiny zvolit si svobodně svoji vlastní cestu, zahraničněpolitickou
orientaci i partnery pro její naplňování.
Kraj Vysočina má na Ukrajině partnerský region. Tím je Zakarpatská
oblast Ukrajiny, se kterou intenzivně spolupracujeme 15 let, pomáhá-

me financovat a realizovat řadu projektů investiční i neinvestiční povahy. Společně s našimi partnery připravujeme několik projektů také
pro letošní rok. Obáváme se dopadů mezistátního konfliktu na náš
partnerský region, stejně jako na celou Ukrajinu. Uvědomujeme si, že
naše podpora a pomoc bude stále potřebnější, a to jak materiální, tak
i morální. Sounáležitost s obyvateli Ukrajiny projevujeme právě naší
spoluprací a společnými projekty.
Pevně věříme, že se podaří konflikt urovnat, ukončit a obnovit mír
i svobodný vývoj na obou stranách hranice.
Členové Rady Kraje Vysočina
a vedení Krajského úřadu Kraje Vysočina

Opel Movano vezl potřebné věci na hranice
V neděli v poledne 27. 2. vyrazil z Velkého Meziříčí vůz Opel Movano na hranice s Ukrajinou. Večer
tam již dovezl náklad zdravotního materiálu, kojeneckých potřeb, přikrývek atd.
„V neděli dopoledne mi zavolal kolega a kamarád
z auto branže Vlasta Zachoval, že v Agadosu jsou
zaměstnanci z Ukrajiny a potřebovali by půjčit dodávku,“ říká Milan Dobrovolný, majitel vozu a firmy AUTO DOBROVOLNÝ, jak se taková rychlá
akce zorganizovala, „za půl hodiny je již dovezl
k nám na firmu pan Josef Michal a v poledne už
jeli směr Ukrajina. V noci již byli i s nákladem na
hranicích a podle toho, co říkali před odjezdem, tak
plánují se na hranice otočit s nákladem minimálně
ještě jednou. Je asi zbytečné zdůrazňovat, jak nás
situace na Ukrajině zasáhla a jak všem obyvatelům
Ukrajiny držíme palce, proto jsem moc rád, že alespoň touto formou jsme jim mohli v tuto chvíli rychle
pomoci.“
-text a foto: md-
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Krizový štáb Kraje Vysočina: Končí informační
linka ke COVID-19, hasiči stále pomáhají
ve Velkém Meziříčí
– Informace Krajské hygienické stanice kraje Vysočina: 7denní incidence je aktuálně 755 nově hlášených případů na 100 tisíc obyvatel,
nejvyšší čísla vykazuje okres Jihlava
– Očekává se změna v počtu zdarma prováděných PCR testů, k dispozici by měl být od března pouze jeden,
– Testování je stále možné na sledovaných odběrových místech vč.
těch u krajských nemocnic, odběrová místa upravují pracovní dobu,
některá komerčně provozovaná ukončila svou činnost. Jejich klienti
jsou přeobjednáváni. Termínů je nyní k dispozici dostatek.
– Armáda není nasazena v žádném z krajských zdravotnických zařízení, tým HZS Kraje Vysočina vypomáhá v Domově pro seniory ve
Velkém Meziříčí.
– Informační covid linka Kraje Vysočina odbaví poslední hovory
během pondělí 28. 2. Od 1. března budou volající na stávající čísla přesměrováni formou automatické volby na informační linky

jednotlivých nemocnic. Pro obecné dotazy je možné stále využívat
centrální informační linku zřizovanou ministerstvem zdravotnictví 1221. Očkování ukončilo 21. 2. poslední velké krajské očkovací
centrum Jihlava – Hruškové Dvory. 26. 2. je naplánováno i poslední
mobilní očkování. Očkování proti COVID-19 nabízí ordinace praktických lékařů a minimálně jednou v týdnu pro registrované také
ambulance krajských nemocnic. Dnes bylo ukončeno i očkování
imobilních občanů.
– Krizový štáb Kraje Vysočina byl ředitelem Krajského úřadu Kraje
Vysočina Zdeňkem Kadlecem informován o očekávaných důsledcích ruské invaze na Ukrajinu (migrační vlna, personální dopad do
řad zaměstnanců‑cizinců), více informací k události ve speciální
tiskové zprávě.
Další jednání Krizového štábu Kraje Vysočina bylo svoláno na 3. března 2022.
-krú-

Soutěž Vesnice roku 2022 odstartovala

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 byl zahájen 26. ročník soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy
venkova.

Soutěžní klání bude stejně jako
každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Po dvouleté pauze, kdy soutěž
Vesnice roku nemohla probíhat
z důvodu pandemie Covid-19,
budou mít obce znovu možnost

prezentovat výsledky své práce
při zajišťování dostupnosti služeb
a co možná nejvyšší kvality života
svých obyvatel. Kromě zviditelnění v rámci našeho kraje a potažmo
i celé republiky a možnosti předvést úspěchy obce ve všech oblastech jejího života a získat zpětnou
vazbu jak od svých občanů tak
i porovnáním s jinými obcemi,
mohou soutěžící obce získat i zajímavé finanční prostředky pro své

rozvojové projekty a odlehčit tak
svému rozpočtu.
Vyhlašovateli soutěže Vesnice
roku 2022 jsou Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Spolek pro
obnovu venkova ČR, Svaz měst
a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Krajské kolo soutěže
proběhne v Kraji Vysočina během května. Uzávěrka přihlášek je 29. dubna 2022. Pokud se
rozhodnete svou obec do soutěže

přihlásit, veškeré potřebné informace (přihlášku, podmínky, harmonogram, ocenění atd.) naleznete na www.vesniceroku.cz.
„Pevně věřím, že případná účast
v soutěži bude pro obce našeho
kraje velmi přínosná, pozitivní
a prospěje k rozvoji občanské společnosti a prezentování výsledků
dobré praxe,“ uvedla náměstkyně
hejtmana pro oblast regionálního
rozvoje Hana Hajnová.
-krú-

Ministerstvo školství vydalo doporučení,
jak informovat žáky o agresi na Ukrajině
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v rámci školy jasně informovat o postoji České republiky k ruské agresi na Ukrajině. Vydalo k tomu zvláštní pokyn.
V něm vyzývá školy, aby věnovaly zvýšenou pozornost žákům ukrajinské, ruské i běloruské národnosti a doporučuje, aby byla využita
také péče pracovníků školních poradenských pracovišť.
„Náplní činnosti by mělo být především respektování individuality, dodržování lidských práv a jasné deklarování toho, že národnost nečiní
člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud
dotyčný pochází,“ uvádí se v doporučení pro školy. Celé znění najdete
na webu ministerstva.
Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné
kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti:
NPI Národní pedagogický institut ČR

Pro školy vzdělávající ukrajinské, ruské a běloruské žáky nabízí NPI
kromě jiného i překlady a tlumočnické služby zdarma.
Více na Portále podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žáky cizince
https://cizinci.npi.cz/kontakty/
halka.smolova@npi.cz
META, o. p. s. – poradenství pro školy META
https://meta‑ops.eu/
proskoly@meta‑ops.cz
Kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka‑podpora‑kontakty
LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím
https://www.centrumlocika.cz/
info@centrumlocika.cz
-připr. red-

Policie vyhlásila pátrání Padly vysoké pokuty
po pohřešované ženě
zidel strach a v obavě při kontaktu s lidmi se snaží utíkat do větší
vzdálenosti od nich. Žena je zhruba 172 cm vysoká a má delší vlasy
světlé vlasy, které si barví. V době
odchodu z domova měla na sobě
tmavé tepláky a černou dlouhou
bundu. Nápadné by mohly být
právě její vlasy, které si barví do
výrazné růžové až oranžové barvy. Pokud máte nějaké informace
o tom, kde by se mohla žena nacházet, informujte prosím Policii České republiky na lince 158
.
-pol-

Od pátečního pozdního večera
pohřešujeme dvaatřicetiletou Lucii Královou, která odešla z domova v Třebíči neznámo kam. Po
ženě pátrali v okolí místa jejího
bydliště policisté, do akce se zapojilo několik policejních hlídek.
Policisté prověřili také zdravotnická zařízení a další místa, kde by
se žena mohla nacházet. Pátrání je
zatím bohužel bez výsledků.
Žena užívá menší množství léků,
které u sebe v současné době
nemá. Vyhýbá se kontaktu s lidmi. Má z lidí i z projíždějících vo-

Minulý čtvrtek byli v rámci běžného výkonu služby nasazeni na
dálnici D1 do akce policisté ze speciálního týmu Kamion. Kontrola
probíhala ve vymezeném čase nejen v průběhu dne, ale také v noci.
Policisté podrobili 12 nákladních
vozidel nízkorychlostnímu vážení a v deseti případech zjistili nějaké porušení. V 7 případech šlo
o překročení hmotnosti (3x byla
provozovatelem česká firma, 4x
zahraniční). Protože policisté z dálničního oddělení Velký Beranov
předpokládali, že by mohla po dálnici D1 projíždět přetížená vozidla
také v noci, kdy řidiči nepočítali
s kontrolami, akci realizovali právě
v tuto dobu. Ve 3 případech řidiči
na výzvu policisty odmítli podrobit

jízdní soupravu nízkorychlostnímu
vážení. Policisté uložili každému řidiči pokutu ve výši 100 000 korun
a zakázali jim další jízdu. Náklad
museli přeložit. Ve 2 případech
převáželi cizinci dřevní kulatinu
a v jednom případě jízdní souprava
převážela stavební stroj – bagr – zakoupený v Německu.
Celkem bylo uložené uloženo 10
pokut v příkazním řízení na místě
za 325 500 korun. V jednom případě byl oznámen český provozovatel
za překročení hmotnosti správnímu orgánu.
Ve třech případech jsme oznámili
správnímu orgánu zahraničního
provozovatele za překročení hmotnosti a uložena tři kauce ve výši 50 0
00 Kč.
-pčr-

Krajská linka ke covidu
odbavila 230 tisíc hovorů
Kraj Vysočina 28. února 2022
upraví provoz vlastní informační
COVID linky. „Našich 38 operátorů téměř dva roky pomáhalo
veřejnosti s dotazy k pandemii
COVID-19, zprostředkovávalo registrace a objednávání na očkování
i testování proti COVID, podávalo
vysvětlení k aktuálním epidemiologickým opatřením nejen na území
ČR. Operátoři pod hlavičkou Kraje
Vysočina a ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí kraje Vysočina
vyřídili 230 tisíc hovorů a odpověděli na desetitisíce e‑mailů. Kromě
veřejnosti byl náš informační tým
pravou rukou odběrových míst, laboratoří i praktických lékařů, pro
které zajišťoval technickou a konzultační podporu vlastních informačních systémům, které v rámci
regionu umožňují objednávání na
testování, rozesílání SMS s jeho výsledky, a vydávání potvrzení o vý-

sledku vyšetření,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
Vysočina byla jediným krajem,
který linku provozoval takto kontinuálně v rekordně dlouhém čase.
Od 1. března budou volající na stávající čísla přesměrováni formou
automatické volby na informační
linky jednotlivých nemocnic. Pro
obecné dotazy je možné stále využívat centrální informační linku
zřizovanou ministerstvem zdravotnictví 1221. Pro technické dotazy týkající se krajského objednávkového a rezervačního systému na
odběry lze využít e‑mailovou adresu odbery@kr‑vysocina.cz.
COVID linka Kraje Vysočina
v číslech
■ 23 měsíců provozu
■ 7 dní v týdnu, 12 hodin denně
■ 38 operátorů
■ 230 tisíc hovorů a desítky tisíc
odpovědí na maily
-krú-

ZPRÁVY OD HASIČŮ A POLICIE
V Jindřichově 21. 2. 2022 ve 13.59 hasiči ze stanice Velká Bíteš odstranili
strom z komunikace. ■ V Meziříčku odstranili 22. 2. 2022 v 7.38 hasiči
z Měřína strom z komunikace. ■ Ve Velkém Meziříčí, ul. Hornoměstská
došlo 24. 2. 2022 v 8.00 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, bez zranění. Hasiči ze stanice Velké Meziříčí uklidili vozovku a řídili dopravu, provedli také zajištění místa události. ■ Hasiči ze stanice
Velké Meziříčí vyjeli 24. 2. 2022 v 18.50 k dopravní nehodě osobního
automobilu. Průzkumem zjistili, že šlo o technickou závadu na vozidle.
Jednotka zabezpečila místo události. ■ Ve Velkém Meziříčí 27. 2. 2022
v 7.04 Zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči u dopravní nehody
kamionu, bez zranění. Likvidovali uniklou naftu a zabezpečili místo. ■
Hasiči ze stanice Velká Bíteš ve Velké Bíteši, Janovicích, Za Hadrem 27.
2. 2022 ve 13.26 zasahovali u požáru dvou hromad větví. Byla provedena lokalizace a likvidace. Beze škody.
-hasOpilou ženu policisté zajistili
V pondělí 21. února byli policisté před desátou hodinou večer přivoláni k domu v Měříně, kam se snažila dostat opilá žena, i když tam
nebydlela. Na místo vyjeli policisté situaci prověřit. Zjistili, že se jedná
o sedmatřicetiletou ženu, které při dechové zkoušce naměřili hodnotu 3,17 promile alkoholu. Policisté ji zajistili a opilou ženu odvezli na
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Policisté vypátrali hledaného muže
Policisté vypátrali pětačtyřicetiletého muže ze Středočeského kraje, po
kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Hledaného nalezli v úterý
22. února kolem osmé hodiny večer v Měříně. Na muže byl minulý týden vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Policisté muže odvezli na oddělení policie a po provedení nezbytných
úkonů ho eskortovali do věznice.
-pol-

Náklaďák nacouval do domu

V Náměšti nad Oslavou došlo 22. 2. 2022 ve 12.02 k neobvyklé nehodě.
Odtahové vozidlo táhlo nákladní automobil, který se v kopci v ulici Zámek
uvolnil. Narazil do zaparkovaného auta, dvou jedoucích osobních aut a
poté do domu. Silnice byla neprůjezdná.
Při vyšetřování policisté zjistili, že se při tažení nákladního vozidla přetrhly
čtyři zajišťovací pásy a následně se odtahované vozidlo uvolnilo z takzvaných odtahových brýlí. Poté se dalo samovolně do pohybu a nekontrolovatelně jelo po silnici z kopce dolů směrem k zástavbě rodinných domů. „Za
odtahovkou jelo do kopce několik osobních vozidel. Jeden řidič se stihl rozjetému couvajícímu nákladnímu vozidlu vyhnout. Řidičům dalších dvou osobních aut se to ale nepodařilo a nákladní vozidlo do nich narazilo,“ popsala
policie. V jednom voze byl zraněn řidič a jeho spolujezdec. „Před rodinným
domem nákladní auto narazilo do zaparkovaného osobního vozidla, které
odhodilo na obytnou část domu, a poté do domu samo narazilo zadní částí.
Přitom zbouralo obvodové zdi,“ dodala tisková mluvčí policie. -red, pčr-
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Válka sužuje Ukrajinu… Radní schválili
harmonogram
blokového čištění

Obavy z povinného očkování stále přetrvávají u řady občanů. A to
i přes to, že se očkování ukázalo
jako dobrá cesta k výraznému
zmírnění dopadů onemocnění
COVID-19. Ke schválení povinnosti nechat se naočkovat se zatím poslanci ani senátoři nechystají. K ochraně zdraví ale schválili
více pravomocí ředitelům škol při
udělení ředitelského volna.
Mimořádné ředitelské volno nebo
možnost distanční výuky může
školám pomoci zastavit či zmírnit
šířící se onemocnění COVID-19.
Návrh zákona o mimořádném
ředitelském volnu má školám
udělit více svobody. Předpokládá
se, že ředitel dobře zná své školní
prostředí a může pohotově zasáhnout a rychle zareagovat na danou
situaci v období zhoršující se zdravotní situace, buď mimořádným
ředitelským volnem nebo nařízenou distanční výukou. Doposud
musel takový ředitel čekat na rozhodnutí krajské hygienické stanice
či požádat ministerstvo školství
o změnu organizace školního roku,

Humanitární pomoc odjela na hranice Ukrajiny také
z Velkého Meziříčí.
Foto: fcb F. K.

Velkomeziříčští dobrovolníci na cestě na hranice.
Foto: fcb J. D.

Dokončení ze strany 1.
„Čtyři z těchto uprchlíků zůstávají
v Praze a připojí se ke svému příbuznému, tři zítra ráno vyrážejí
dále – snad do Itálie,“ zmínil mimo
jiné A. Kaminaras.
Podle jeho slov tato konkrétní mise
snad dopadla v rámci možností
dobře. I přesto starosta apeluje na
občany, aby jednali s rozmyslem
a ne ukvapeně. „Po tom, co jsem
se s pány bavil je více než jasné,
že v tuto chvíli nemá vůbec žádný
smysl vydávat se na cestu bez konkrétního napojení na nějakého koordinátora pomoci, který je přímo
na hranicích, a čekat, že tam někomu pomůžete nebo ho naberete do
auta a odvezete do bezpečí. Situace
se má tak, že desetitisíce lidí čekají
na odbavení na ukrajinské části
hranice a na té slovenské je bezpočet
řidičů, kteří nemají koho vézt nebo
chcete‑li zachraňovat. Velký počet
přijíždějících aut z Evropy s nabídkou pomoci v rámci transportu lidí
nebo dovozu materiální pomoci ještě více komplikuje dopravní situaci
u hranic. Materiální pomoc je skutečně potřeba, ale na území Ukrajiny – tam je obtížné ji dostat.
Proto pokud uvažujete o cestě na
hranice tzv. „na vlastní pěst“, zkuste to přehodnotit a podpořte Ukrajince spíše finančním příspěvkem
zaslaným na některou z oficiálních
sbírek. Pokud tam skutečně chcete
za každou cenu jet, vezměte s sebou
dětské sedačky – ty jsou prý nedostatkovým zbožím. Zkusme, prosím,
pár dnů vyčkat a nepodnikat výpravy, které můžou situaci na místě spíše znepřehlednit. Uvědomme si, že
tato krize vznikala týdny. Její řešení
bude trvat mnohem déle. Nesnažme
se proto situaci zachránit ze dne na
den. Ti lidé budou naši pomoc potřebovat i za měsíc nebo za půl roku.
Velmi potřebné budou ubytovací
kapacity na našem území. Už teď
máme ve Velkém Meziříčí možnost
ubytovat přes 50 lidí. Moc si vážím
vašich nabídek pomoci - děkuji Petru Fejtovi a Marii Bulové,“ dodal
ještě starosta Kaminaras. Poděkování také náleželo starostovu bratrovi Filipovi, Radku Holoubkovi,
Tadeáši Lencovi a dalším, kteří se

taktéž operativně do akce zapojili a dovezli lidem, kteří uprchli,
základní potřeby jako vodu, jídlo
a oblečení.

Lidé v ČR odsuzují
ruskou agresi

Na Václavském náměstí v Praze
se v neděli 27. února setkalo na
60 000 demonstrujících, kteří odsoudili agresi Putina na Ukrajině.
„Nyní je potřeba, abychom pomohli
všemi silami. Naše města připravují konkrétní formy pomoci, Vláda
ČR dělá maximum včetně dodávky
zbraní,“ znělo z úst některých.

Putin se hájí tím,
že nebyla jiná šance

Ruský prezident Vladimir Putin
se hájí tím, že vstup ruských vojsk
na Ukrajinu byl vynuceným opatřením. Rusku podle hlavy státu
hrozila vážná bezpečnostní rizika,
a proto „nezbyly žádné šance pro
jiný postup“, uvedl na svém webu
list Vedomosti s odvoláním na záběry, které ze schůzky odvysílala
televize Rossija 24. (Zdroj: stars24.
cz). Navíc v neděli se v médiích objevila zpráva, že Putin nařídil uvést
jaderné síly do vysokého stupně
bojové pohotovosti. Zdůvodnil to
„agresivním prohlášením členských
zemí NATO“, uvedly agentury. Podle šéfa NATO Jense Stoltenberga
však jde o nebezpečnou rétoriku.

Zelenskyj vyzývá
Putina k jednacímu
stolu

Pokud nám dneska nepomůžete,
válka zítra zaklepe na vaše dveře,
vzkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj lídrům svobodného světa. Zelenskyj také vyzval
obyvatele evropských zemí s bojovými zkušenostmi, aby se zapojili
do obrany Ukrajiny a Evropy. Rovněž v pátek znovu vyzval ruského
prezidenta Vladimira Putina, aby
zasedl k jednacímu stolu. Šéf ruské
diplomacie Sergej Lavrov ovšem
předtím řekl, že Moskva je připravena vyjednávat s Kyjevem teprve
poté, až Ukrajina složí zbraně.
Připravila: redakce ML

Ředitelé škol mají v ruce
nástroj k ochraně zdraví
svých žáků i pedagogů
což přinášelo časovou prodlevu
a zhoršování epidemiologické situace. V mnoha případech se jednalo
o pozdní opatření.
Dle nového zákona k 5 dnům,
které mohl ředitel využít k předem plánovanému uzavření školy, a to především v rámci nějaké
plánované rekonstrukce či náhlé
havárie, přibude tedy dalších
10 dní, jež může využít k ochraně
zdraví svých svěřenců a pedagogického sboru. Zákon dále říká,
že v období, kdy bude nařízeno
mimořádné ředitelské volno
nebo distanční výuka, budou mít
možnost rodiče dětí do 10 let
dosáhnout na ošetřovné.
Jsem rád, že posilujeme pravomoci
ředitelů, kteří správně a objektivně
dokáží vyhodnotit situaci ve škole
a jsou odpovědni ke společnosti.
„O výhodách zákona ohledně navýšení počtu dní ředitelského volna
jsem diskutoval s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem
Gazdíkem“.
Josef Klement (vpravo)
senátor za Žďársko

Každý rok se v březnu realizuje jarní blokové čištění. Rada města na
svém posledním zasedání schválila časový harmonogram čištění ulic,
a to od soboty 12. března do čtvrtka 21. dubna. Čištění bude probíhat
vždy v čase od 6.00 do 14.00 hodin.
„Žádáme proto řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech neparkovali
na komunikacích a umožnili pracovníkům technických služeb provést
úklid, a to i na parkovištích,“ apeluje vedení města na obyvatele.
-red-

Facelift učebny chemie na ZŠ Oslavická

Na základní škole Oslavická proběhla na přelomu roku konečná fáze
rekonstrukce učebny chemie. V minulých letech došlo k výměně katedry, lavic a židlí, poté byl do učebny instalován projektor a interaktivní
tabule, po obvodu učebny ale zůstával původní nábytek.
Učebna chemie slouží k odborné výuce a jako kmenová třída, proto bylo
prioritou provést konečný facelift učebny tak, aby se žákům ve třídě líbilo, prostředí mělo motivační a moderní charakter a v neposlední řadě se
posílila i bezpečnost. Původní nábytek v jednobarevném dřevodekoru
s prosklenými vitrínami byl nahrazen nižším a stabilnějším nábytkem
s korpusy v dřevodekoru a s barevnými dvířky. Vzhledem ke stávajícímu vybavení třídy byla na dvířka zvolena žlutá barva v útlumu bílé
a šedé. V rámci bezpečnosti došlo k odstranění skleněných výplní vitrín.
Nad skříněmi zůstával poměrně velký prostor bílé zdi, proto jsme oslovili Základní uměleckou školu Velké Meziříčí s nabídkou spolupráce.
Paní učitelka Dvořáková se se svými žákyněmi úkolu zhostily velmi profesionálně. Prostor si přišly obhlédnout, nafotit a vypracovaly své návrhy. Návrhy jsme konzultovali, upravovali, až došlo ke konečné shodě
a samotné akci. Žákyně si mohly vyzkoušet práci v terénu, která je velmi
obtížná tím, že se maluje „na ostro“, prostoru k opravám není mnoho.
Nakonec jim šla práce krásně od ruky, všechny žákyně jsou mimořádně
nadané a šikovné a během dvou podvečerů byla výmalba hotova.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na novém vzhledu podíleli,
panu Michalovi, který vyrobil nábytek, tak slečně Dvořákové a jejím žákyním i panu řediteli ZUŠ, že tuto spolupráci umožnil.
-zš o-

V Martinicích opravují rybník Domácí hospic má
novou ředitelku

V loňském roce začala poměrně rozsáhlá rekonstrukce rybníka „Nový“
v Martinicích. Informuje o tom
starosta na obecním webu.

„Příprava této akce probíhala velmi
dlouho a obec v tomto sehrála velmi dů-

ležitou roli. Bez jejího zapojení by k rekonstrukci zcela jistě nedošlo,“ uvádí na
webu, „v úvahu přicházelo i odstranění
hráze, vypuštění rybníka a uvedení pozemků do stavu kolem roku 1985. Díky
aktivní komunikaci a následné dohodě
všech zúčastněných se však podařilo dovést tuto věc až k realizaci.“
Pozemek hráze i převážná část zátopy
vodního díla jsou podle informací na
webu v majetku Povodí Moravy, s. p.,
které bude na vodní nádrži hospodařit.
Celá rekonstrukce by měla být hotová v polovině letošního roku a rybník
bude poté sloužit svému účelu. Na fotografiích mohou občané sledovat průběh prací, které stále probíhají, dodal
starosta.
-red, zdroj: web Martinice-

Správní rada Domácího hospice Vysočina
jmenovala s účinnosti od 1. 3. 2022
ředitelkou Ing. Hanu
Brnickou.

Ta pracovala v Domácím hospici Vysočina
necelých 7 let jako fundraiserka, projektová
manažerka a poslední
čtyři roky i jako zástupkyně ředitele. Organizaci zná velmi dobře a svou navrhovanou koncepcí přesvědčila správní radu, která se
rozhodla ji do pozice ředitelky jmenovat.
-tz DH-
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Poděkování

Děkujeme kolektivu lékařů a sester následné péče
v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích za starostlivou a obětavou péči o pana Františka Sedláka.
Děkuje rodina Sedlákova

Cena soukromé inzerce
• CENA vzpomínky, blahopřání či poděkování je bez fotograﬁe
200 Kč, s fotograﬁí 250 Kč.
• CENA soukromého inzerátu do Medřičských listů je 40 Kč do jednoho vydání.
• Podávat je můžete na Náměs� č. 4 (ve dvoře Kvě�nářství Flouma,
vedle Bioproduktu) a využít schránku u dveří redakce. Tam lze vhodit
text (i foto). Můžete také využívat podání inzerce a společenské rubriky prostřednictvím
e-mailu (ivahorka@seznam.
cz) či telefonu (732 203 787),
platbu můžete provést bankovním převodem na účet
Fio banka 2100502381/2010.
K textu připojte váš telefon
nebo e-mail.

• Uzávěrka do Společenské
rubriky je vždy v pátek (výjimečně v pondělí) před daným středečním vydáním.
-red-

Inzerce soukromá

PRODÁM

* Prodám kovové, průmyslově vyrobené regály. Tel.:
737 348 506.
* Výprodej konzumních brambor Adéla, Soraya. Baleno
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Tel.:
737 937 326.
* Prodám skoro novou sedačku, rozkládací, semiš, vínově
červenou. Z 9 000 za 7 000 Kč.
Krásný obraz Hliniště prodám za
2 000 Kč. Velký. Tel.: 724 851 044.
* Prodám husokachny, brojlerová 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.

RŮZNÉ

Speciální nabídka!
Platíte 1×
inzerujete 2×!

* Muž, 52 let, 175 cm, pracující,
rozvedený, žijící na dědině, bez
závazků, by se rád seznámil se
ženou. Tel.: 775 763 290.
* Nájem bytu 1+kk. Nabízíme
k pronájmu byt 1+kk asi 29 m2
ve Velkém Meziříčí v části Hliniště. Zčásti vybavený. K bytu

patří balkon a sklepní kóje. Volný od března 2022. Výše nájmu
dohodou. Tel.: 733 185 037.
* Hledám pronájem domku
s hospodářskou budovou –
formou nájmu s pozdějším
odkupem. Tel.: 720 568 892.

KOUPÍM

* Koupím veškeré náhradní
díly Jawa 250, 350 pérák.
Tel.: 608 277 928.
* Do sbírky koupím staré láhve
od piva, limonády, sifonu a mléka, pivní cedule, staré pípy, špuntovačku, stáčečku, dřevěné sudy,
výčep, kompresor, papírové
podtácky, etikety, vršky, půllitry
s logy pivovarů i celé sbírky. Za
láhev s nápisem Velko Meziříčské Gross Meseritscher nabízím
za litrovou láhev 5 000 Kč, za
půllitrovou 2 500 Kč. Za ceduli
Velkomeziříčské pivo 10 000 Kč.
Pokud máte i jiné láhve a cedule, neváhejte se ozvat. Vše
ze starých hospod a pivovarů,
za všechno velmi dobře zaplatím. Za nabídky děkuji. Tel.:
604 812 838.

Více informací
na e-mailu ivahorka@seznam.cz
či telefonu 732 203 787

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Diakonie Broumov a obec Osová Bítýška pořádají sbírku 7. 3. 2022
ve Fotbalovém a tenisovém areálu v čase 6.00 – 17.00.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
• Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské (nepoškozené a s fungujícími zipy)
• Obuv (nepoškozená, zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy (nepoškozené a s fugujícími zipy)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky a utěrky (čisté i mírně poškozené)
• Přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové)
• Záclony, závěsy (nepoškozené)
• Látky min. 1 m2 (ne odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční)

Věci, které vzít nemůžeme:

• Znečištěný a vlhký textil
• Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
• Nábytek, jízdní kola, kočárky
• Lyže a lyžáky
• Nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Velkomeziříčská organizace ČSŽ se ve spolupráci s Jupiter clubem
chystá pořádat ve dnech 4. – 6. dubna 2022

tradiční velikonoční výstavu.

Uvítáme každého, kdo má zájem se výstavy zúčastnit, ukázat své výrobky široké veřejnosti nebo přispět dobrým nápadem.
Spojte se s námi na mailové adrese: homolovahanicka@seznam.cz
nebo na telefonním čísle 731 786 376 (Hana Homolová.)
Vaše případné požadavky na místo, počet stolů a pod. budeme podle
možností respektovat.
Výbor ZO ČSŽ – VM

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. a 6. 3. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, tel. 731 533 340
12. a 13. 3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73,
Nové Město na Moravě, tel. 566 618 060
19. 3. Zubní péče MUDr. Jan Šmídek, Palackého
nám. 32, Nové Město na Mor., tel. 566524 615
20. 3. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové Město na Mor., tel. 566 616 904
26. a 27. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
tel. 774 430 777

Výroční členská schůze Svazu žen se konala v Jupiter
clubu (více o ní čtěte na str.1). Foto: archiv JM

Novoměstská nemocnice
mění očkovací místo

Ordinační doba vždy 9.00 – 12.00. S ohledem na možnost výměny
služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena nebo nebylo
možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky
ověřit aktuální stav u sestry LPS nebo na příslušném stomatologickém pracovišti.

2. března 7.30 – 16.30 obec Kadolec, Letiště, plyn,
VAS, zemědělské družstvo, Vodafone.
2. března 7.30 – 16.00 celá obec Katov, Níhov, Křoví, Křižínkov, Březské.
4. března 7.00 – 15.30 Velké Meziříčí, Příkopy (bytovky 1651 – 1655, 665, 666), Strádal – sádky,
oblast U Zlatého křížku.
4. března 7.30 do 11.00 Krajská správa silnic Velké Meziříčí.
11. března 7.30 – 15.30 trafostanice Horní Bory lom.
24. března 7.30 do 11.00 Lavičky – od č. p. 1 a ZŠ (včetně) směrem
ke družstvu, č. parc. 2179 a 2192, č. p. 161, firma EBF.

Očkovací místo v interním pavilonu novoměstské nemocnice
mohli lidé využívat už jen do konce února. Poté bylo uzavřeno.

Výstava obrazů Jiřího Šurdy
v kavárně U Janštů na Staré poště
Výstava je prodejní

Zájemci o aplikaci očkovací látky proti onemocnění covid – 19 ale mohou do nemocničního zařízení přicházet i nadále. „Od 1. března se očkování přesune do infekční ambulance,“ informovala epidemiologická
sestra Nemocnice Nové Město na Moravě Šárka Vidergotová.
Zdravotníci zahájili očkování pro veřejnost v interním pavilonu novoměstské nemocnice v únoru loňského roku. Do dnešního dne aplikovali okolo sto dvaceti tisíc dávek vakcíny firmy Pfizer BioNTech.
Na novém očkovacím místě – v infekční ambulanci – se bude očkovat
každé úterý, a to v době od 14 do 16 hodin s možností prodloužení
do 18 hodin. Zájemci se mohou buď zaregistrovat na webové adrese
https://crs.uzis.cz nebo přijít bez registrace.
Od 1. března bude také možné získat veškeré informace o očkování
a zároveň i o testování na telefonním čísle 566 801 550, a to v době od
7 do 15 hodin.
-tz nenmnm-
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Kulturní akce

Do 13. března 2022 • Podoby nové Synagogy
Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Velké Meziříčí. Městská
knihovna Velké Meziříčí.
Do 31. března 2022 • SvitVelmez
Výstava návrhů studentů řešící rozvoj nábřeží za Svitem. Předsálí kina,
Náměstí 17, Velké Meziříčí.
3. března 2022 9.00– 16.00 • Den otevřených dveří
Prohlídka nových policejních prostor určená široké veřejnosti. Ul. Třebíčská 2309/20a ve Velkém Meziříčí.
5. března 2022 13.00 • Průvod masek obcí Březejc
Za doprovodu živé hudby. Sraz masek ve 12.30 u obecního úřadu.
5. března 2022 20.00 • Jarní sportovní ples
Křižanov.
5. března 2022 • Tradiční hasičský ples
K tanci a poslechu hraje kapela Phoenix. Bohatá tombola a občerstvení
zajištěny. KD Pavlínov.
6. března 2022 15.00 • Vodník Česílko
Divadelní Scéna Zlín. Určeno především pro děti ve věku mateřských
škol a žáky prvních stupňů ZŠ. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
7. března 2022 15.30 • Veřejná prezentace s diskuzí – městský park
U Stadionu
V kulturním domě na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši.

7. března 2022 17.00 • Estonsko – cestovatelská přednáška
Přednáší Libor Drahoňovský. Muzeum Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5.
9. března 2022 18.00 • Trénink paměti aneb Kdo si hraje, nezlobí
Přednáška s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou – trenérkou paměti, lektorkou
a konzultantkou, aktivizační pracovnicí Centra Aktivizačních Programů (CAP). Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí.
12. března 2022 14.00 • Dětský karneval s Davidem
Vstupné: 50 Kč, maska zdarma. Kulturní dům Vlkovská 482, V. Bíteš.
13. března 2022 8.00 – 10.00 • Schůzka filatelistů
Předsálí kina, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
12. a 26. března 2022 15.00 • Kašpárek u krále větrů
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,
Náměstí 17, Velké Meziříčí.
13. března 2022 13.00 • Dětský karneval
Kulturní dům Ořechov.
14. března 2022 17.30 • Taneční kurz pro mládež 2021
12. lekce. Výuku vede STARLET taneční škola manželů Buryanových
Brno. Vstup ve společenském oděvu. Nácvik na polonézu atd. Velký sál
JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
14. března 2022 19.30 • Taneční kurz pro mládež nedokončené ze
září 2020
Změna vyhrazena!

Hlasujte v anketě, kde
chcete, aby proběhla
letošní velkomeziříčská
pouť

Bítešské trhy, březen 2022

Tradiční pouť ve Velkém Meziříčí se uskuteční v neděli 19. června. O místě
jejího konání rozhodujete vy, občané, prostřednictvím ankety.
Anketa jsme spustili 15. února, hlasovat v ní můžete až do 25. března. Jak
se do ní zapojit?
Svůj hlas můžete udělit v mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz. Hlasovat
můžete také prostřednictvím e-mailu redakce Velkomeziříčska na adrese:
velkomeziricsko@velkemezirici.cz nebo využít podání hlasovacího lístku,
který bude k dispozici v březnovém čísle radničního zpravodaje. Ten budou moci zájemci vhodit do hlasovací urny umístěné od 2. března v hale
staré radnice.
ANKETNÍ OTÁZKA
Kde byste uvítali umístění atrakcí a stánků na pouti ve Velkém Meziříčí
v roce 2022?
• Na Náměstí
• V bývalém areálu SVITu
Město spustilo participativní rozpočet
Máte-li nápady na zlepšení našeho města, řekněte nám o nich. V rámci
participativního rozpočtu, který město realizuje poprvé v historii, můžete
zasílat své nápady a my jeden z nich vybereme a zrealizujeme. Na tuto akci
jsme vyčlenili 300 000 korun, které mohou posloužit třeba na nový herní
prvek pro děti, chytrou lavičku, výsadbu zeleně a podobně.
Své podněty podávejte ve vyplněném formuláři, který naleznete na webu
města, do 15. března prostřednictvím e-mailu na adresu: velkomeziricsko@velkemezirici.cz nebo si papírový formulář vyzvedněte v redakci
Velkomeziříčska či v Turistickém informačním centru, který po vyplněný
následně odevzdáte na podatelně v budově staré radnice. Pravidla participativního rozpočtu včetně formuláře pro návrh projektu naleznete na
webu Velkého Meziříčí v sekci Rada města a zastupitelstvo.
Po vytřídění proveditelných nápadů bude následovat hlasování. Nápad,
který dostane nejvyšší počet hlasů do 30. dubna, bude zrealizován.

Také v letošním roce pořádá Informační centrum a Klub kultury tradiční BÍTEŠSKÉ TRHY na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Březnové trhy se budou konat v úterý 15. března od 8.00.
Budeme doufat, že nám konečně bude přát počasí a budeme si moci
nakoupit u známých osvědčených, ale i nových stánků.
Přijďte podpořit prodejce!

Také v letošním roce do krajských muzeí a galerií
výhodněji na Společnou vstupenku

Kino Jupiter club VM
Tajemství staré bambitky 2 • 5. 3.,
13. 3. 16.00, 140 Kč. Mládeži přístupný.
Srdce na dlani • 19. 3., 19.30,
130 Kč. Mládeži přístupný.
Batman • 4. 3., 18.30, 130 Kč. Mládeži přístupný od 12 let.
Uncharted • 5. 3., 19.30, 120 Kč.
Mládeži přístupný.
Mimořádná událost • 6. 3., 18.30,
130 Kč. Mládeži přístupný od
12 let.
Zlevněná projekce nejen pro seniory! Okupace • 10. 3., 16.30,
80 Kč. Mládeži přístupný od 12 let.

Hlas lásky • 11. 3. 19.30, 100 Kč.
Mládeži přístupný.
Betlémské světlo • 12. 3., 19.30,
20. 3., 18.30, 140 Kč. Mládeži přístupný od 12 let.
V létě ti řeknu, jak se mám • 13. 3.,
18.30, 140 Kč. Mládeži přístupný.
Haute Couture • 17. 3., 19.30,
120 Kč. Mládeži přístupný od
12 let.
Příšerákovi 2 • 27. 3., 16.00,
120 Kč. Mládeži přístupný.
Poslední závod • 27. 3., 18.30,
120 Kč. Mládeži přístupný od
12 let.

Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží umožnit přístup široké veřejnosti
do krajských sbírkotvorných organizací za zvýhodněnou cenu v podobě
Společné vstupenky. „Tato speciální vstupenka umožňuje jejímu držiteli za
velmi výhodnou cenu navštěvovat krajská muzea i galerie a opakovaně se
do nich vracet,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Každá Společná vstupenka umožňuje dvanáctkrát navštívit Krajem Vysočina zřizovaná muzea i galerie. V letech před covidem byla vstupenka
hojně využívána, pandemie a opakované uzavírání institucí však logicky
způsobilo pokles v jejím prodeji i návštěvnosti. Přesto při srovnání roku
2020 a 2021 je znát, že v loňském roce se tyto statistické údaje opět začaly
mírně zvedat. Rozdíl činil 310 osob. Což je optimistické a věříme, že tento
trend navyšování počtu návštěvníků bude pokračovat i v letošním roce.
Od roku 2014 na Společnou vstupenku zavítalo do krajských organizací
již 36 103 návštěvníků.
Produkt Společná vstupenka se nepochybně vyplatí. Vyjde podstatně levněji než běžné vstupné. Především ve variantě pro školní třídy lze ušetřit
až tisíce korun, neboť je‑li vybíráno vstupné například ve výši 40 Kč za
žáka, za celou třídu o průměrném počtu 25 žáků činí jednorázové vstupné
1 000 korun. Přičemž za Společnou vstupenku ve variantě pro celé školní
třídy za celý třídní kolektiv zaplatí 300 Kč a mohou na ni následně během
dvou let přijít bezplatně ještě jedenáctkrát. A navíc je vstupenka přenosná,
a proto ji mohou využívat v rámci celé školy. A výhodná je i v ostatních
kategoriích, což ocení zejména rodiny s dětmi i senioři.

Vstupenka je k dispozici ve třech variantách, plné vstupné za 120 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 60 Kč a vstupné pro celé
školní třídy za 300 Kč. Tyto částky jsou garantované pro celý rok 2022.
Pokud by v budoucnu došlo k jejímu zdražení, jejího držitele se po dobu
dvouleté platnosti vstupenky toto navýšení nedotkne. Společnou vstupenku lze zakoupit ve čtyřech muzeích, čtyřech jejich pobočkách a třech
galeriích v Kraji Vysočina. Její používání je snadné. Při každém vstupu
bude označeno jedno z dvanácti volných políček na zadní straně vstupenky, a to postupně až do jejího vyčerpání. Další výhodou je její přenositelnost. Vstupenka není vystavena na konkrétní jméno a příjmení a tak
ji lze půjčit či věnovat přátelům či naráz ji může použít více osob, přičemž
za každou osobu bude označeno jedno pole. Opakovaně lze navštěvovat
jedno konkrétní kulturní zařízení nebo navštívit postupně všechny nebo
vybrané zapojené instituce napříč krajem, až do vyčerpání dvanácti vstupů. Vstupenka je platná dva roky od prvního vstupu, neboť u něho se
zapíše datum.
Bližší informace o projektu jsou uvedeny v informačních letácích, které
jsou k dispozici v základní či rozšířené podobě a získáte je ve všech zapojených organizacích nebo na krajském úřadě v oddělení kultury. Součástí
rozkládacího letáku je i mapa s kontakty na jednotlivé instituce včetně
stručných informací o expozicích. Vstupenku lze využít i k návštěvě výstav. K nim získáte v případě zájmu bližší informace na webové stránce
http://www.vysocina‑fandi‑kulture.cz/. Zde je možné vyhledávat podle
místa konání či zaměření. Neváhejte a vyrazte opět za kulturou!
-krú-
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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. 3. Popeleční středa/
Den přísného postu a modliteb
za mír. 6.30 – 9.00 svátost smíření. 7.00 mše svatá s udělováním
popelce, za obrácení hříšníků.
8.00 mše svatá s udělováním popelce – na úmysl svatého Otce.
17.00 – 18.00 svátost smíření.
18.00 mše svatá s udělováním
popelce – za Bohumila a Andělu Sojkovy a jejich rodiče. Čtvrtek 3. 3. 7.00 za Albínu Žákovu
a duše v očistci. 16.45 schola na
faře, 17.00 ministranti v kostele.
18.00 za živou a † rodinu Kazdovu, Juránkovu, Dvořáčkovu a duše

v očistci. Pátek 4. 3. 1. v měsíci/
Celodenní a celonoční adorace. 8.00 za dvoje † rodiče, jejich
děti, celou přízeň a duše v očistci. 14.00 – 16.00 svátost smíření.
16.15 pobožnost křížové cesty.
17.00 za rodiče Kryštofovy a živou
a † rodinu. 19.00 – 21.00 svátost
smíření. Sobota 5. 3. 1. v měsíci.
7.00 za † Miroslava Večeřu, rodiče Večeřovy a Svobodovy a duše
v očistci. 18.00 na společný úmysl.
1. za živou a † rodinu Kohoutovu
a Němcovu, duše v očistci a Boží
ochranu a požehnání pro celé rodiny; 2. za rodiče Pazderovy a bratra Bohumila a Boží požehnání
pro živou rodinu; 3. za rodinu Fikrovu a Sromkovu; 4. za † manžela a † dvoje rodiče; 5. za † manžela
Stanislava, rodiče Kubišovy a Vondráčkovy a † sourozence s pros-

bou o Boží požehnání a ochranu
pro celou rodinu. Neděle 6. 3.
1. postní 7.30 za farníky. 9.00 za
rodiče, živou a † rodinu Lavických
a Celých a duše v očistci. 10.30 za
manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče a duše v očistci.
11.30 křty VM: Adam Kratochvíl
a Petr Chalupa. 14.30 pobožnost
Křížové cesty. 18.00 za živou
a † rodinu Rybovu a † Vladislavu
Čermákovu.
Farnost Bory
Středa 2. 3. Popeleční středa/Den
přísného postu a modliteb za mír.
17.00 mše svatá s udělováním popelce v Horních Borech – za živou
a † rodinu Prudkovu, Přibylovu
a duše v očistci. Pátek 4. 3. 1. v měsíci. 17.30 Výstav NSO a adorace. 18.00 Dolní Bory – za rodiče
Tomanovy, duše v očistci a živou

a † přízeň. Neděle 6. 3. 1. postní.
9.45 za Jana Karáska a rodiče a živou a † přízeň. 14.30 pobožnost
křížové cesty v Horních Borech.
Farnost Netín
Středa 2. 3. Popeleční středa/Den
přísného postu a modliteb za mír.
18.30 mše svatá s udělováním popelce. Za Františka Sojku a Miroslava Homolu a celou rodinu
Sojkovu a Homolovu. Čtvrtek
3. 3. 17.30 mše svatá pro děti. Za
Jiřího Bartuška, jeho rodiče a sourozence a duše v očistci. Pátek
4. 3. 1. v měsíci. 18.30 za Jaroslava
a Alenku Debefovy a celou rodinu.
Sobota 5. 3. 1. v měsíci. 15.00 svátost smíření. 16.00 za poutníky.
Neděle 6. 3. 1. postní. 8.00 za Marii Homolovu, manžela a živou
a † rodinu. 14.30 pobožnost křížové cesty.

Farní oznámení
* Popeleční středa je spojena
s modlitbami za Ukrajinu, ve VM
bude probíhat celodenní výstav
NSO, prosím zapisujte se k modlitbě na stolku pod kůrem. Program najdete na nástěnce. * Ve
středu 2. března nebudou na faře
ve VM odpolední úřední hodiny.
* Ve čtvrtek 3. března bude ve
VM a Borech pravidelná návštěva
nemocných. * Od 3. března (pak
každý následující čtvrtek až do
7. dubna) 19.00 – 20.00 ve farním
sále ve VM zveme na tzv. „Postní
čtvrtky“ – společná příprava na
nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových
stránkách farnosti VM. * Ve čtvrtek 3. března v 16.15 na faře v Netíně začíná příprava na 1. svaté
přijímání. * Kněží děkanství letos

připravili pro postní dobu online
katecheze o svátostech. Katecheze
budou postupně zveřejňovány na
YouTube kanálu farnosti Velké
Meziříčí od Popeleční středy dál.
Více informací na plakátu. * Ve
čtvrtek 3. března v 16.15 na faře
v Netíně začíná příprava na 1. svaté přijímání. * V pátek 4. března
v 19.30 na faře ve VM a také v Netíně pokračuje příprava na biřmování. * Elektronickou aplikaci
„Průvodce postní dobou 2022“ si
můžete zdarma stáhnout do svých
mobilních telefonů na: https://
www.biskupstvi.cz/aktualne * Na
stolku vzadu u novin si můžete
vzít krabičky na Postní almužnu
2022, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru
nad Sázavou.
Farní úřad VM

O hradu jménem Dub a o památné bitvě u Tassenbergu
Na poměrně vysokém ostrohu zvedajícím se nad prudkým ohbím
řeky Oslavy, asi tak půldruhého kilometru chůze po modře značené
turistické stezce vedoucí z Tasova přibližně směrem na jihozápad,
byste nalezli zbytky středověkého hradu Tassenberg (Tassenberk,
Tasov, Tasův vrch), kterému se ale v dnešní době říká, no a to už
skutečně velmi dlouho, spíše Dub. Dostanete se i dolů pod něj, třeba autem, jenomže jinudy: a sice pokud u Panského neboli Jelínkova mlýna tam pod dlouhým kopcem odbočíte podle směru toku
řeky; o něco dále minete zleva objekt bývalé papírny a pokračujete
až k bráně před Holomkovým (neboli Radkovským, Findejsovým,
Stejskalovým) mlýnem. Hrad Dub tamodtud pak nahoře na kopci
snadno uvidíte, neboť po nedávné kůrovcové kalamitě ho už nekryje
skupina vzrostlých stromů a je nyní naopak dosti obnažen – podobně jako jemu celkem blízký obří kamenný dvojblok, který připomíná

puklé srdce (a tím pádem jakoby i budovu Památníku– Muzea SNP
v Banské Bystrici). Ani Dub, ani onen rozdvojený megabalvan dříve nebývaly při pozorování okolí z poříční silničky nikterak dobře
patrné.
Tassenberg – Dub pochází z období rané gotiky; stavba tohoto hradu byla zrealizována zřejmě už v první polovině 13. století. První
dochovanou písemnou zmínku o něm máme ale až ze století čtrnáctého; totiž teprve z roku 1334. Stavba byla původně pětiboká a od
trojúhelníkového předhradí ji odděloval hluboký příkop. V roce
1349 došlo k rozdělení rodového majetku a polovinu opevněného
sídla i s částí vesnice Tasov dostal Jan z Meziříčí. Později zřejmě získal i druhou polovinu. Týž byl pravděpodobně zároveň i posledním
vlastníkem původního hradního panství.
Pokračování příště. Text: Vladimír Pařil, foto: zdroj internet

Vysočina v pohybu: Lidé budou moci sportovat zdarma, kraj uhradí nájmy
sportovišť
Rozsahem největší sportovní akci ve své dvacetileté historii chystá Kraj
Vysočina na týden od 25. 4. do 1. 5. 2022. V tomto termínu uhradí nájem
všem vnitřním sportovištím, která nabídnou volné kapacity a umožní veřejnosti rekreačně sportovat. Provozovatelé nebo majitelé vnitřních sportovišť však o sobě musí dát vědět a vyplněním jednoduchého formuláře na
stránkách www.vysocinavpohybu.cz avizovat svůj zájem zapojit se do této
osvětové sportovní akce. Nezávazná registrace sportovišť je otevřena až do
15. března 2022.
Smyslem a cílem krajem financované akce „Vysočina v pohybu“ je s ústupem pandemie Covid-19 podpořit návrat lidí k aktivnímu pohybu a zdravému životnímu stylu. „Chceme, aby se co nejvíce lidí přišlo podívat, jak
sportovní zařízení v blízkosti jejich bydliště vypadají, co nabízejí, za jakých
podmínek mohou chodit sportovat pravidelně. Celý týden si budou moci zacvičit zdarma. Naše motto je – vytáhnout lidi z obýváků zpět ke sportu,“ říká
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
Kraj Vysočina na úhradu nájmu spolupracujícím sportovním zařízením,
například tělocvičnám (vč. těch školních), sokolovnám, bazénům, ale
i tréninkovým sálům, posilovnám, fitcenterům, horolezeckým stěnám
nebo tanečním sálům a dalším, vyčlenil 10 miliónů korun. Sportovní zařízení se do akce přihlásí prostřednictvím webového formuláře a realizační
tým krajského úřadu zařídí vše potřebné. S každým přihlášeným bude individuálně dojednána částka za pronájem s tím, že kraj respektuje ceny obvyklé a v místě běžné, zařízení tak nepřijdou zkrátka, a to ani v případě, že

na vyčleněný čas připraví pro veřejnost program – například cvičení s trenérem, konzultaci s koučem, sportovní dozor nebo jiný sportovně laděný
program. I na této aktivitě se bude kraj po domluvě rád finančně podílet.
Kdo se může zapojit a jak to funguje?
■ vnitřní sportoviště s kapacitou minimálně 20 osob (např. plavecké bazény, zimní stadiony, fitness centra, tělocvičny, haly, sokolovny a další)
■ nabídka minimálně 5 volných hodin pro veřejnost v období od 25. 4.
do 1. 5. 2022 (volitelně lze využít pondělí až pátek 16:00 – 21:00 nebo
sobota a neděle 9:00 – 21:00)
■ Kraj Vysočina uhradí majiteli či provozovateli sportoviště náklady spojené s nájmem sportoviště, případně též se zajištěním sport. programu
■ nabídka sportovišť a volných hodin bude zveřejněna a průběžně aktualizována na speciální webové stránce
Příklady konzultovaných partnerství akce Vysočina v pohybu:
■ Tělocvična ZŠ v okrese Havlíčkův Brod nabízí volnou kapacitu tělocvičny pro 30 osob:
ČT 28. 4. 2022, 18 – 20 hodin (celkem 2 hodiny s ukázkami míčových
sportů)
PÁ 29. 4. 2022, 17 – 19 hodin (celkem 2 hodiny zaměřené na rodiče s malými dětmi, program připravuje SDH)
NE 1. 5. 2022, 10 – 13 hodin (celkem 3 hodiny bez organizovaného programu, připravena budou hřiště na míčové hry a otevřena malá posilovna) – sazba dle zvyklosti 250 – 300 Kč/h

HHK B zvítezil ve Světlé nad Sázavou
HC Světlá nad Sázavou – HHK
Velké Meziříčí „B“ 3:7 (1:1, 1:3,
1:3)
Rozhodčí: Mareček – Kouba, Šťastná. Diváků: 169. Branky: 2. Přibyl
(Kořínek, Piskač V.), 21. Piskač D.
(Kratochvíl, Kohout), 52. Piskač D.
15. Báňa (Pejchal), 22. Sobotka
(Štěpánek, Pejchal), 28. Pejchal
(Štěpánek), 37. Sobotka (Štěpánek, Pejchal), 42. Pejchal (Vrána,
Štěpánek), 44. Sobotka (Štěpánek),
60. Pejchal (Štěpánek)
Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Střely na branku: 35:24.
Světlá: Hanák (od 37.’ Koubský) –
Svoboda, Piskač Daniel, Adam,
Kořínek, Souček, Kopecký, Piskač
Václav, Štros, Š patenka, Kubát,
Čapek, Fixa, Kratochvíl, Přibyl, Ka-

lenský, Škareda, Zvěřina, Dolinský,
Kohout. Trenér: Ladislav Fixa. V.
Meziříčí: Pestr (Juda Petr) – Pokorný, Báňa – Smejkal, Sysel – Peterka,
Kuřátko – Sobotka, Štěpánek, Pejchal – Vrána, Kudláček Jiří, Barák –
Šandera, Tůma Martin, Karásek –
Havliš. Trenér: Martin Kudláček.
Domácí začali utkání očekávaným
tlakem a také se hned ve druhé minutě ujali vedení. Po nahrávkách
Václava Piskače a Kořínka byl na
konci akce Přibyl. Světlá pak dále
pokračovala v náporu na hostující branku, ale jejich soupeř se už
překvapit nenechal. Od poloviny
třetiny se hra postupně vyrovnala
a hosté se tak stále častěji dostávali
před Hanákovu bránu. V 15. minutě ujel po pravém křídle Pej-

chal, který našel před bránou Báňu
a bylo vyrovnáno. Stav 1:1 potom
vydržel až do konce úvodní části.
Hráčům HC znovu vyšel začátek
třetiny. Ve 21.’ šli opět do vedení
zásluhou Daniela Piskače, jemuž
nahrávali Kohout s Kratochvílem.
Koho by v tuto chvíli napadlo, že
to bude jejich vedení poslední. Náskok jim vydržel jenom něco přes
minutu, kdy meziříčští využili přesilovku, v níž kombinaci prvního
útoku zužitkoval Sobotka. V následujících minutách se hra přelévala
střídavě před obě branky a tak se
měli gólmani stále co ohánět. Kapituloval však pouze ten domácí.
Nejprve ve 28. minutě vyslal Štěpánek do nájezdu Pejchala, jenž se
trefil Hanákovi mezi nohy. Necelé

čtyři minuty před sirénou znovu zaúřadovala první lajna béčka
HHK. Po spolupráci svých parťáků
dává na 2:4 Sobotka.
Jestliže si diváci před závěrečnou
částí mysleli, že jejich hokejisté na
svého soka vlítnou a skóre otočí,
tak jim to vyšlo jenom napůl. Hráči Světlé skutečně na začátku hosty
zatlačili před Pestrovu bránu, ale
góly dávalo HHK. Ve 42.’ Štěpánek
s Vránou našli před bránou volného Pejchala, který Hanákova náhradníka Koubského s přehledem
„vykoupal“. O dvě minuty později
pak završil svůj hattrick Lukáš Sobotka a rázem to bylo o čtyři góly.
Domácí se dále snažili se zápasem
ještě něco udělat, ale jejich soupeř
svojí pozornou hrou dozadu, kte-

■ Sál kulturního domu v obci do 700 obyvatel na Pelhřimovsku nabízí
volnou kapacitu pro sportovní aktivitu pro 30 osob:
ST 27. 4. 2022, 18 – 19 hodin (celkem 1 hodina, ukázka hodiny pilates,
zajistí místní Klub žen)
ST 27. 4. 2022, 19 – 20 hodin (celkem 1 hodina, ukázka hodiny jógy)
SO 30. 4. 2022, 9 – 14 hodin (celkem 5 hodin, opičí dráha pro děti, cvičení na trampolínách) – sazba dle zvyklosti 280 Kč/h + úhrada cvičitelky
■ Centrum jógy v menším městě nabízí volnou kapacitu pro sportovní
aktivitu 20 osob:
SO 30. 4. 2022, 13 – 20 hodin (celkem 7 hodin, v každou celou hodinu možnost absolvovat ukázkovou hodinu jógy – cca 30 min. aktivita,
možnost vyzkoušet si cvičení s vlastní váhou) – sazba pronájmu studia
dle zvyklosti vč. energií cca 800 Kč/h + hodinový honorář 2 trenérek
zajišťujících ukázkové lekce
Nezávazná registrace sportovišť je otevřena do 15. března 2022. Více informací najdete již nyní na webové stránce www.vysocinavpohybu.cz.
Víte‑li ve svém okolí o dalších sportovištích, která by akce „Vysočina
v pohybu“ mohla oslovit, budeme rádi, pokud s nimi tuto informaci
budete sdílet. Nejste si jisti, zda se nabídka týká vámi využívaného nebo
provozovaného sportoviště? Zajímá vás v této souvislosti více podrobností? Zavolejte nám v pracovní dny na telefon 564 602 971 nebo kdykoli napište na e‑mail vysocinavpohybu@kr‑vysocina.cz
-krú-

rou po celé utkání praktikoval, stále
odolával.A co prošlo přes hostující obranu, zlikvidoval vynikající
Miroslav Pestr v jejich bráně. Až
v 52. minutě se na modrou odrazila předchozí střela a Daniel Piskač
přesnou ranou vymetl „šibenici“.
To však bylo ze strany Světlé všechno. K dalšímu gólu jim v závěru
nepomohla ani hra bez brankáře.
V ní navíc ještě jednou inkasovali,
když svůj tříbrankový příspěvek
završil Martin Pejchal. Na obou
posledních zásazích Velmezu měl
znovu podíl Lukáš Štěpánek, který
tak měl nakonec úctyhodných šest
asistencí.
Zbývající výsledky 5. kola Poháru předsedy KVV ČSLH: Náměšť nad O. – Velká Bíteš 8:4

Bystřice nad P. – Humpolec 5:2
V příštím, 6. kole Poháru máme
volno. V tom 7. se ve středu
9. 3. 2022 utkáme na domácím
ledě s Humpolcem. Začátek zápasu je v 18.30.
Výsledky 3. utkání semifinále
Pracolor Krajské ligy: Pelhřimov – Telč 9:3 (konečný stav série 3:0)
Chotěboř – M. Budějovice 1:2
(0:3)
-htO pohár předsedy KVV ČSLH Vysočina
2021/22

#

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

Tým

Z V VP PP P Skóre B

HC Ledeč nad Sázavou 2
HHK Velké Meziříčí B 2
Jiskra Humpolec
2
Náměšť nad Oslavou 2
HC ORLI Bystřice n. P. 3
HC Světlá n. Sáz.
1
HC Sp. Velká Bíteš
2

2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 15:9 	 6
0 14:8 	 6
1 12:11 3
1 14:14 3
2 15:17 3
1	  3:7 	 0
2	  8:5 	 0
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Začátek jarní části vyšel házenkářkám parádně
1. liga ženy, 12. kolo + 13. kolo
SK UP Olomouc, z.s. – TJ Sokol
Velké Meziříčí 28:34 (15:15)
TJ Sokol Velké Meziříčí – Házená Jindřichův Hradec 32:30
(1:10)
V prvních dvou kolech jarní části
soutěže se našim ženám podařilo vybojovat dvě cenná vítězství.
Jedno na půdě soupeřek z Olomouce a druhé na domácí palubovce proti hráčkám od Vajgaru,
proti kterým se nám dlouhodobě
nedaří.
První jarní utkání odehrály naše
ženy v neděli 13. února na hřišti
UP Olomouc. V prostorné hale

naposled hrála naše děvčata na
podzim 2018. Začátek zápasu
byl hodně vyrovnaný. Hostující
hráčky si dokázaly vytvořit několik dobrých střeleckých pokusů,
ale ty buď končily mimo bránu,
nebo v rukou domácí brankářky.
Naše obrana nedokázala pokrýt
dobré střelecké pokusy olomouckých ze střední vzdálenosti,
a proto se domácím podařilo odskočit na rozdíl tří branek. Ovšem zlepšená obrana vedla do
konce poločasu k vyrovnání.
Do druhého poločasu naše házenkářky doslova vlétly. Využily
volného prostoru na brankovišti,

který vznikl osobní obranou na
naši nejlepší střelkyni. Během
osmi minut se holky dostaly do
šestibrankového vedení. Po zbytek zápasu domácím hráčkám
nedovolily se přiblížit na bližší
rozdíl a po zásluze odvezly z Olomouce dva body po výhře 28:34.
Ve druhém kole jsme na naší palubovce hostily tým Jindřichova
Hradce, proti kterému se nám
dlouhodobě nedaří. Zápas byl
ze začátku z obou stran hodně
nervózní. První branka padla
až do soupeřovi sítě v třetí minutě a branka hostujících ještě
o minutu později. Postupně naše

hráčky důraznou obranou a jednoduchou hrou v útoku získaly
čtyřbrankový náskok. Ten se postupně dařilo udržovat po celý
první poločas, kdy jsme se prosazovaly ze všech postů. Závěr poločasu nám vyšel parádně a díky
rychlým útokům jsme odskočily
na poločasový rozdíl 18:12.
Prvních deset minut druhého
poločasu bylo z naší strany ještě
dobře zahraných, ale pak postupně začal soupeř ukazovat
svoje házenkářské kvality. Tvrdá
obrana v kombinaci s odvahou
v útoku znamenala postupné
ukrajování z našeho vedení. Za-

Dorostencům se vstup do jara nevyvedl
1. liga mladší dorost – Morava,
12. kolo + 13. kolo
Začátek jarní části, kdy mladší
dorostenci dohrávají svoji mo-

ravskou divizi před rozdělením
soutěže, moc nevyšel. Proti dvou
ambiciózním celkům se bodovat
nepodařilo.

Nominujte nejlepší
sportovce města
Město Velké Meziříčí vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce Velkého
Meziříčí za rok 2020 a 2021. Vyhlášení obou anket proběhne ve stejném
termínu, a to 27. května 2022. Nominace můžete zasílat do 15. března.
Více informací včetně nominačního formuláře a pokynů naleznete na
webu města https://www.velkemezirici.cz/kultura-sport-turistika/sport/
sportovec-mesta/13022-nominujte-nejlepsi-sportovce-mesta.
-měú-

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
So
Ne
So
Ne
So

Březen 2022
5. 3. 13.00 – 14.30
6. 3. 12.45 – 14.15
12. 3. 12.30 – 14.00
13. 3. 13.00 – 14.30
19. 3. 13.45 – 15.15

Ne 20. 3. 12.30 – 14.00
So 26. 3. 13.00 – 14.30
Ne 27. 3. 13.00 – 14.30
Vstupné – bruslící – dospělí, mládež nad 15 roků 40 Kč, děti do
15 roků 30 Kč, doprovod 20 Kč

HC Zubří – TJ Sokol Žďár nad
Sázavou 46:20 (26:11)
Utkání v Zubří bylo hned od prvních minut v jasné režii domácího
celku, který se během krátké chvíle ujal vedení 6:1. Fyzicky velmi
dobře připravený soupeř nám
v podstatě nedal šanci se dostat
do utkání. Až v druhém poločase
se objevili světlé momenty, což ale
nemělo na jednoznačný výsledek
vliv. Ze Zubří tak naši hráči odjížděli s více jak dvacetibrankovým
přídělem.
7 m hody 1/1 : 1/1, vyloučení 3:3.
Sestava a branky: Tomáš Kučera,
Tomáš Novotný – Robin Koudela
(9), Benjamin Rosa (4/1), Jakub
Uchytil (3), Martin Kakač (2), Jakub Finsterle (1), Adam Požár (1),

Stolní tenis

Divize
TJ CHS Chotěboř – ST Velké
Meziříčí 10:8
Body: Holub Štěpán 3/1, Šoukal
Slavomír 2/2, Holík Vratislav 1/1,
Řikovský Aleš 0/2, Klíma Petr 0/4
Čtyřhry: Šoukal, Holík
Řikovský, Holub
HB Ostrov Havlíčkův Brod E –
ST Velké Meziříčí 10:0 wo
KP 3
TJ Třebenice – ST Velké Meziříčí
B 0:10
Body: Holík Vratislav 2/0, Buk
Martin 2/0, Vala Daniel 2/0, Holub Štěpán 2/0
Čtyřhry: Holub, Vala
Buk, Holík
TJ Sokol Jemnice B – ST Velké
Meziříčí B 7:10
Body: Holub Štěpán 4/0, Vala Daniel 3/1, Buk Martin 1/2, Holík
Vratislav 1/3
Čtyřhra: Holík, Buk
OP 1
ST Velké Meziříčí C – SK Škrdlovice 10:8
Body: Buk Radek 3/1, Kořínek
Stanislav 3/1, Dvořák František
2/2, Kališ Pavel 1/3
Čtyřhra: Dvořák, Kališ

tímco naše obrana byla místy
nekompaktní, z čehož plynulo
celkem 11 sedmimetrových hodů
na naší svatyni! V útoku jsme se
přestaly snažit zakončovat, což
vyústilo v pouhé dvoubrankové
vedení a mírné obavy o výsledek. Naštěstí se blížil konec zápasu, a i přes obdrženou branku
v poslední vteřině z rukou velice
nadějné hostující spojky již nic
nezměnilo na zaslouženém vítězství a dalších dvou bodech do
tabulky!
Aktuálně patří našim hráčkám
osmá příčka. V příštím kole zajíždí na palubovku leadra z Ku-

novic a poté do Vršovic. Snad se
podaří v nějakém zápase získat
alespoň bod.
Sestava a branky: Eliška Homolová, Jarmila Šabacká – Iva Závišková (24/2), Kateřina Závišková (12/7), Lenka Pacalová (8),
Markéta Pospíšilová (6), Tereza
Borkovcová (5), Romana Doležalová (4), Klára Kuřátková (1),
Kristýna Cahová (4), Natalie Nicole Puffer (1), Karolína Slámová
(1), Natálie Koudelová, Aneta
Trojanová, trenéři Ing. Vincenc
Záviška, Ilona Závišková, Jana
Šidlová.
Jana Šidlová

Štěpán Čermák, Vojtěch Bradáč,
Denis Vik, Michal Urbanec, trenér
Ladislav Šidlo, vedoucí družstva
Dana Koudelová.
TJ Sokol Žďár nad Sázavou –
HCB Karviná 26:36 (15:20)
Domácí utkání proti aktuálně
čtvrté Karviné nezačali naši hráči
špatně. V útoku se dařilo každou
střelu zakončit brankou, což je drželo stále ve hře o dobrý výsledek.
Zlom nastal v polovině poločasu,
kdy se hostům podařilo odskočit
na rozdíl čtyř branek. Naše útočné
snahy na dohrání do pivota nevycházely, čehož soupeř využil pro
rychlý útok, který téměř vždy zakončil gólem. Poločas skončil pětibrankovým rozdílem 15:20.
Ve druhém poločase se obraz hry

příliš nezměnil. Hostující hráči -mladsi-dorostenci/detail/zapas/
se snažili hrát velmi rychle. Do- Sestava a branky: Tomáš Kučera,
stávali naši obranu okamžitě pod Martin Borkovec – Robin Koudela
tlak a dávali jednoduché branky. (11/1), Adam Požár (5), Benjamin
V klíčových momentech, kdy nás Rosa (3), Jakub Uchytil (3), Marpodržel brankář nebo jsme získa- tin Kakač (2), Jakub Finsterle (1),
li míč jsme nedokázali potrestat Štěpán Čermák (1), Vojtěch Brachyby soupeře a to nás stálo lepší dáč, Denis Vik, Michal Urbanec,
výsledek.
Ondřej Navrátil, Jaroslav Pavlíček,
V posledním utkání před rozdě- Adam Pavlíček, trenér Ladislav
lením soutěže, zajíždíme na půdu Šidlo, vedoucí družstva Dana KouFrýdku Místku, kde se pokusíme delová.
Ladislav Šidlo
zlepšit herní proTabulka – 1. liga mladší dorostenci – základní část – divize Morava
    AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ
Z V R P SKÓRE B
jev.
13 12 0 1 420:306 24
7 m hody 1/1 : 1. HC Zubří
2. TJ Sokol Ostrava
13 12 0 1 492:396 24
2/1, vyloučení 3:2. 3. Házenkářská Akademie Olomouckého kraje 13 10 0 3 438:355 20
Průběh
utká- 4. HCB Karviná
13 6 0 7 373:369 12
13 5 0 8 409:420 10
ní https://www. 5. Pepino SKP Frýdek-Místek
6. KH Kopřivnice
13 4 0 9 375:414 8
handball.cz/sou7. Sokol Telnice
13 2 0 11 364:484 4
teze/muzi/1-liga8. TJ Sokol Žďár n. S.
13 1 0 12 344:471 2

TJ Žďár nad Sázavou F – ST Velké Meziříčí C 11:7
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Buk
Radek 2/2, Dvořák František 1/3,
Bradáč Petr 0/4
Čtyřhra: Kořínek, Dvořák
OP 5
ST Velké Meziříčí D – TJ Poděšín B 13:5
Body: Klíma Tomáš 3/0, Suchánek Petr 2/1, Pavelec Radek 2/1,
Bradáč Petr 1/2, WO 5/0
OS
TJ Spartak Velká Bíteš D – ST
Velké Meziříčí E 11:7
Body: Dvořák Martin 2/2, Řezníček Tomáš 2/2, Jan Jakub 2/2,
Tvarůžek Jan 1/3
ST Velké Meziříčí E – SK Moravec B 4:14
Body: Dvořák Martin 2/2, Pacal
David 1/3, Tvarůžek Jan 0/4, Řezníček Adam 0/4
Čtyřhra: Dvořák, Pacal
Naši stolní tenisté odcestovali ve
čtvrtek k utkání do silné Chotěboře. Tato divizní předehrávka dopadla výhrou domácích. Po dlouhém vyrovnaném průběhu utkání
jsme nakonec museli zkousnout
hořkost nejtěsnější prohry 10:8.

Význam a dopad tohoto střetnutí
bylo pro naše družstvo osudným.
Jenom případná výhra by nás držela ve hře o sestup z divize. Bohužel však naši hráči zvítězit nedokázali. Většinou hodně důležité
a rozhodující bývají úvodní čtyřhry, ty dopadly našim vítězstvím.
Následující dvojhry rozhodly o vítězi. Do stavu 5:3 jsme v utkání
vedli. Po té začal soupeř výsledek
postupně dotahovat a nakonec
vše otočil ve svůj prospěch. I přes
veškerou snahu všech našich kluků co utkání hrálo, to nestačilo
a po konečném sečtení bodů se
z výhry radovala tabulkově druhá
Chotěboř. Vyzdvihnout lze mladíka Holuba, který uhrál krásné
tři body z dvojher. Další důležité
utkání pro změnu zase o postup
ve své třídě odehrálo béčko v Jem-

nici. Tento souboj sliboval napínavý průběh. V boji o každý bodík
nakonec naši hráči utkání zvládli.
Oba dva kluby postavily ty nejsilnější možné hráče. Neomylný
výkon předvedl opět Holub, který
vyhrál všechny svoje dvojhry. Dařilo se dalšímu mladíkovi Valovi,
ten uhrál tři body. Po konci sečtení náš tým odjížděl s výhrou 10:7.
Už teď je jasné, že naše družstvo B
se může radovat z postupu o třídu
výš. Před sezonou tento úspěch
rozhodně nikdo od týmu nečekal.
Po celkovém shrnutí áčko dvakrát prohrálo a vydalo se cestou
sestupu z divize do KP 1 a béčko
dvakrát vyhrálo a může se radovat
z postupu z KP 3 do KP 2. Další
krajské i okresní kola budou pokračovat o víkendu.
-pkTabulka po 16. kole
PU V R P K Skóre BodyPoslední utkání

RSST Žďár nad Sázavou
Okresní přebor I. třídy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orel Bystřice n.P.
16 11
SK Vídeň
16 10
TK Autocolor Oslavice
16 10
TJ Žďár nad Sázavou E
16 9
Stolní tenis Velké Meziříčí C 16 7
TJ Sokol Nížkov
16 7
TJ Žďár nad Sázavou F
16 6
TJ Sokol Rovečné B
16 3
SK Sokol Lhotky, z.s. B
16 4
SK Škrdlovice
16 0

3 2
4 2
2 4
1 6
4 5
3 6
2 8
3 10
1 11
3 13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

170:118
176:112
162:126
150:138
146:142
144:144
137:151
114:174
128:160
113:175

41
40
38
35
34
33
30
25
25
19

V
P
V
P
V
V
V
P
P
P

V
V
V
V
P
P
P
R
P
R

R
P
V
V
V
R
V
P
P
P

V
V
V
P
P
P
V
P
V
P

V
V
P
P
V
V
P
P
V
P

V krajské kvalifikaci házenkářského desetiboje mladší žáci jednoznačně zvítězili
V neděli 27. 2. 2022 proběhla
krajská kvalifikace házenkářského
desetiboje (HD) mladších žáků
v Novém Veselí.
Účastníky byli kromě domácích,
také TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou a náš tým. V HD se soutěží
v jednotlivých disciplínách, za které se získávají 3 body za vítězství,
2 body za druhé místo a 1 bod za
místo třetí. Na jednu disciplínu,
ve které si družstvo věří, se mohl
vsadit tzv. „žolík“, který přináší
dvojnásobek bodů. Nás tým vsa-

dil na klasickou hru a vyplatilo se.
Mezi disciplíny HD patří: turnaj
v osobní obraně, turnaj v klasické hře, turnaj v shot‑outech (samostatných nájezdech), přesnost
střelby, rychlost 2×15 m, aktivita
hráčů, překážková dráha, skok
z místa, hod do dálky a fair‑play
(tresty ve hře).
Našemu celku se podařilo zvítězit ve všech disciplínách. Celkem
jsme získali 30 bodů a před druhým týmem Ledče jsme získali
náskok 11 bodů.

Vítězstvím si náš tým splnil jeden
z dílčích cílů sezóny – a to postup
na regionální kvalifikaci, kde se
náš tým utká o postup na republikové finále. Soupeřit budeme
s nejlepšími týmy královéhradeckého kraje v neděli 20. 3. ve Velkém Meziříčí.
Tým: Červený – Ambrož, Böhm,
Bradáč, Fexa, Chalupa, Janoušek,
Kadlec, Klíma, Navrátil, Peterka,
Raus, Winterling, Fialka.
Trenéři: Holý, Krejčí, Živčic.
-P.Ž.-

strana 8

medřičské listy | číslo 9 | 2. března 2022

A-tým: Velkomeziříčští hokejisté v Opavě zakončili Městská
liga Velké
sezonu
Meziříčí
Playoff

26. 2. 2022
HC Slezan Opava 2:1 (0:1, 2:0,
0:0) HHK Velké Meziříčí

Sestavy: HC Slezan Opava: Piták
(Vítek) – Thiel, Šindelář, Peterka, Zapletal, Zelenka, Kocián,

Zouhar, Rousek, Buršík, Vojtovič, Beránek, Římský, Vašenka,
Kadula, Urban, Wolf, Horný,
Malina. HHK Velké Meziříčí:
Krejčí (Juda J.) – Hort, Vlašín
P., Janoušek, Ambrož, Slabý, Kochánek – Strnad, Juráň, Malec,
Doležal, Vlašín M., Střecha T.,
Báňa, Burian V., Maštera, Barák,
Křenek, Střecha F. Branky a nahrávky: HC Slezan Opava: 29:29
Rousek (Malina), 33:14 Malina.
HHK Velké Meziříčí: 17:49 Maštera (Křenek, Slabý). Vyloučení:
4:4. Využití: 1:0. V oslabení 1:0.
Střely na branku: 0:0 (0:0, 0:0,
0:0 – 0:0). Diváci: 1032. Rozhodčí: Šutara – Rychlý, Hladík.

Poslední utkání základní části
II. ligy skupiny Východ odehráli hokejisté Velkého Meziříčí na
stadionu nejvzdálenějšího soupeře. Na ledě Opavy, která až
do konce bojovala o postup do
play‑off, nakonec padli rozdílem
jediné branky.
Text a foto: Jiří Mráz

TABULKA A TÝM

P

Tým

1.

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

Z

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

S

B

42157:95 85
42137:128 78
42141:121 65
42128:121 61
42138:155 61
42114:120 57
42135:162 54
42110:158 43

12. kolo
Extraliga:

ICE 4:7 HC Lukáš
Roman Sobotka, Pavel Dvořák,
Martin Černý, Martin Sláma –
Martin Mašek 2, Rostislav Novák
2, Martin Jánský, Miroslav Vaněk, Lukáš Sláma
Horní Heřmanice 9:6 HC Ducks
Jaroslav Mejzlík 3, Šimon Zdvihal 2, Karel Houzar 2, Lukáš
Rygl, Petr Kutílek – Tomáš Chudoba 2, Marek Mejzlík 2, Miroslav Svoboda, Karel Kesner
https://www.mestskaliga-vm.cz/

Velké Meziříčí na svém stadionu deklasovalo Hodonín

23. 2. 2022
HHK Velké Meziříčí 9:4 (2:1, 4:1,
3:2) SHK Hodonín
Sestavy: HHK VM: Juda J. (od
31. minuty Štourač) – Hort,
Báňa, Vlašín P., Janoušek, Ambrož, Slabý, Kochánek – Strnad,
Juráň, Malec, Doležal, Vlašín M.,
Střecha T., Maštera, Burian V.,
Křenek, Barák, Paták, Střecha F.

SHK Hodonín: Martinčík (Malyshev) – Sedláček, Hefka, Hohl,
Mikulík, Pchalin, Miklík – Hložánek, Janás, Komínek, Handl,
Levitskii, Marek, Hrazdira, Romančík. Branky a nahrávky: HHK
VM: 11:42 Střecha F. (Janoušek),
18:08 Křenek (Střecha T., Ambrož), 24:23 Malec (Slabý, Juráň),
33:37 Střecha T. (Kochánek, Kře-

nek), 36:32 Střecha T. (Křenek,
Kochánek), 37:44 Malec (Hort,
Slabý), 43:23 Juráň (Střecha T.,
Hort), 47:48 Doležal (Barák, Burian V.), 53:18 Doležal (Barák).
SHK Hodonín: 03:52 Romančík
(Pchalin), 37:19 Mikulík (Hložánek, Komínek), 46:55 Hložánek
(Komínek, Miklík), 59:41 Komínek (Sedláček, Pchalin). Vy-

loučení: 6:3. Využití: 1:0, v oslabení 1:0. Střely na branku: 38:40
(16:18, 13:10, 9:12 – 0:0). Diváci:
392. Rozhodčí: Kopeček – Berger,
Roupec.
Hlavní trenér Karel Vejmelka:
Přestože utkání už o postavení
v tabulce nemohlo nic změnit,
chtěli jsme uspět a Hodonín porazit. Na úvod jsme nebyli dostatečně

pohotoví v našem předbrankovém
prostoru a hosté šli do vedení. Ale
poté jsme ještě v první třetině utkání dvěma góly otočili a následně
vedení postupně navyšovali, až
do výrazného vedení. Třetí třetina
se v podstatě již dohrávala, neboť
o vítězi bylo prakticky rozhodnuto
po druhé třetině. Prostor v tomto
utkání dostali všichni hráči, hráli

Áčko v generálce remizovalo 3:3 se Zbrojovkou Brno B

26. 2. 2022
Áčko v dopolední generálce
na jarní část MSFL remizovalo
s rezervou Zbrojovky Brno
3:3. Gólově se prosadili Mirek
Malata, Robin Demeter a Jan
Nedvěd.

FC Velké Meziříčí 3:3 (0:1)
FC Zbrojovka Brno B
Góly: Malata Mir., Demeter R.,
Nedvěd. Sestava FC VM: Kolář,
Bouček, Komínek, Mucha, Sysel,
Dolejš, Šuta, Nedvěd, Demeter,
Vošmera, Plichta. Střídali: Du-

bec, Vašíček, Malata Mar., Malata Mir.
Hodnocení trenéra Jana Šimáčka: Výsledek dnes neřeším,
ale herní projev mi udělal další
vrásky na čele. Dnes jsme dostali
3 góly jak žáci a na naší úrovni si

takto inkasované góly nemůžeme
dovolit. Posledních 14 dní lepíme z různých důvodů tréninky
i zápasy a výpadky jednotlivých
hráčů se dnes krásně projevily.
Za mě by generálka měla vypadat
zcela jinak. Bohužel náš stav je

své síly s týmy, ze kterých bylo
cítit silné sebevědomí a které
hráli ve svém domácím prostředí. Kluci nevěděli co mohou od
těchto týmů čekat.
První zápas začal ve 14.15 s týmem Fotbal Vinoř. Hned v prvních minutách se ale ukázalo,
že nervozita a obavy byly zcela
zbytečné. FCVM vyhrálo 7:0

a do dalšího zápasu odcházeli
s patřičným sebevědomím. Následoval zápas s SK Dolní Jirčany, který skončil opět s nulou inkasovaných gólů a třemi trefami
ze strany FCVM. Po třízápasové
pauze hráli s SK Slavia Jesenice,
kde i po jednom inkasovaném
gólu dokázali výhru strhnout
na svoji stranu poměrem 3:1.

Chrabrý výkon volejbalových kadetů
Kadeti odjeli na svůj předposlední
turnaj opět v improvizované sestavě. Prakticky jen v prvním turnaji
v září 2021 jsme nastoupili v kompletní sestavě a pošilhávali jsme po
skupině s nejvyšší výkonností, která
nám utekla o jeden set. Od té doby
jen improvizujeme. Vyřadila nás
zranění, ale hlavně 3 hráči základní
sestavy zanechali aktivní činnosti.
Nechtěli již podstupovat martýrium vrcholového sportu. Škoda.
Přesto jsme se nevzdávali a s hráči

jsme byli připraveni, sice jsme improvizovali, ale stále hráli nad své
možnosti. Samozřejmě, že nějaké
výjimky byly, kdy se fatálně nedařilo, ale hlavní cíl zachránit soutěž
pro příští rok se plnit daří. Předposlední turnaj se uskutečnil v Brně.
My spadli do 4. výkonnostní skupiny, která se hrála o šesti celcích
rozdělených do dvou skupin. První
den, sobota, nás v excelentní formě
nezastihla. Prohráli jsme na úvod
s Lanškrounem 0:3. Druhý zápas

s Karlovými Vary jsme vydřeli vítězství 3:2, když jsme otáčeli z 0:2.
V neděli nás čekal největší favorit,
družstvo Volejbalu Brno. Snad
v nejlepším zápase celého turnaje
jsme s favoritem začali odvážně
a první se se rozhodoval až v koncovce. Druhý set nám brněnští hráči nedali šanci, ovšem další set byl
náš. Celý set jsme vedli a nevzdali
jsme se, i když soupeř vyrovnal na
24:24. Vítězství bylo nakonec naše.
Ve čtvrtém setu to byla bitva o ka-

Gambit Jihlava D – Spartak
Velká Bíteš 2:6

Za hosty Gubáš, Vojtěch L. st.,
Simajchl (VM), Kučera (VM),
Blažková a Vojtěch L. ml. výhry
a po jednom bodu – neremizoval nikdo – Bárta R. a Šilhan 0 b.
Hostům se v krajském městě

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.

vedlo velice dobře, takže mohou
být relativně spokojeni.
Ostatní výsledky:
TJ Náměšť n. Osl. B – Jiskra Havlíčkův Brod 7:1; Caissa Třebíč B –
TJ Žďár n. Sáz. C 5,5:2,5; ŠK Světlá
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HC Lukáš
ICE
HC Ducks
Horní Heřmanice
SK Omega VB

PZ

V R P VG OG PB

10
9
10
10
9

8
6
3
3
1

2
1
2
0
1

0108:41 18
2 75:37 13
5 67:69 8
7 53:100 6
7 33:89 3

1. liga 2021 – 2022
Tým

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

PZ

HC Trnava Horses 11
Auto Dobrovolný 11
SK Mostiště
11
SK Vídeň
11
HC Dráhy
11
River VM
11

V R P VG OG PB

9
8
8
3
2
2

0
0
0
0
1
1

2
3
3
8
8
8

65:38 18
85:61 16
70:50 16
32:68 6
48:65 5
42:60 5

2. liga 2021 – 2022
Tým

PZ

1. SPL Radostín n. O.11
2. HC Křížanov
11
3. SK Lavičky
11
4. Ligno VM
11
5. SK Stránecká Zhoř 11
6. NHÚ Balinka
11
7. HC Bory
11
8. Farma Měřín
11

V R P VG OG PB

9
9
7
5
4
4
1
1

1 1
0 2
2 2
3 3
1 6
0 7
1 9
0 10

92:42 19
95:50 18
84:42 16
70:53 13
48:61 9
49:71 8
33:85 3
27:94 2

jsme na čtyři pětky a prostor dostali oba brankáři. Kaňkou na utkání
jsou pouze zranění našich hráčů
a doufám, že to nebude nic vážného. Jinak všechno proběhlo na výtečnou a myslím, že si hráči utkání
vychutnali a diváci patřičně užili,
neboť viděli hodně branek a slavili při posledním domácím utkání
vítězství.
Text a foto: Jiří Mráz

bude úplně o něčem jiném a nemůžeme si myslet, že nám tento
přístup bude stačit.
Áčko příští týden v sobotu zahájí
jarní část MSFL na hřišti Dolního Benešova. Výkop utkání je
v 10.15.
-fcvm-

Po další pauze následoval zápas
s papírově nejsilnějším soupeřem – Viktoria Vestec. Po velmi
napínavém a místy i vyhroceném utkání bylo konečné skóre 5:2 ve prospěch přípravky
FCVM. A jako poslední soupeř
na nás čekal v 17.30 tým Tatranu Kamenný Přívoz. Přes mnoho neproměněných příležitostí

a krásných fotbalových akcí na
obou stranách se z vítězství 1:0
mohli radovat hráči z Velkého
Meziříčí.
Z tohoto turnaje si kluci ze starší
přípravky zaslouženě odvezli pohár a zlaté medaile za první místo. Jako třešnička na dortu byla
skutečnost, že do Velkého Meziříčí putoval i pohár za nejlepšího

střelce. Domů na Vysočinu pak
všichni odjížděli s velmi příjemným pocitem.
Poděkování patří nejenom organizátorům celého turnaje, ale
i fanouškům, kteří udělali příjemnou atmosféru a trenérům,
kteří kluky připravují a tyto
a podobné turnaje s nimi absolvují.
-fcvm-

ždý míč, a to že se nakonec radovalo Brno nás nemusí vůbec mrzet.
Porážka s vyceněnými zuby, jak
jsem již jednou psal. Nastartovala
nás k exhibici v posledním zápase
se Svitavami. Vítězství 3:0 nás definitivně zachránilo v soutěži. Co na
závěr. V sobotu nemastný výkon,
v neděli excelentní. Rozehrál se
Matěj Janák na smeči, náš nejlepší hráč, sekundoval mu univerzál
Adam Dobrovolný. Na bloku se
překonávali dva nezkušení Jakub

Sklenář a Patrik Švoma. Nahrával
spolehlivě Radek Hlávka. Ovšem
musí zlepšit pohyb k míči, čemuž
brání jeho nadváha a určitě s tím
musí již něco dělat. Je nejvyšší čas.
Ondřej Opršál na smeči také nezklamal i přes své výpadky v úspěšnosti útoku. Nakonec se chci zmínit
o dvojčatech Šimovi a Robinovi Veselých. Robin si odbyl svou premiéru na liberu a byl suverén. Šimon,
nahrávač se rychle zregeneroval ze
zranění palce ruky. Do hry se svou

specializací nezasáhl, ale rozhodoval svým podáním. 5. set s K. Vary,
když už to vypadalo s námi špatně, několika esy obrátil vývoj setu
a rozhodl o našem vítězství.
Nyní nás čeká ještě poslední turnaj
19. a 20. března, kam pojedeme
již bez stresu a doufám také, že ve
stabilizované sestavě. Juniory 5.
a 6. března čeká poslední turnaj v Č.
Budějovicích. Ti již mají účast mezi
nejlepšími 8 družstvy zajištěnou.
Petr Juda

Bítešští šachisté zakončili sezonu úspěšně
Krajská soutěž Vysočiny
/ 9. (poslední) kolo
neděle 27. února 10.00

Tým

1.
2.
3.
4.
5.

jaký je a musíme se s tím vypořádat. Máme před sebou poslední
týden na to, abychom se dali dohromady a kvalitně v co největším počtu odtrénovali. Příprava
se nám výsledkově podařila, nyní
nás však čeká soutěž, a tam to

Starší přípravka vyhrála turnaj v Dolních Břežanech
Další počin starší fotbalové přípravky v tomto roce byl turnaj
v Dolních Břežanech, který se
odehrál v sobotu 19. 2., v krásné nafukovací hale s nejmodernějším bez zásypovým umělým
povrchem.
Před prvním zápasem byla
v týmu cítit mírná nervozita.
Přece jenom kluci přijeli změřit

Extraliga 2021 – 2022

n. Sáz. B – Gambit Jihlava C 4:4;
SŠK Cejle – Spartak Pelhřimov B
5:3
Tabulka:
1. Náměšť n. O. B
2. SŠK Cejle

9 8-1-0 49,5 25 (38)
9 8-1-0 44,0 25 (28)

3. Jiskra Havl. Brod
4. ŠK Světlá n. S. B
5. Caissa Třebíč B
6. Gambit Jihlava D
7. SPARTAK V. BÍTEŠ
8. Gambit Jihlava C
9. Spartak Pelhřimov B

9 4-1-4 38,0 13 (28)
9 4-1-4 36,5 13 (25)
9 4-1-4 35,0 13 (21)
9 3-2-4 35,0 11 (28)
9 3-0-6 35,5 9 (25)
9 2-3-4 30,0 9 (16)
9 2-1-6 30,5 7 (16)

10. TJ Žďár n. S. C

9 1-1-7 26,0 4 (9)

Po ukončení krajského přeboru
a krajské soutěže bude ještě až do
konce března pokračovat regionální soutěž Vysočiny – skupiny
Východ a Západ. Vladimír Pařil

– nezávislý týdeník – Vychází pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každou středu.
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