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Dnes rozšířené číslo s barevnou 
přílohou za stejnou cenu

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ v Budišově

Začněte jaro u nás!
jehličnany, okrasné dřeviny, rododendrony, azalky
Otevřeno: po – pá 9 – 17 hodin, so 8 – 12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

Netradiční tisková konference, podříznutí novi-
nářské kachny či cesta časem, kdy se návštěvníci 
náhle ocitli na schůzi konané v roce 1919 v Měšťanské 
besedě. To všechno zažili hosté slavnostního večera 
konaného u příležitosti devadesátého výročí týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Každé významné jubileum si zaslouží oslavu, 
a nejinak tomu bylo i v případě našeho oslavence. 
V koncertním sále se ve středu 18. března 2009 sešli jak 
současní, tak bývalí šéfredaktoři listu a lidé podílející 

Zaříznutá novinářská kachna završila oslavy
90. výročí týdeníku Velkomeziříčsko

se každý týden na vzniku nového čísla. Nechyběli ani 
zástupci města a další hosté určitým způsobem spjati 
s týdeníkem.

Emancipované ženy
V dlouhé historii se na postech šéfredaktorů střídali 

povětšinou muži. Však někteří z nich byli v koncertním 
sále přítomni. Na oslavu se dostavil Jiří Junek a MVDr. 
Vladimír Zeman.

(Pokračování na straně 3, 6 a 7.)

Torzro marcipánové hlavy novinářské kachny, jíž chybí zobák, v rukou starosty města, vykouzlilo úsměvy na 
tvářích přítomných. Zleva: starosta Velkého Meziříčí František Bradáč, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko 
Ivana Horká, místostarosta města Josef Komínek a ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.      Foto: Martina Strnadová

Ve čtvrtek 2. dubna končí možnost zakoupit zlevněné vstupenky na 
koncert skupiny OLYMPIC v Jupiter clubu. Více informací čtěte na 
str. 10.

Poslední příležitost prodloužena!

Poděkování patří všem…
Jupiter club Velké Meziříčí, vydavatel Velkomeziříčska, a redakce 
novin děkují všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy 
oslav devadesátého výročí založení týdeníku.
Poděkování patří v prvé řadě městu Velké Meziříčí za fi nanční pod-
poru. Dále děkujeme všem, kdo pomohli s realizací slavnostního ve-
čera a výstavy věnované výročí, ale samozřejmě také těm, kdo přija-
li pozvání vydavatele a redakce na oslavu a dostavili se v tak hojném 
počtu. Velmi si vaší přízně vážíme. Svůj velký podíl na úspěšném 
průběhu akce mají samozřejmě všichni účinkující v kulturním pro-
gramu, ať už ze základní umělecké školy či z divadelního spolku 
A.I.D.S., a pochopitelně i ti, kdož se postarali o skvělé jídlo i pití – 
tedy Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie. S oslavou se pojí 
i soutěže týdeníku Velkomeziříčsko pro čtenáře či prodejce. Křížov-
ku pro úspěšné luštitele připravil Vladimír Pařil. Dík patří dárci, kte-
rý si nepřál být jmenován, za sele k rožnění pro nejúspěšnějšího pro-
dejce týdeníku či za podporu fi rmě Tenzan a tiskárně Charvát při tis-
ku propagačního letáku.       Mgr. Milan Dufek a Ing. Ivana Horká

Léto je léto
Středa 25. 3. od 19.30 hodin
velký sál Jupiter clubu, Náměstí 
17, Velké Meziříčí
Travesti show skupiny 
Screamers.

Největší hity
Pátek 27. 3. v 19.30 hodin
velký sál Jupiter clubu, Náměstí 
17, Velké Meziříčí
Petr Spálený
Miluše Voborníková
a New Apollo Band.

Podmínkami přidělování městských bytů ve Velkém Meziříčí se 
zabývali radní na svém jednání. Podle slov ředitele Karla Lancmana 
eviduje městská správa bytů aktuálně asi čtyřicítku žádostí na směnu 
bytu a více než sto padesát žádostí o nový byt. Koncem minulého roku 
se počet zájemců o směnu bytu blížil stovce, letos po aktualizování se 
jejich počet zredukoval.

„Pozvali jsme si na jednání rady zástupce bytové komise, aby nám 
vysvětlili, jak postupují při návrzích na obsazení nebo výměnu městských 
bytů,“ informoval starosta František Bradáč a dodal, „stává se nám totiž, 
že lidé si vezmou byt, provedou v něm se souhlasem vlastníka – města 
– úpravy a pak za nějaký ten rok jej chtějí vyměnit za jiný.“ Do úprav 
investují své fi nanční prostředky. Musí podepsat, že je nebudou chtít po 
městě. Ale také dosud platilo, že bytová komise brala zřetel na to, aby další 
nájemce toho bytu byl ochoten se s původním nějakým způsobem vyrov-
nat. To nyní radní zavrhli. Požadují, aby veškeré úpravy v bytě byly na 
riziku toho konkrétního nájemce a aby při přidělování bytu jinému nebyla 

bytová komise touto skutečností ovlivněna. „Když si v bytě nájemce udělá 
třeba novou podlahu, ať si ji při odchodu vezme a uvede byt do původního 
stavu, nebo ať ji tam nechá. Město přidělí byt potřebnému bez ohledu na 
jeho ochotu vyrovnat se s ním či nikoliv,“ dodal starosta Bradáč.

Hlavními zásadami, kterými se bytová komise při přidělování měst-
ských bytů řídí, jsou následující: žadatel musí mít bydliště ve Velkém 
Meziříčí, nebo musí ve městě alespoň pracovat. Přednost také dostávají 
manželé s dětmi před lidmi žijícími ve volném svazku.

„Město Velké Meziříčí vlastní v současné době více než pět set padesát 
bytů celkem. Další by měly vzniknout na Hliništích, kde má město připra-
vené čtyři parcely na čtyři další domy,“ dodal Karel Lancman. 

Zatím se čeká, zda ministerstvo pro místní rozvoj či státní fond podpo-
ry bydlení otevře opět program podpory výstavby obecních bytů. Díky 
takovým fi nancím totiž město v předchozích letech postavilo bytových 
domů hned několik v Čechových sadech.

Martina Strnadová

Za úpravy v městském bytě nájemce nemůže čekat náhradu

Fasáda poslední, jižní strany 
zámku se letos dočká opravy v celé 
ploše. Vlastníci objektu, rodina 
Podstatzky-Lichtenstein, původně 
zamýšleli opravit pouze její část, 
kvůli fi nancím. Letos však město 
Velké Meziříčí získalo na opravy 

kulturních památek z Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památ-
kových zón ministerstva kultury 
1.495.000 korun, a tuto podporu dá 
na opravu fasády v celé výši. Z hle-
diska připravenosti akcí na letošní 

rok se vedení města totiž jevil jako 
nejlépe a nejvíce připravený právě 
tento projekt. „Dohodli jsme se 
proto s Podstatzkými, že jim dáme 
celou částku, aby mohli opravit 
celou jižní stěnu,“ uvedl starosta 
František Bradáč. K tomu přidá 
město svůj povinný podíl ke státní 
dotaci ve výši tří set tisíc korun. 
Velké Meziříčí letos z ministerstva 
kultury získalo o půl milionu více, 
než v předchozích letech. „Řada 
měst totiž nesplnila některé pod-
mínky ministerstva. Finance tak 
byly rozděleny mezi menší počet 
subjektů a dostali jsme proto víc. 
Obvykle se nám podaří získat tak 
900 tisíc až milion korun,“ vysvětlil 
starosta.

Jeden z majitelů zámku Johann 
Podstatzky-Lichtenstein potvrdil, 
že právě díky většímu balíku peněz 
od města se mohou letos pustit do 
realizace celé akce. Náklady jsou 
vyčísleny na 2.998.641 korun. 
Zbytek peněz na svůj podíl získají 
Podstatzští prodejem pozemků na 

Hliništích. Již se dohodli s městem, 
které chce od nich v této lokalitě 
odkoupit zhruba jeden hektar 
pozemků za jeden a půl milionu 
korun, na stavební parcely (viz člá-
nek v minulém čísle Velkomeziříč-
ska). „V květnu bychom měli začít 
fasádu opravovat. Chtěli bychom 
ji stihnout dokončit do září – tedy 
do stého výročí císařských manév-
rů,“ vysvětlil Johann Podstatzky-
Lichtenstein. Ten také podotkl, 
že poslední stěna zámku, kterou 
zbývá opravit, je ze všech největší. 
Její plocha je asi třináct set metrů 
čtverečních. Je také strukturálně 
nejsložitější kvůli různým štukům 
a ornamentům. Součástí opravy 
fasády přitom bude i rekonstrukce 
kamenných sloupů terasy. Jižní 
strana bude opravena v barokním 
stylu, stejně jako předtím strana zá-
padní. Stěna východní je přitom re-
nesanční a severní zčásti renesanční 
a zčásti už barokní. Zámek byl totiž 
po požáru v roce 1723 přestavěn 
barokně.         Martina Strnadová

Letos opraví jižní stranu velkomeziříčského zámku

Včelaři si ani letos neoddychnou. 
V loňském roce zdecimoval stavy 
jejich včelstev roztoč Varroa de-
structor. Výsledky vyšetření zimní 
měli jsou pro letošní sezonu velmi 
příznivá, více než 50 % vyšetřených 
vzorků neobsahovala ani jednu sa-
mičku tohoto roztoče. Bohužel ani 
letošní jaro nepřineslo jen pozitiv-
ní zprávy. 
Přičiněním 
brněnského 
včelaře, kte-
rý si zřejmě 
bez potřeb-
n ý c h  p o -
volení sta-
novených 
zákonem, 
př ivezl ke 
své  cha tě 
u  Ní h ov a 
(Tišnovsko) 
včelstva na-
kažená mo-
rem včelího 
mor u. Jak 
pro náš tý-
deník uvedl 
předseda 
základní 
organizace 
ing. Josef 
Janšt, včelstva pocházela z okolí 
Maloměřic. „Včelí mor byl diagnos-
tikován ze vzorku zimní měli, byla 

stanovena koncentrace 102 spor. 
Při této koncentraci jsou včelstva 
obvykle bez klinických příznaků, ty 
se objeví zhruba do jednoho až dvou 
let. Začátkem minulého týdne ode-
brala brněnská veterinární správa 
vzorky ze včelstev, aby se pode-
zření potvrdilo nebo vyvrátilo. Na 
základě vyšetření, jehož výsledky 

budou zná-
my do čtr-
nácti dnů, 
přistoupí 
veterinár-
ní správa 
k potřeb-
ným opat-
řením. Jed-
ním z nich 
může být 
spálení in-
fi kovaných 
včelstev 
včetně vče-
lařského 
vybavení 
a vyhláše-
ní ochran-
ného pás-
ma v okru-
h u  p ě t i 
kilometrů 
od ohnis-

ka,“ přiblížil situaci Janšta. O dal-
ším průběhu budeme nadále čtenáře 
informovat.     Text a foto: Jitka Kočí

Objevil se mor včelího plodu

Letošní zimní měsíce přečkala většina včelstev 
v pořádku. Vyšetření zimní měli ukázalo velmi 
nízký výskyt roztoče Varroa destructor. 

Jižní strana zámku, kterou zbývá opravit.      Foto: Martina Strnadová
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Od 1. dubna 2009 se budou 
vydávat cestovní pásy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji obsahujícím 
dva biometrické údaje.

Žádost o vydání stávajícího typu 
cestovního pasu se strojově čitelný-
mi údaji a s jedním biometrickým 
údajem bylo nutno podat nejpozději 
do 24. března 2009.

Velkomeziříčský městský úřad připravil pro občany užitečné novinky. 
Na novém pracovišti městského úřadu v budově spořitelny na náměstí 
mohou již od 16. února využívat vyvolávací systém. Ten podobně jako 
třeba na poště usnadní obsloužení klientů na přepážkových pracovištích 
odborů dopravy a správního. „Zavedení vyvolávacího systému umožňuje 
klientovi snadno si pohlídat 
frontu k jednotlivým agen-
dám a zabraňuje předbíhání,“ 
popsal ing. Marek Švaříček, 
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství.

To není jediná výhoda systému. Díky němu se totiž může každý, kdo 
má přístup k internetu, objednat k přepážce na konkrétní hodinu a den 
kdykoliv přímo z domova. „Klient objednaný tímto způsobem nemusí 
dlouho čekat ve frontě. Úředník na přepážkovém pracovišti jej obslouží 
přednostně a vše se tak urychlí,“ vysvětlil Marek Švaříček. Na interneto-
vých stránkách dokonce zjistíte, kolik klientů momentálně u konkrétních 
přepážek čeká ve frontě či je právě obsluhováno.

Jakým způsobem se můžete na městský úřad objednat přes in-
ternet?

Vstup naleznete na webových stránkách města www.mestovm.cz, kde 

je v pravém sloupci odkaz VYVOLÁVACÍ SYSTÉM – po jeho odkliknutí 
vstoupíte do systému objednávání. Zde si vyberete požadovanou činnost, 
kterou chcete na úřadě vyřídit (cestovní doklady příjem, cestovní dokla-
dy výdej, občanské průkazy příjem, občanské průkazy výdej, evidence 
obyvatel, ověřování CzechPOINT, registr vozidel, registr řidičů, technici, 

výdej hotových řidičských prů-
kazů, paměťové karty digitální 
tachografy), zvolíte si vyhovu-
jící termín, na kdy se chcete 
objednat – den a čas. Zadáte 
své jméno a příjmení a násled-

ně obdržíte přidělený identifi kační kód a další nutné informace.
Pak už zbývá ve sjednaný den a hodinu navštívit příslušné přepážkové 

pracoviště. Zde si v tiskárně vyvolávacího systému odeberete pořadový 
lístek zadáním svého identifi kačního kódu v sekci objednaní klienti 
a počkáte na vyvolání. Váš identifi kační kód bude aktivní v rozmezí plus 
mínus patnáct minut od času, který jste si sami sjednali. To znamená, že 
pokud se v tomto rozmezí nedostavíte, objednávka propadne. „Od začátku 
fungování vyvolávacího systému se k nám přes internet objednalo pět 
klientů,“ doplnil Marek Švaříček.

Zpracovala Martina Strnadová dle informací Marka Švaříčka

Z důvodu odpojení od centrálního 
systému zpracování cestovních do-
kladů bude provoz v úseku cestov-
ních dokladů na všech městských 
úřadech v České republice omezen.

Lidé, kteří chtějí podat žádosti 
o vydání pasu nebo si ho mají 
v úmyslu vyzvednout, musí zvolit 
jiný termín než týden od 25. března 
do 31. března 2009.                -šve-

Deratizace města v roce 2009
V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém Mezi-

říčí a jeho místních částech uskuteční do 17. 4. 2009 pravidelná ochranná 
deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví osob a k ochraně 
životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních 
onemocnění.

Město zajistí provedení deratizace v objektech předškolních a školních 
zařízení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce bude pro-
vádět specializovaná fi rma ing. Jaroslav Drbálek – DERATEX, ochranná 
dezinfekce DDD.

Deratizaci kanalizační sítě provádí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou.

Podnikatelské a další subjekty deratizaci provádějí v rozsahu stano-
veném zákonem, a to jako součást čištění a běžných technologických 
a pracovních postupů.

V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho výskytu na veřej-
ných prostranstvích obraceli na odbor životního prostředí MěÚ Velké 
Meziříčí – 566 501 127, 566 501 120, nebo přímo na telefon odborné 
fi rmy – 603 813 643.MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Novela zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, a to zákon č. 85/2004Sb. 
upravuje osvědčení vydané samo-
statně hospodařícímu rolníkovi 
podle zákona 105/1990 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, platí 
do 1. května 2009. Po tomto datu 
„stará“ osvědčení zanikají.

Pokud zemědělský podnikatel 
hodlá dále ve své činnosti pokra-
čovat, může pouze pokud vlastní 

osvědčení vydané v období od 1. 5. 
2004 – 30. 4. 2009.

Bližší informace vám budou po-
skytnuty na městském úřadě ve Vel-
kém Meziříčí, odbor živnostenský 
na tel. č. – 566 781 043, 566 781 040, 
osobní jednání pondělí a středa od 
8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 
od 8 do 13 hodin, polední přestávka 
11.15 – 11.45 hodin.
Zdeňka Peterková, vedoucí obec-

ního živnostenského úřadu VM

Již deset let poskytuje Sdružení 
Nové Město na Moravě o. s. v mi-
kroregionech Novoměstsko, Bys-
třicko, Velkomeziříčsko a Žďársko 
službu Raná péče.

Jde o sociální službu zaměřenou 
na práci s rodinou, ve které se naro-
dilo dítě se zdravotním postižením. 
V celé republice existuje mnoho 
pracovišť poskytujících tuto služ-
bu, každé se specializuje na práci 
s dětmi s jiným druhem postižení. 
Ve Sdružení Nové Město na Mo-
ravě o. s. poskytujeme tuto službu 
rodinám, které pečují o dítě s men-
tálním, tělesným a kombinovaným 
postižením do 7 let nebo o dítě 
předčasně narozené, u něhož může 
být podezření na nerovnoměrný 
vývoj nebo jeho opožďování.

Podstatou služby je práce s rodi-
nami v jejich přirozeném domácím 
prostředí, které jim dává pocit jis-
toty a pevného zázemí. Pracovníci 
služby rodinu navštěvují přibližně 
jednou za měsíc. Podle individu-
álních možností pracují s rodiči 

a dítětem na jeho dalším možném 
rozvoji. Doporučují rodičům vhod-
né pomůcky a způsoby stimulace. 
Pomůcky a hračky mohou být rodi-
nám naší organizací půjčovány.

Služba se netýká jen práce s dí-
tětem, i rodiče mají právo na řešení 
svých problémů, obav a dotazů. 
Pracovník se věnuje jejich součas-
né situaci, poskytuje jim podporu. 
Rodiče jsou pracovníky služby bráni 
jako rovnocenní partneři. Aktivita 
a spolupráce rodičů je velice důle-
žitá. Rodiče jsou seznamováni s in-
formacemi z oblasti sociálních dávek 
a příspěvků, z oblasti vzdělávání 
osob s postižením, jsou jim předá-
vány a případně zprostředkovávány 
kontakty s lékaři a jinými specialis-
ty, atd. Pokud si myslíte, že by služba 
Raná péče mohla pomoci právě vám, 
můžete nás kontaktovat na adrese:

Raná péče, Drobného 366, 
592 31 Nové Město na Moravě, tel. 
566 617 939, 739 035 430, e-mail: 
sdruzeninmnm.rp@centrum.cz

Dana Balabánová

Poselství z CERNu
Dvěma učitelům ze ZŠ Sokolovská se dostalo té cti strávit týden v centru 

špičkové vědy na hranicích Francie a Švýcarska, v Cernu. Loni mohli uči-
telé ze základní školy jen tiše závidět návštěvu Cernu fyzikům ze zdejšího 
gymnázia, ale letos již mohli stát v úžasu v podzemních chrámech vědy 
a vstřebávat nové teorie částicové fyziky a kosmologie.

Vyučující na ZŠ Sokolovská nyní mohou svým žákům i širší veřejnosti 
předat důkazy vědy, 
která je stále živá a bez 
hranic, i důležité posel-
ství. Na těchto výzku-
mech se totiž podílejí 
univerzitní vědci bez 
ohledu na jejich nábo-
ženství a barvu pleti. 
Jejich prezentace AT-
LASu, ALICE a LHC 
jakoby představovala 
kouzelné skříňky s ne-
uvěřitelným obsahem.

Odborná exkurze 
učitelů ze základních 
a st ředních škol se 
uskutečnila hlavně 
díky velkorysé podpo-
ře Kraje Vysočina ve 
spolupráci s organizací 
Vysočina Education.

Mgr. Jana Gebre 
Selassie,

Mgr. Pavel Blažek

S devátým opakováním vlastního nastudování hry autora Flori-
monda Hervého Mam’zelle Nitouche zavítal do Velkého Meziříčí 
ochotnický divadelní soubor z Budišova. Zaplněnému sálu předvedl 
hravou operetu z různých světů.

Děj vypráví slavný příběh Célestina, resp. Floridora, a premiéry jeho 
nové operety Babetka a její kadet. Zamotaný příběh hry koresponduje 
s dějem Floridorovy operety, kdy schovanka kláštera U vlaštoviček 
Denisa zachraňuje představení. „Ctíme se, milujeme se, ale neznáme 
se,“ tato věta organisty Célestina charakterizuje zamotané vztahy 
jednotlivých postav.

Zhruba pětadvacetičlenný soubor má v repertoáru deset her, přičemž 
nastudování Mam źelle trvalo čtyři měsíce. Mam’zelle Nitouche měla 
světovou premiéru v pařížském Théatre des Variétés 11. 1. 1883.

Text a foto: Jitka Kočí

Harmonogram blokového čištění jaro 2009
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených dnech 

od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech 
neparkovali na komunikacích a umožnili technickým službám provést 
úklid, a to i na parkovištích.

 Datum Ulice

Sobota 28. 3. Vrchovecká, Radnická, Náměstí, Komenského,
 Kostelní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská (od 10.00)

Pondělí 30. 3. Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručova, Nádražní,
 Nad Tratí, Malá stránka, V Jirchářích,
Úterý 31. 3. Třebíčská, Jižní, Školní, Oslavická

Středa 1. 4. Mírová, Pionýrská, Čermákova, Markova, Demlova,
 Emilie Zachardové, Zdenky Vorlové

Čtvrtek 2. 4. Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží,
 Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží

Pátek 3. 4. Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní,
 Moráňská, Pod Hradbami, Podhradí

Úterý 7. 4. Na Výsluní, Nad Gymnáziem, gen. Jaroše, Karla
 Pánka, Čechova, Boční, Bezděkov

Středa 8. 4. Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad sv. Josefem,
 Kolmá, Krškova

Čtvrtek 9. 4. Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční,
 Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá
Pátek 10. 4. Hliniště

Středa 15. 4. Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách,
 Polní, Hliniště, Nová Říše, Strmá

Čtvrtek 16. 4.
  Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka,

 Hornoměstská (nad živými ploty), parkoviště
 Koníček

Pátek 17. 4. Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká,
 Ke Třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami, Skřivanova

Úterý 21. 4. U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční,
 J. Zahradníčka, Záviškova

Středa 22. 4. Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu,
 příjezd k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Čtvrtek 23. 4. Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník

V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu, což je následující pondělí.                   TS VM

Stavba centra kultury sportu a zá-
jmových činností v Osové Bítýšce 
pokračuje po zimní přestávce dru-
hou etapou. „Do konce dubna mu-
síme prostavět 5,9 milionu korun,“ 
vysvětlil starosta Josef Mach stano-
vené podmínky. Jde totiž o projekt, 
na nějž Bítýšští získali 29,9 milionu 
korun z evropských peněz. Tato 
částka tvoří 92,5 procenta celko-
vých nákladů, které dosahují 32,3 
milionu korun. „Pravděpodobně se 
nám to ale prodraží, protože jsme 
zvolili například ještě lepší materiál 
na střechu,“ podotkl Mach.

Výstavba byla zahájena koncem 
září loňského roku s tím, že do 
konce března 2010 musí být ho-
tova. Probíhá na etapy a během té 
první, tedy do zimy, stihli Bítýšští 
prostavět 7,3 milionu korun. Za ně 
postavili základy a skelet budovy. 
Nyní již navázali druhou etapou. 
Probíhá vlastní stavba sportovní 
haly, poté bude následovat vstupní 
rotunda, šatny a celé zázemí.

Centrum bude mít pro obec 
velkou cenu. Zlepší totiž kulturní 
i sportovní možnosti občanů Osové 
Bítýšky, kteří dosud mohli využívat 
pouze sto let starou nevyhovující 
sokolovnu. Navíc při nové škole 
není tělocvična a nové centrum 
tak bude za tímto účelem sloužit 

i žákům základní školy. „Dosud 
se musejí přesouvat na sportovní 
aktivity přes celou obec a centrum 
stavíme přímo v areálu ZŠ, takže 
pak budou mít žáci konečně kom-
fort,“ připomněl starosta a dodal, že 
centrum bude z devadesáti procent 
moderní tělocvičnou. Vedle toho 
však poslouží i kulturním aktivitám 
jako jsou koncerty, divadla, taneční 
zábavy, plesy a podobně. Takže 
například kromě horolezecké stěny 
v objektu bude i prosklená knihov-
na s výhledem do sálu. Kapacitně 
hala pojme čtyři stovky lidí. Růz-
ným variantám využití poslouží 
mobilní pulty, s nimiž vybavení 
počítá. Navíc hodlají Bítýšští vedle 
postavit z vlastních fi nancí sklady, 
kde podle potřeby uskladní čtyři 
stovky židlí, stovku stolů či koberec 
podle toho, jakým aktivitám bude 
centrum zrovna sloužit. Podle 
slov starosty Macha se také obec 
v projektu zavázala, že halu dá 
k dispozici i okolním obcím tak, aby 
byla maximálně využita. „Již teď 
jsme zaznamenali zájem například 
ze strany sportovců až z Brna, či 
škol v přírodě a podobně. Proto 
výhledově uvažujeme o tom, že by-
chom k tomu do budoucna postavili 
i nějaké ubytovací zařízení,“ dodal 
Josef Mach.   Martina Strnadová

Informace pro občany. Omezení provozu

Upozornění na novelu zákona o zemědělství

Na městský úřad se můžete přihlásit 
z domova. Ušetříte tím svůj čas

Bítýšští pokračují se stavbou centra

Budišovští ochotníci
zavítali do Jupiter clubu

Práce na stavbě centra kultury sportu a zájmových činností v Osové 
Bítýšce jsou po zimě opět v plném proudu.          Foto: Mgr. Milan Malý

RANÁ PÉČE, to je služba
pro rodiny s dětmi s postižením

Zlatý erb dostal i Rudíkov
V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby 

měst a obcí získala ocenění také obec Rudíkov. V kategorii nejlepší elek-
tronická služba obsadila druhé místo. Více informací najdete na webových 
stránkách kraje Vysočina.                                                                 -ivh-

Hlasujte ve Zlaté jeřabině
Až do 17. 4. můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina 2008 a podpořit 

Velké Meziříčí. To může díky vašim hlasům získat ocenění v kategorii 
kulturní počin (Oslavy 600. výročí získání plných městských práv) či v ka-
tegorii péče o kulturní dědictví (restaurovaná kašna na hlavním nádvoří 
velkomeziříčského zámku). Více informací získáte na www.kr-vysocina.cz 
nebo též na www.muzeumvm.cz.                                                      -ivh-
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OKÉNKO KRAJE
(Pokračování ze strany 1.) Mužskou nadvládu však v průběhu let 

narušily dvě ženy. Na křeslo toho nejpovolanějšího (v tomto případě té 
nejpovolanější) zasedly Mgr. Jiřina Kácalová a ing. Ivana Horká. 

„Jelikož obě ženy byly natolik průrazné, požádal jsem je, aby se nám 
zde nějakým způsobem prezentovaly,“ vysvětlil ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek. Bývalá i současná šéfredaktorka dostaly prostor, aby se ukázaly 
i jinak, než jako novinářky.

Obě se svého úkolu zhostily s noblesou a obohatily tak večerní pro-
gram.

Současná šéfredaktorka Ivana Horká se představila s písní Já si kreslím, 
jež lehce připomněla pondělky, které jsou v redakci vyhrazeny ke kreslení 
špíglů, což je rozvržení článků na jednotlivých stranách. 

Rovněž Jiřina Kácalová zůstala věrná novinářské tematice. Divadelní 
uskupení A.I.D.S. pod jejím vedením předvedlo zcela netradiční tisko-
vou konferenci s duchy. Kromě těchto dvou vystoupení večerní program 
doplnilo ještě kytarové a pěvecké vystoupení žáků z místní základní 
umělecké školy pod vedením manželů Němcových.

Život novin je dlouhý jako ten lidský
A jakýpak by to byl oslavenec, kdyby nebylo zavzpomínáno na jeho 

život.
„Někde jsem četla, že prý noviny nemívají tak dlouhý život jako lidé,“ 

sdělila Ivana Horká. Toto tvrzení však záhy vyvrátila výčtem životních 
etap velkomeziříčského listu. Šéfredaktorka trefně přirovnala etapy jeho 
vývoje k etapám lidského života. Připomněla zrod listu, jeho pomyslné 
první krůčky, nástup do první třídy a maturitu na škole střední. Poté 
ovšem noviny zmizely ze světa a následně se krátce objevily s novou 
identitou jako Hlas Velkomeziříčska či Vesnické noviny. „Znovu ožily až 
po sametové revoluci a žijí tu s námi již dvacet let. I přesto, že je týdeníku 
devadesát, nepokulhává za svými kolegy, naopak, drží s nimi i přes ně-
které stařecké neduhy celkem obstojně svižný krok. Některé mlaďoučké 
kolegy Velkomeziříčsko dokonce přežilo,“ podotkla šéfredaktorka.

Návrat do roku 1919
Avšak kdo jiný by mohl o vzniku Velkomeziříčska promluvit povolaněji 

než člověk, který se o zrod toho týdeníku zasloužil. Na scénu koncert-
ního sálu dorazil samotný ing. Antonín Večeř. Celý sál se tak přenesl 
o devadesát let zpět.

„Jsem 
nadšen, že se 
na naší schů-
z i  s e m d o 
Měšťanské 
besedy hoj-
ně dostavilo 
jak členstvo 
politického 
k lubu ,  tak 
občanstvo 
Meziříče,“ 
př ivítal ná-
vštěvníky 
Milan Dufek 
alias Anto-
n ín Veče ř. 
„Dnešní den 
se může stát 
p r o  mě s t o 
i jeho občany 
význačným 
historickým 
mezníkem. 
Sešli jsme se 
tu všichni ve-
spolek, aby 
se u nás ve 
městě zaří-
dil týdeník, 
místní týde-
ník pod názvem Velkomeziříčsko. Poněvadž jste projevili patřičný zájem, 
přijímám zde apel doktora Karla Rosendorfa, nechť hned redakční 
kroužek navržen jest,“ pokračoval Večeř.

Načež předložil všem členům schůze návrh na složení redakčního 
kroužku, který měl být tvořen poštmistrem Karlem Applem, tovární-
kem Karlem Jelínkem a v neposlední řadě v něm měl stanout i samotný 
Antonín Večeř. 

Ten vyzval účastníky v sále, aby hlasovali o návrhu, zda jsou pro, aby 
toto uskupení pánů připravilo založení týdeníku. Ruce v sále se zvedly 
stejně jako před devadesáti lety.

„Jsem rád, že zde můžu s radostí oznámit, že uděláme vše pro to, aby-
chom tento týdeník co nejdříve uvedli na svět. A abychom ho připravili 
našim meziříčským spoluobčanům i obyvatelům okolních obcí,“ sdělil 
v Měšťanské besedě Antonín Večeř, „možné jest, že za devadesát či sto 
let naši pokračovatelé vzpomenou našich dnešních kroků a dostane se 
našemu jednání náležitého ocenění,“ uzavřel schůzi Večeř.

Podobně probíhalo setkání občanů v Měšťanské besedě, které dalo im-
puls ke vzniku místního týdeníku, jehož první číslo vyšlo 1. března 1919. 

Útok elektronických médií
Milan Dufek vzpomenul historii listu i jednotlivé šéfredaktory, kteří 

se v týdeníku během oněch devadesáti let vystřídali.
Zakládající redakční kroužek ani následující redaktoři si určitě nedo-

kázali představit, jak technika pokročí a světu bude vládnout internet 
a elektronická média. 

Vezmou klasickým novinám elektronická média místo na výslu-
ní? „Já myslím, že nevezmou. Rychlost a rozmanitost informací jsou 
trumfem nových médií, ale současně i kamenem úrazu. Zprávy, které 
si stáhneme v tomto okamžiku, už za chvíli nemusí vyhledávač najít,“ 
sdělil ředitel Jupiter clubu. Jak uvažoval dále, výhodou psaných novin je 
například to, že články jsou podepsané. „Jména lidí uvedená pod jed-
notlivými zprávami působí reálněji než zdroj na internetu. Myslím si, že 
zprávy ze sítě budeme ještě dlouho ověřovat v novinách,“ uzavřel svoji 
myšlenku Milan Dufek. Následně poděkoval lidem, kteří se na tvorbě, 
propagaci, distribuci i fi nancování Velkomeziříčska podílejí a podíleli. 
Opomenuti nezůstali ani studenti a učitelé Hotelové školy Světlá a OA, 

Zaříznutá novinářská kachna završila oslavy 90. výročí…

Vysočina postupně realizuje 
navrhovaná opatření schválené 
Strategie kraje Vysočina pro období 
hospodářské krize. Bod 1.9 zmiňuje 
urychlení plánované a finančně 
zajištěné investiční činnosti kraje 
a urychlení rozhodování o dosud 
neodsouhlasených investicích. 
V souladu se zmíněným rozhodla 
Rada kraje Vysočina o předsunutí 
realizace připravených projektů vý-
jezdových stanovišť Zdravotnické 
záchranné služba kraje Vysočina 
(ZZS KV) v Přibyslavi a Velké 
Bíteši.

„Záměr je v souladu se schvá-
lenou podobou rozšiřování sítě 
stanovišť Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina, která byla 
projednávána v srpnu 2008 na 
schůzce politických stran zastou-
pených v samosprávných orgánech 
kraje Vysočina,“ uvedl hejtman 
kraje Vysočina Jiř í Běhounek. 
Nové výjezdové stanoviště ZZS KV 
Velká Bíteš bude stát na pozemku, 
který kraji věnuje město.

„V případě vybudování nového 
výjezdového stanoviště ZZS ve Vel-
ké Bíteši dojde vzhledem k blízkosti 
dálnice ke zlepšení pokrytí území 
a úseku dálnice D1. Areál výjez-
dového stanoviště ZZS je navržen 
na okraji města v průmyslové zóně 
v těsné blízkosti nájezdu na dálnici 
D1. Novostavba provozní budovy 
je navržena jako jednopodlažní 
přízemní nepodsklepený objekt 
s hlavním vstupem z boku budovy,“ 
popsal hejtman Jiří Běhounek a 
doplnil, že personálně bude na smě-

Nové výjezdové místo záchranky
vznikne ve Velké Bíteši

ny chod výjezdového pracoviště 
zajišťovat záchranář a řidič rychlé 
zdravotnické pomoci, v případě bu-
doucí potřeby je možné i obsazení 
stanoviště lékařem.

Nové výjezdové stanoviště ZZS 
KV v Přibyslavi bude umístěno 
v přízemí městského domu na Be-
chyňově náměstí. „Užívání budovy 
bude na základě nájemní smlouvy 
s vymezením umoření fi nančních 
prostředků kraje vynaložených 
na technické zhodnocení majetku 
města Přibyslav proti nájemnému. 
Pro výjezdové stanoviště bude 
využito první nadzemní podlaží a 
přístavby dvojgaráže, ke které bude 
doplněno zázemí,“ popsal situaci 
v Přibyslavi náměstek hejtmana 
Libor Joukl. I v tomto případě 
bude stanoviště obsazeno posádkou 
rychlé záchranné pomoci – záchra-
nářem a řidičem.

Oba projekty celkem za cca 15 
milionů korun již prošly schvalo-
vacím řízením stavebního záměru, 
v letošním roce kraj zpracuje 
projektovou dokumentaci, zahájí 
stavební řízení a na základě výbě-
rových řízení na dodavatele staveb 
i zahájí stavby. Podle současných 
harmonogramů by měla ZZS KV 
výjezdová stanoviště začít užívat 
v polovině příštího roku.

V současné době má krajská síť 
zdravotnické záchranné služby 
na území regionu 16 výjezdo-
vých stanovišť s 23 výjezdovými 
posádkami.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Brány stanic se uzavřely 
Pátek 13. března byl letos Českou asociací hasičských důstojníků vy-

hlášen jako Den požární bezpečnosti. U příležitosti tohoto dne pořádal 
Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) Vysočina třídenní akci Dny otevře-
ných dveří. Ta probíhala od středy 11. března do pátku 13. března 2009. 
Brány všech jedenadvaceti stanic Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina byly pro návštěvníky otevřeny vždy od 8 do 16.30 hodin. 

Kromě techniky, zázemí a vybavení hasičů se návštěvníci mohli 
seznámit i s  prací hasičů. Na některých stanicích jim byly předvedeny 
praktické ukázky – hašení, vyprošťování osob z havarovaných automobilů 
atd. Někteří návštěvníci dokonce byli svědky „ostrého“ výjezdu hasičů 
k zásahu.

Za tyto tři dny jsme přivítali několik set malých i velkých návštěvníků. 
Akci využily zejména mateřské, základní a střední školy. V odpoled-
ních hodinách využily možnost prohlédnout si hasičské stanice rodiny 
s dětmi.
Ředitel HZS plk. ing. Drahoslav Ryba hodnotí tuto akci následovně: 

„Jsem velmi vděčný za vysokou návštěvnost. Svědčí o tom, že lidé mají 
opravdu o prá-
ci hasičů zájem. 
Pevně věřím, že 
si  návštěvníci 
kromě krásných 
a nevšedních zá-
žitků také odnesli 
praktické rady, 
jak se v případě 
v z n i k u  mimo -
řádné události 
chovat, které jim 
budou v každo-
denním ž ivotě 
užitečné. Hasi-
či se v celé naší 
zemi těší vysoké 
důvěře a já dou-
fám, že tato akce 
nám napomohla 
důvěru občanů 
ještě zvýšit.“
Petra Musilová,

tisková mluvčí 
HZS

kraje Vysočina

Za první měsíc kompenzací 
regulačních poplatků zaplatí kraj 
Vysočina za pacienty v krajských 
nemocnicích 3.561.160 Kč. Z vlast-
ních prostředků pacienti v měsíci 
únoru uhradili regulační poplatky 
ve výši 2.801.412 Kč. 

Ze zveřejněné statistiky vyplývá, 
že nejčastěji byla kompenzace regu-
lačních poplatků od kraje Vysočina 

Vysočina: Kompenzace regulačních poplatků 
v krajských nemocnicích za měsíc únor

vyžadována pacienty v nemocnici 
v Pelhřimově (využilo ji 66,39 % 
klientů nemocnice). V př ípadě 
nemocnice v Jihlavě byl zájem paci-
entů o kompenzaci na úrovni 49,65 
%, z tohoto vyplývá, že více než 
50 % pacientů regulační poplatky 
uhradilo.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

kteří oslavenci a hlavně návštěvníkům oslavy připravili slavnostní raut.

Velkomeziříčsko si dokázalo
udržet rovnováhu

Na slavnostním večeru nemohl chybět ani proslov starosty Františka 
Bradáče.

Ten během svého projevu připomněl, jak málo si lidé uvědomují sílu 
slova a sílu médií. Již téměř po dvě desetiletí probíhá ve Velkém Meziříčí 
mezi obyvateli pravidelný sociologický výzkum. Z něho vyplývá, že 
nejčtenějším periodikem je právě Velkomeziříčsko. 

„Avšak na otázku tazatelů, kdo má na dění ve městě největší vliv, 
odpovídají respondenti různě. Většinou se domnívají, že starosta, pří-
padně rada a zastupitelstvo, farář, někdo z vlivných podnikatelů či různé 
zájmové skupiny. Nikdo neodpověděl, že je to Velkomeziříčsko, televize 
nebo rozhlas,“ sdělil starosta.

Jak zaznělo dále, může se zdát, že lidé v dnešní době nehledají fakta, 
aby si po přečtení mohli utvořit vlastní názor. Je jednodušší nechat si 
předložit názor již zpracovaný. „Úspěšné je to, co má spád, je akční 
a lehce stravitelné. Je na odpovědnosti redaktorů, redakcí a vydavatelů, 
jak budou s informacemi nakládat,“ poznamenal František Bradáč.

„Jsem rád, že týdeník Velkomeziříčsko dokázal udržet rovnováhu. 
A nejen to. Už samotná existence tohoto týdeníku na současné mediální 
scéně jakožto ryze českého periodika si zaslouží zvláštní pozornost. Proto 
je třeba vyslovit naše uznání a poděkování těm, co se v minulosti podíleli 
a nyní podílejí na utváření jeho podoby,“ shrnul starosta.

Rozdávaly se dárky 
Během večera byly také vyhlášeny a odměněny tři úspěšné luštitelky 

narozeninové maxikřížovky. Výherkyně si mezi sebou rozdělily abonent-
ní vstupenku na divadelní představení, které nabídne podzimní sezona 
v Jupiter clubu, poukázku na návštěvu deseti fi lmových představení ve 
zdejším kině a dvouroční předplatné Velkomeziříčska.

Týdeník se ovšem mezi občany dostává díky trafi kám a dalším prodejním 
místům. Proto se redakce rozhodla odměnit i nejlepšího prodejce, kterým 
se stal Milan Marek z trafi ky v Radnické ulici. Jako poděkování obdržel po-
ukaz na třicetikilové sele na rožnění, které věnoval nejmenovaný sponzor. 
Aby ale ten večer neodešel s prázdnou, jako upomínku získal keramické 

selátko. Do 
prodejen 
se v sou-
časné době 
distribuu-
je týdeník 
v nákladu 
3.700 kusů, 
zatímco 
třeba v roce 
1 9 9 5  t o 
bylo v roz-
m e z í  o d 
cca 2.100 
d o  2 .6 0 0 
kusů. 

„Po-
děkování 
n e j e n  z a 
fi nanční 
podporu 
patř í rov-
něž městu, 
radním 
a  z a s t u -
pitelům,“ 
vyslovila 
díky Ivana 
Horká. Pří-
tomni zá-
stupci měs-

ta i majitel tiskárny byli potom obdarováni drobnými upomínkovými 
předměty, mezi nimiž našli i tmavomodrou polokošili s vyšívaným logem 
Velkomeziříčska v bledě modré barvě.

Konec novinářské kachny
Jak už napovídala samotná pozvánka, na které stálo „Oslava 90. naro-

zenin aneb Jak chutná novinářská kachna“, muselo i na toto mezi novináři 
nepříliš oblíbené zvíře v průběhu večera dojít. Zneškodnit novinářskou 
kachnu, která byla zastoupena dortem ve tvaru tohoto opeřence, dostali 
za úkol František Bradáč a Josef Komínek.

„Zaleží na vás, jestli ji uškrtíte holýma rukama, nebo použijete pro-
vázek, nůž, sekáček či sekeru,“ nabídla různé možnosti šéfredaktorka. 
Starosta si vybral nůž a sdělil, že novinářskou kachnu zařízne velmi rád. 
A je pravda, že se do toho pustil s opravdovou chutí. A tak novinářská 
kachna o hlavu skutečně přišla.

Pro sedm radních pak bylo připraveno sedm marcipánových peříček. 
„Když je sníte, už nikdy nebudete mít problém s novinářskou kachnou,“ 
fabulovala s úsměvem Ivana Horká.

Otevřená výstava k výročí končí zítra
Na samém konci večera byla slavnostně otevřena výstava k výročí týde-

níku. Ve výstavní síni si návštěvníci mohou prohlédnout nejen vyvázaná 
čísla z roku 1919, ale také se seznámit s procesem vzniku článku, přes 
korektury, špíglování až po samotný tisk. Nechybí ani exponáty z dob 
minulých, jako třeba psací stroj či foťák z první republiky, nezbytné to 
potřeby redaktorů, dále jsou k vidění pomůcky tiskařů, zajímavé fotogra-
fi e, které ještě nikde publikovány nebyly, a další zajímavosti.

K oslavě patří i dobré jídlo
Po skončení programu a prohlídce výstavy byli hosté, kterých s Velko-

meziříčskem přišlo slavit kolem sto osmdesáti, pozváni k bohatě prostřené-
mu stolu. Na něm nechyběla ani ta pravá pečená kachní prsíčka s červeným 
zelím a bramborovým knedlíkem a spousta dalšího vynikajícího jídla
i pití.                                                                                    Lucie Kučerová

Barevnou fotogalerii z oslav najdete na stranách 6 a 7.

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, který je vydavatelem 
týdeníku Velkomeziříčsko, přivítal hosty v historickém 
kostýmu. Ten navozoval atmosféru roku 1919.

Foto: Jitka Bradáčová

Slavnostní projev přednesl také starosta našeho města 
František Bradáč, který zdůraznil sílu slova i médií.

Foto: Jitka Bradáčová
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PŘÍBĚHY ZPOZA PLOTU

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

PRO MILOVNÍKY KVĚTIN

ZAHRÁDKÁŘI SLYŠTE…

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Zajíček
Když chcete razantně ukončit teologickou diskuzi nebo obráceně do 

nekonečna ji prodlužovat, tak nastolte téma Přednost svátků velikonoč-
ních před vánočními.

Nechme ale teology stranou a sami chvilku přemýšlejme o tom, jak 
slavíme obojí svátky.

Vánoce. Celé čtyři týdny běháme od obchodu k obchodu, abychom 
nakoupili ty nejkrásnější dárky. Utrácíme spoustu peněz, dokonce možná 
i ty, které jsme si půjčili s vysokým úrokem. Pečeme, vaříme, uklízíme. 
Zdobíme vánoční stromky, barevně osvětlujeme města. Všude je přítomná 
koleda nebo nějaká moderní vánoční písnička. Venku leží sníh (alespoň 
teoretický), je zima, ale atmosféra našich domovů je tak teplá, jak nikdy 
jindy. Sladké, příjemné, okouzlující a romantické Vánoce.

Velikonoce. Pro děti jarní prázdniny. Pro dospělé prodloužený víkend 
(jenom škoda, že vláda nechce Velký pátek uznat státním svátkem). Pro 
někoho vhodná doba pro jarní úklid. Je pravda, že nějaká malá skupinka 
uvědomělých katolíků pořád běhá do kostela. Ale určitě to není dav věřících, 
který je možné zahlédnout na vánoční půlnoční mši svaté. Žádná roman-
tika. Dokonce se tam moc mluví o smrti. Krev teče. Zrádce koná své dílo. 
Zvědavé ženské někam běhají ke hrobu. No, alespoň že je to pondělí, kdy 
se my chlapi můžeme předvést. Jenomže to občas končí bolestí hlavy.

Když jsem byl malý, tak po návratu z kostela z nedělní velikonoční 
bohoslužby jsme já a moje sestry hledali Zajíčka. Jenom si nemyslete, že 
jsme byli tak hloupí a uprostřed hornoslezské průmyslové zóny jsme běhali 
po lese. To by bylo marné. Zajíček, to je jeden z polských velikonočních 
zvyků. Děti po nedělním ránu hledají v různých koutech domu nebo 
zahrady dárky, které tam údajně nechal zajíček. Vždycky to byly nějaké 
drobnosti; většinou sladkosti. Malý nepřehnaný dárek, který nějakým 
způsobem vyjadřuje smysl sebedarování a oběti.

A tak jsme u smyslu Velikonoc – památky smrti a vzkříšení Ježíše 
Krista – nejdokonalejší oběti. Člověk, aby mohl žít, musí něco sám ze 
sebe dát. A darování se stává důvodem k radosti – ON daroval nám sebe, 
my můžeme darovat SEBE ostatním. To je ona jarní radost.

Tak potom, které svátky jsou důležitější?        P. Lukasz Szendzielorz

Farní oznámení
Křížová cesta pro děti je každé úterý v 16.00. Křížová cesta pro všechny 
je každou neděli v 17.00. Každé úterý je příprava dětí na 1. svaté přijímání. 
V pátek 27. 3. 2009 od 14 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14 
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V postní době v každý 
pátek v 15.00 bude společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství. 
V sobotu v 8.00 bude setkání všech ministrantů. Ve středu v 18.30 bude ná-
boženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina 
věnovaná dějinám církve. Otec biskup zve do katedrály mládež na setkání 
4. dubna. Mladé farníky, kteří chtějí na toto setkání jet autobusem prosíme, 
aby se přihlásili v kanceláři a uhradili 30 Kč. Ve dnech 29. března a 3. dubna 
se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Stanovy PR, seznam 
kandidátů je možné najít ve vývěsce a na webových stránkách farnosti. Ve 
dnech 27. 3. – 29. 3. v naší farnosti bude probíhat postní duchovní obnova. 
Hlavním kazatelem bude jáhen Ladislav Kinc. Podrobný program bude 
zveřejněn příští neděli. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
Za týden v noci ze soboty na neděli bude změna času. Ve 2.00 posuneme 
ručičky hodin na 3.00. V neděli 29. 3. 2009 ve 14.00 bude přednáška 
sdružení pěstounských rodin. Za týden sbírka bude věnovaná na úhradu 
zálohy za elektřinu v kostele – 53.000 Kč.
Duchovní obnova ve Velkém Meziříčí 27. 3. 
– 29. 3. 2009 s jáhnem Ladislavem Kincem
Pátek 27. 3.  8.00 Mše svatá s promluvou pro seniory
 10.00 „Svatý Pavel – hledání drahokamů“
 15.00 hodina milosrdenství – korunka BM, křížová cesta
 16.30 Mše svatá s promluvou pro mládež; po mši svaté 
  beseda s biřmovanci – „Na ostro“
 19.00 promluva – skutky tělesného a duchovního milosr-
  denství
Sobota 28. 3.  7.00 Mše svatá s promluvou pro všechny
  9.00 PRO DĚTI – „Svatý Pavel pro děti“
  9.30 PRO DĚTI – příprava na sv. zpověď pro děti + zpo-
  věď dětí
 10.00 PRO DĚTI – mše svatá s promluvou pro děti
 11.00 „Svatý Pavel – hledání drahokamů“
 15.00 Kající pobožnost se zpovědí
 18.00 Mše svatá z neděle s kázáním
 19.00 promluva pro rodiče dětí a mládeže (zejména těch, 
  kteří půjdou letos k biřmování a k 1. sv. příjímání).
Neděle 29. 3.  7.30 Mše svatá s kázáním
  9.00 Mše svatá s kázáním
 10.30 Mše svatá s promluvou pro děti
 16.00 Otázky a odpovědi
 17.00 Křížová cesta s apoštolem Pavlem
 18.00 Mše svatá s kázáním                                             -ls-

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 25. 3. do 1. 4. 2009

Středa 25. 3. 2009 Slavnost Zvěstování Páně
 7.00 Mše sv. za Stanislava a Ludmilu Polovy, syna
 a rodiče Koubkovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 26. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Boženu Věžníkovou. o. P. K.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodiny Valíčkovu,
 Jašovu a na poděkování za 50 let života. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Hrbov o. P. K.
18.00 Mše sv. – Vídeň o. M. P.
Pátek 27. 3. 2009 I. den duchovní obnovy
 8.00 Mše sv. s promluvou pro seniory, za Josefa Buďu
 a rodiče. o. L. Sz.
10.00 Svatý Pavel – hledání drahokamů
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M.
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a křížová cesta
16.30 Mše sv. s promluvou pro mládež, za rodiče Polovy
 a dceru Marii. o. L. Sz.
19.00 Promluva – skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
Sobota 28. 3. 2009 II. den duchovní obnovy
 7.00 Mše sv. za Bohumilu Matějovou a za Hedviku
 a Josefa Matějovy. o. L. Sz.
 9.00 Sv. Pavel pro děti
 9.30 Příprava na sv. zpověď pro děti + zpověď dětí
10.00 Mše svatá s promluvou pro děti, za děti a mládež. o. L. Sz.
11.00 sv. Pavel – hledání drahokamů
15.00 kající pobožnost a zpověď
18.00 Mše sv. za zemřelou Helenu Matulovou. o. M. P.
 9.00 Mše sv. – Lavičky o. P. K.
5. neděle postní 29. 3. 2009 III. den duchovní obnovy
 7.30 Mše sv. za rodiče Šaclovy, Špatkovy a celou přízeň. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Bohuslava Kališe, rodiče Kališovy
 a Malcovy. o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za děti, které přijímají
 křest, jejich rodiče a kmotry. o. L. Sz.
16.00 Otázky a odpovědi
17.00 Křížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče, zemřelé bratry Jaroslava a Vác-
 lava, zemřelého švagra Stanislava a rodinu Kadlecovu. o. L. Sz.
Pondělí 30. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za nemocné a umírající. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 31. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za rodiče Malcovy, syna a duše v očistci. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti, za rodiny Vávrovu a Coufalovu. o. L. Sz.
Středa 1. 4. 2009
 7.00  Mše sv. za Libuši Kujalovou a celou rodinu. o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS
18.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P.

Když život rozdá špatné karty (díl IV.)
Znáte to – chcete hrát, ale vaše výchozí situace není zrovna růžová. 

Můžete hru hned na začátku „zabalit“, anebo se pokusit hrát s tím, co jste 
dostali – aniž jste to mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to zasloužili nebo 
ne. I se špatnými kartami se dá totiž hrát a dokonce i vyhrát! Chce to jen 
důvěru v sebe a ve své schopnosti. A pokud ji nemáte, mohou pomoci lidé 
kolem – ti, co vám věří, povzbuzují a podají pomocnou ruku.

Pár příběhů začínajících špatně rozdanými kartami vám přinášíme…

Mám se možná líp než doma
Když jsem byla malinká, měla mě ve vlastní péči babička s dědou, 

u kterých jsem bydlela, protože mamka na mě neměla čas. Žila jsem tam 
do sedmi let a vzpomínám si, že mi mamka tehdy moc chyběla. Potom 
si mamka našla přítele, ke kterému jsem se s ní odstěhovala. Vzali si mě 
zpět do péče, bylo mi s nimi dobře. Byl jako můj táta, měl mě rád a já 
jeho. Asi po roce se jim narodil můj bráška.

Když mi bylo 13, tak se rozvedli a já s mamkou a bráškou jsem se od-
stěhovali do podnájmu. Potom si mamka našla přítele, ke kterému jsme 
se nastěhovali... Doufala jsem, že s ním dlouho nevydrží. Bylo to pro mě 
strašný, nesnášela jsem ho.

Začala jsem chodit za školu s mou kamarádkou. Trávily jsme dny 
v barech, venku s kamarády. Dělali jsme kraviny a samé „průsery“. Po 
čase se to dozvěděla mamka a přinutila mě vrátit se do školy. Tak jsem 
dochodila sedmou třídu. V osmé jsem byla ale necelý půlrok, začala jsem 
se často hádat s mamkou a jejím přítelem kvůli tomu, jak se ke mně cho-
vali a neměli na mě čas. Opět jsem přestala chodit do školy. Jednou jsem 
se s mamkou moc pohádala a odjela jsem hledat svého vlastního tátu. 
Neměla jsem v tu dobu nikoho, a tak jsem ho chtěla poznat. Zajímalo mě, 
jak asi vypadá a jestli je hodný. Našla jsem ho a zůstala u něj asi 2 týdny. 
Bylo to tam super, moc jsme si rozuměli. Cítila jsem se dobře, v bezpečí. 
Vypadal strašně pěkně, byl moc hodný.

Potom jsem se vrátila domů, seznámila se s Jirkou a přestala chodit 
do školy úplně. S Jirkou jsem odjela do Prahy, kde bydlel. Byla jsem tam 
skoro měsíc a odletěli jsme do Itálie, kde žila jeho mamka. Tam jsme byli 
skoro tři měsíce. Ani mě nenapadlo, že bych to někdy udělala. Po návratu 
jsem se dozvěděla, že jsem v celostátním pátrání. Schovávala jsem se, ale 
po týdnu mě chytli a odvezli do diagnostického ústavu. Mamka za mnou 
začala jezdit a začalo to být zase dobrý.
Časem jsem si našla přítele a mám se možná líp jak doma. Kdybych 

mohla vrátit čas, tak bych do školy chodila, abych se sem nikdy nedo-
stala.                                                                                                  Nella

Kdybychom byli o sto let zpátky, 
mohli bychom si s právě končící 
zimou s úlevou vydechnout: ještě že 
předcházející rok byl, na rozdíl od 
dvou předchozích, co se týče úrody 
velmi dobrý. Na podzim 
jsme si mohli udělat záso-
by ovoce, zeleniny, medu, 
marmelád, křížal i toho 
něčeho ostřejšího, co do-
káže ve větru a nepohodě 
pěkně a rychle zahřát. 
Realita je však poněkud 
jiná, markety nabízejí vše 
čerstvé. Nejenom to, co sami sklí-
zíme během roku z našich zahrad, 
ale i další desítky subtropických 
a tropických plodů a zeleniny, takže 
žádné zásoby potřeba nejsou.

Co je neměnné, je tok času a ten 
oznamuje, že po pěti uplynulých 
letech budeme (na výroční členské 
schůzi, která se uskuteční 16. 4. v 17 
hodin v moštárně na Fajtově kopci) 
volit nový výbor na další pětileté 
období. Součástí této schůze bude 

i skládání účtů za loňský rok. Přá-
telé, i když je nás pořád kolem 200 
členů, účast by mohla být podstatně 
vyšší než v loňském roce. Již dru-
hým rokem se zúčastňuje několik 

žáků ze dvou základních 
škol soutěže Mladý za-
hrádkář a v okresním i ce-
lostátním kole si někteří 
jedinci vedli velmi dobře. 
Nezapomeňte, že půda 
společně s vodou umož-
ňuje člověku přežít, když 
mu nezůstane již nic.

Součástí naší činnosti je i pořá-
dání alespoň jednoho zájezdu na 
významnou zahrádkářskou akci. 
Zůstaneme věrni tradici a 25. 4. 
jedeme do Olomouce na Floru. 
Vyjíždíme v 7 hodin od Domusu. 
Hlaste se u př. Švejdové v prodej-
ně Minimo na náměstí u kostela 
(bývalá prodejna potravin) do 15. 
4. Pojede jen jeden autobus, takže 
si pospěšte.

Za výbor ČZS Z. Nedopil

Nebojte se exkluzivity!
Naše realitní kancelář se během posledního měsíce setkala již s druhým 

případem, kdy jistá „realitka“ inzeruje prodej domu bez vědomí majitelů. 
S majiteli tato společnost vůbec nejednala o svolení k prodeji, inzerci, na-
bídkové ceně, ani o své provizi. Přesto jsou domy inzerovány v realitních 
časopisech a na internetu. Po telefonickém upozornění na tyto praktiky se 
příslušný makléř ohradil, že majitelé by mu měli být zavázáni a vděčni za 
to, že se stará o jejich dům. „Realitka“ tyto nemovitosti stále inzeruje proti 
vůli majitelů, kterým nezbývá nic jiného než vše řešit právní cestou. Jak 
této nehoráznosti předcházet? Představitel Asociace realitních kanceláří 
ing. arch. Jan Borůvka radí: „Nejdříve si vytipovat zavedenou, spolehlivou 
místní realitní kancelář s dobrými referencemi a s ní následně uzavřít tzv. 
exkluzivní (výhradní) smlouvu o zprostředkování prodeje (pronájmu) vaší 
nemovitosti. Tím získáte záruku, že se o vaši nemovitost bude starat jen 
jeden subjekt, který se bude snažit co nejdříve uzavřít obchod. Ve smlouvě 
si dohodnete termíny, ceny, způsob prezentace nemovitosti, podmínky 
prodeje, a můžete následně kancelář kontrolovat, zda vaši dohodu plní. 
V případě uzavření smlouvy se spolehlivou místní kanceláří pak nehrozí, 
že vás zaskočí zpráva o krachu velké realitní kanceláře s pobočkami po 
celé republice.“

Osobně si neumím představit, že bychom ze dne na den ukončili čin-
nost, zanechali po sobě prázdnou kancelář, sliby a dluhy. Chování těchto 
realitních kanceláří vrhá špatné světlo i na ty kvalitní. Doufáme, že ko-
nečně nastává období, kdy současná ekonomická krize vyčistí realitní trh 
od takzvaných „garážových realitek“, kterých je bohužel i na Vysočině 
několik.                                                                             Bořivoj Pejchal

Potěšilo mne, když mne vyda-
vatel a redakce Velkomeziříčska 
pozvali jako jednoho z bývalých 
redaktorů na oslavu 90. výročí 
založení těchto novin. Setkal jsem 
se na ní s několika známými z doby 
mého působení ve Velkém Meziříčí 
před šestnácti lety, vzpomněl jsem 
si na členy redakční rady.

Novinařině se v různých formách 
a pracovních pozicích věnuji od 
roku 1971, kdy mně vyšel první 
článek – o nové lanovce ve Vyso-
kých Tatrách. Proto když jsem si 
v Jupiter clubu prohlédl výstavu 
o vývoji Velkomeziříčska za těch 
devadesát let, nedalo mně, abych 
si připomněl, jak se noviny kdysi 
dělaly a jak jde technika při jejich 
výrobě dopředu.

Před více než třiceti lety jsem 
v jedné brněnské redakci nejprve 
napsal texty z reportáží a rozho-
vorů, za pomoci typografického 
pravítka určil velikost a typ písma, 
stejně jsem popsal i rukopisy, tehdy 
ještě psané na psacím stroji, vyvolal 
a zhotovil černobílé fotografi e. Měli 
jsme předtištěná tak zvaná zrcadla, 
archy, na kterých byly natištěny 
novinové sloupce a do nich se za-
kreslily články s titulky a fotografi e 
s popisky s případnými perovkami 
a vyznačil se typ a velikost písma. 
Rukopisy, fotografi e, perovky a zr-
cadla se poslaly do tiskárny, kde 
sazeči na sázecích strojích odlili 
sazbu, říkalo se tomu horká sazba. 
Korektoři na jejich otiscích provedli 

první korekturu a metéři sazbu 
a kovové štočky fotografi í připravili 
stranově obrácené do rámů.

Potom do tiskárny přišel re-
daktor. V sazárně byla zvláštní 
atmosféra a byli tam i zvláštní 
lidé. Dodnes si vybavuji vůni 
tiskařské barvy a tak zvané horké 
sazby. Páni sazeči a metéři byli jako 
v podstatě řemeslníci sice oblečeni 
v montérkách, ale byli to vzdělaní 
lidé. Dokonale ovládali češtinu 
a grafi ku novin.

Z novinařiny mne velice bavila 
konečná úprava novin ve spolupráci 
s metérem. To byl člověk, který 
připravenou sazbu a štočky podle 
zrcadla osazoval podle nakreslené-
ho zrcadla do rámu, ovšem stranově 
obrácené. Člověk musel umět číst 
pozpátku. A také co bylo v rámu 
nahoře, bylo v novinách dole. Při 
největší snaze se málo kdy podaři-
lo, že sazba, kterou jste za pomoci 
typografi ckého pravítka vypočítali 
a nechali jste i kousek volného 
místa, vyšla tak také v hotové saz-
bě. Buď kousek přesahovala, nebo 
se jí nedostávalo. A tak se začalo 
„čarovat“ – ořezávaly se štočky 
a krátila sazba. Někdy se muselo 
i dopisovat. Po závěrečné korektuře 
mohly noviny do tisku.

Nyní za novináře i tiskárnu dělají 
tyto práce počítače. Je to práce čistá 
a rychlá, ale nostalgicky vzpomí-
nám na vůni tiskárny a na novinář-
ské a tiskařské řemeslo a fortel.

Jiří Junek

Jak se dělaly noviny před érou počítačů?

Kamzičník východní
Jarní atmosféru našich zahrádek 

umocňuje kamzičník východní 
(Doronicum orientale). Pochází 
z jichovýchodní Evropy, najdeme ho 
i na Kavkaze. Má rád mírné vlhko, 
proto se mu daří na březích horských 
potoků, na okrajích a na pasekách 
lesů, v podhůří i na horách. Na na-
šich zahradách je velmi rozšířený. 
Tato žlutě kvetoucí rostlinka krásně 

vynikne zvláště u kamenných zídek 
a různých plotů, hlavně venkovské-
ho stylu. Barevně se velmi pěkně 
doplňuje např. s červenými tulipány, 
společně vytvářejí půvabný kontrast. 
Kamzičník také lépe vynikne, když 
jich nasázíme hned několik. Jeho 
hvězdicovité květy mají žlutou bar-
vu a jsou podobné květům kopretiny. 
Připomínají malá zářivá sluníčka. 
Rostlina obvykle dosahuje výšky 
35 – 40 cm. Po odkvětu žloutne 

a přestává být dekorativní, proto je 
dobré v jejím okolí nasázet i další 
trvalky, které by ji postupně vystří-
daly v květu. Tato trvalka se pomalu 
rozrůstá do šířky, vytváří trsy. Kvete 
od dubna do května. Dobu kvetení 
prodloužíme pravidelným odstřiho-
váním odkvetlých květů. Nejjedno-
dušší způsob množení je dělení trsů, 
které můžeme provádět po odkvětu. 
Kamzičník je nenáročný, v zahradní 
půdě se mu obvykle dobře daří. Jen 

při velké vlhkosti mu hrozí houbové 
choroby. Nejlépe roste a kvete na 
slunci nebo v polostínu. Létá na něj 
hodně včel. Protože se hodí k řezu, 
můžeme ho využít i do jarních 
kytiček. Rod kamzičník zahrnuje 
kolem třiceti druhů, všechny mají 
však žlutou barvu a občas i plná 
květenství. Určitě stojí za to, opatřit 
si do zahrádky tuto rostlinku, svými 
zářivými květy se nám odmění.

Alois Mikyska
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nebankovní půjčka od 5.000 Kč
Rychlé vyřízení

Volejte 604 157 827Volejte 604 157 827

Nabídka certifi kovaného řeziva v souladu s ustanoveními směrnice 89/106/EHS 
a normy EN 14081-1:2005 tříděno v nesušeném stavu normou EN 338 + ČSN 732824-1 
+ DIN 40 84-1 v reakci na oheň D-s2,do (tabulka c1) třídy trvanlivosti 4
Možnost impregnace máčením ochranným prostředkem Bochemit QB profi  dle 
normy EN 14081-1 – 5.4.3 prEN 15228 čl. 7.3
PILA KAMENNÁ, Kamenná 78, tel.: 568 875 601, fax: 568 875 695,
Mt: 776 693 888, 732 700 114
web: www.pilakamenna.cz, e-mail: info@pilakamenna.cz, krejci.pila@centrum.cz
Prodej řeziva se řídí ceníkem ze dne 8. 3. 2009

Smrk
Hranol
3 – 4 m 4.000,00 CZK/m3

5 m 4.100,00 CZK/m3

6 m 4.250,00 CZK/m3

7 m 4.500,00 CZK/m3

8 m 4.700,00 CZK/m3

9 m 5.000,00 CZK/m3

10 m 5.250,00 CZK/m3

11 – 12 m 5.500,00 CZK/m3

Prkna
1 m 1.450,00 CZK/m3

2 m 1.500,00 CZK/m3

3 m 1.800,00 CZK/m3

4 m 2.400,00 CZK/m3

5 m 1 900,00 CZK/m3

Latě
5 × 3 cm  5,30 CZK/bm
  6,30 CZK/bm
5 × 3,5 cm  7,50 CZK/bm
5 × 4 cm  9,00 CZK/bm
6 × 4 cm 11,00 CZK/bm

Borovice
Hranol
3 – 6 m 3.000,00 CZK/m3

Prkna
3 – 5 m 1.800,00 CZK/m3

Při paketových dodávkách a větších 
odběrech sleva do 10 %.
Sleva se nevztahuje na akce.
K ceně je nutné připočítat DPH 19 %.

DAŇOVÁ PORADKYNĚ, praxe v oboru 20 let,
nabízí služby daňového poradenství, zpracování
daňových přiznání ke všem daním, písemná stanoviska,

konzultace, zastupování na úřadech, daňový audit, pomoc 
vaší účetní, ekonomické analýzy, reporting a controlling, účet-
ní a ekonomické poradenství, garance kvality a spolehlivosti.
GSM 775 07 46 46 nebo 608 46 46 07, valikova@upcmail.cz

z pozinkovaného drátu
potaženého PVC o síle 2,4 mm

 
Výška

 velikost ok
  6×6 cm 5×5 cm

 100 cm 32,50 33,50
 125 cm 41,— 42,—
 150 cm 49,— 50,—
 160 cm 52,— 53,—
 175 cm 57,— 58,—
 200 cm 65,— 67,—

Dále nabízím veškeré příslušenství
ke stavbě plotu:
– napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky
– pletiva okrasná, sportovní, katrová
– chovatelská svařovaná pletiva
Havlíček, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky, tel.: 568 870 796, 604 919 659

uvedené ceny jsou včetně DPH

LESNÍ PLETIVO
 výška/průměr drátu/počet drát

 1 000 mm 2,8 2 11 19,—
 1 250 mm 2,8 2 13 21,50
 1 500 mm 2,8 2 14 25,—
 1 500 mm 2,5 1,8 12 23,—
 1 600 mm 2,8 2 15 26,—
 1 600 mm 2,8 2 23 34,—

Dům zdraví Velké Meziříčí upozorňuje
Upozorňujeme spoluobčany, že byly rozšířeny ordinační dny na urologické ambulanci.
Nabízíme preventivní prohlídky prostaty a močových cest. Řešení problémů úniku moče ad.

Bližší info na tel. čísle 566 522 442 (kl. 138 – urologie)

Společnost Eurowagon s. r. o. působící v oblastech výroby mobilních bu-
něk hledá vhodného kandidáta na pozici KONSTRUKTÉR 

Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, popř. nás 
kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.

Požadujeme:
* SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření
* Znalost angličtiny/němčiny výhodou
* Ovládání MS Offi ce, Windows – Vista
* Znalost CAD programů, 3D programů
* Aktivní přístup, ochota učit se

Náplň práce:
* Konstrukce a vývoj součástí na nové typy 

našich výrobků
* Technické kreslení, kalkulace, příprava ma-

teriálových listů
* Podpora procesů neustálého zlepšování
* Podpora prodeje 

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí

Tel. 564 408 080
E-mail: mlady@eurowagon.cz

Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

Provozní doba:
Pondělí: 8.30–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.30–14.00
Středa: 8.30–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.30–14.00
Pátek: 8.30–14.00

Kontakt:
Oblastní ředitel Pavel Munduch
Mlýnská 1212/6,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 777 617 675,
PMunduch@obchod.rsts.cz

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

Poradenství v oborech:
stavební spoření, úvěry, hypotéky, penzijní připojištění, 
majetkové a životní pojištění.

Zubní pohotovost
28. 3. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
29. 3. MUDr. Jiřina Foltánová, U Zbrojnice 404, Svratka
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                    Zdroj: www.i-zdarsko.cz

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie:
dne 26. 3. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, ul. Družstevní 
(rodinné domy) od č. p. 1737 po koupaliště včetně;
dne 26. 3. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, ulice Příkopy od 
č. p. 1220 po Motorpal, V Potokách, Vrchovecká od č. p. 185 po 604;
dne 6. 4. 2009 od 7.00 do 15.00 v Dolních Radslavicích, odběratelská 
stanice Dolní Radslavice vodárna (č. 200166), obec D. Radslavice až po 
dálniční most.
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

Tel.: 777 617 675.

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant.

Stáří 17 týdnů,
odběr 4. dubna 2009

od 13 hodin.
Novotný, Hrbov 42,

tel.: 566 523 772, 604 707 728.

daruje fenku drsnosrsté-
ho jezevčíka, stáří 3 měsíce, 
hodná, pěkná; 7měsíční fen-
ku většího vzrůstu, kříženka.

Tel.: 723 778 248.

Hledáme řidiče pro vnitros-
tátní a mezinárodní dopravu.

Více informací na tel.: 
737 816 573.

Tel.: 608 133 615.

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

plovoucí podlahy, PVC.
Tel.: 602 950 763.

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

Prodám
■ Brambory – sadba, odrůda Be-
lana, Rosara, Adéla 400 Kč/q. Tel.: 
775 418 612.
■ Dámské starší kolo v dobrém 
stavu. Cena dohodou. Tel. od 19. 
do 20. hodiny 732 655 750.
■ Půdní frézu PF 62 bez SPZ 
s příslušenstvím: nový vozík dře-
věný 2×1,4 m, podvozek, 2× brány, 
pluh, rádýlka na oborávání bram-
bor, radlo na rozorávání brambo-
rových brázd a malý kompresor na 
nahuštění kol. Tel. mezi 18. a 19. 
hodinou 732 531 225.
■ Sadbové brambory rané, Tali, 
Princes a polorané Titta (Lenka). 
Tel.: 566 544 104.
■ Nápravu a hever na dvoukolák, 
medomet čtyřrámkový, Jawa 350 
cros, naftový kompresor DK-200, 
sbíjecí a vrtací kladiva + příslušen-
ství. Dále cirkulárku s košem. Tel.: 
737 857 566.
■ Škodu Felicii 1,3, STK 2010, 
málo jetá, bez koroze, centrální za-
mykání, EKO poplatek za přepis je 
již uhrazen – jako kupující už žádný 
platit nebudete. Cena 29.000 Kč. 
Tel.: 608 034 567.
■ Plošinu a kladky na staveb-
ní vrátek. Cena dohodou. Tel.: 
732 155 508.             
■ Harmonium zachovalé, 2 star-
ší bubny, pohřební pochody pro 
dechovou hudbu, kamna Petry, 
dřevěný pult. Tel.: 566 521 545. 
■ Kočárek pro dvojčata, kom-
binace sportovního a hlubokého, 
tmavě modrá kostka, taška, síť proti 
hmyzu, nafukovací kola. Velmi 
dobrý stav. Cena dohodou. Tel.: 
775 279 055.
■ Nerez pračku ROMO se ždí-
mačkou, zánovní bílé umyvadlo 
a multikáru s valníkem bez motoru. 
Tel.: 776 148 930.

■ Dětské kolo na 7 let, s helmou 
zdarma, dále babetu dvourychlost-
ní, dětské lyžáky vel. 36, lyžařskou 
helmu, vše za rozumnou cenu. Tel.: 
777 672 666.
■ Multikáru T-22 + jednu na 
náhradní díly, mrazák pultový 
280 l – Zanussi, jednofalcovou 
straší krytinu, babetu zn. PUCH, 
pionýra 21. Cena dohodou. Tel.: 
739 902 188.
■ Sazenice smrku, túje. Tel.: 
737 178 878.
■ Kolo Favorit – závodnička, dět-
ské kolo SOBI 20, hydr. rozvaděč, 
litinovou vanu, el. motor 5,5 kW 
a 2 900 otáček, stříkačku PS-8. Tel.: 
732 724 122.
■ Štěňata německého ovčáka, 
krásná, zdravá, očkovaná. Tel.: 
737 999 009.
■  Stavební rozvaděč  220 A 
a 380 V. Tel.: 737 664 535.
■ Ford Focus kombi 1,8 Tdi, stří-
brná metalíza, r. v. 2000, ve výbavě, 
havarovaný na levou stranu, přihlá-
šený, pojištěný. Cena 30.000 Kč. 
Nové náhradní díly na jeho opravu 
se slevou. Cena 10.000 Kč. Velmi 
pěkný bílý kombinovaný sporák 
na zem. plyn i propan butan, málo 
používaný. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
774 570 571.
■ Polštáře, 6 ks, nová sypkovina, 
vyčištěné peří. Cena dohodou. Tel.: 
773 290 617.
■ Stavební prodlužovací kabel 
50 m, zásuvky 220 a 380 V. Tel.: 
737 664 535.
■ Kuchyňský sporák kombino-
vaný, 2 plotýnky plyn, trouba el. 
a kulatý stůl, průměr 110, tmavé 
barvy. Tel.: 776 703 818.

 (Pokr. str. 8.)

Rozdáváme pytle
plné peněz pro každého.
Odneste si tolik,
kolik potřebujete!
Nebankovní za bankovních podmínek! 
120 % z odhadu, až 30 let splatnost.
Nejnižší úrok v ČR. Úspěšnost v půj-
čování 100 % bez poplatku předem.
Tel. 775 383 240.

* Ruční pokládka zámkové
dlažby 

* Rekonstrukce bytového 
jádra

* Oprava komínů
* Malování vnějších i vnitř-

ních objektů
* Obklady a dlažby
* Sádrokartony

Nabídka prací

V případě zájmu mě kon-
taktujte na tel.: 736 286 302

Nabídka skladových vozů
 Původní cena s DPH Nová cena s DPH
Škoda Fabia Ambiente 1,4 16 V 63 KW N1 379.400 Kč béžová, klimatizace, autorádio 252.700 Kč
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,4 Tdi 59 kW  395.400 Kč oranžová, klimatizace 350.000 Kč
Škoda Fabia Combi Classic 1,2 51 kW  300.930 Kč šedá, centrální zamykání 230.000 Kč
Škoda Fabia Combi  Ambiente 1,2 51 kW  316.670 Kč modrá, klimatizace 250.000 Kč
Škoda Fabia Combi  Ambiente 1,2 51 kW  325.170 Kč červená tmavá, klimatizace 252.000 Kč
Škoda Octavia Combi Scout 2,0 Tdi 103 kW N1 851.200 Kč šedá, el. ovl. střešní okno, vyhř. před. sedadel 680.000 Kč
Škoda Roomster Praktik 1,2 12 V 51 kW  290.381 Kč bílá, centrální zamykání, střešní nosič, radiopříprava, boč. lišty 268.800 Kč
Škoda Roomster Style 1,2 51 kW  345.750 Kč tmavá modrá, stř. nosič, Sunset, rádio, mlhovky, 
   sign. parkování 325.000 Kč
Škoda Roomster 1,2 12 V 51 kW  334.360 Kč béžová, centrální zamykání 251.000 Kč
Referenční vozy
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,2 51 kW  314.800 Kč černá s bílou střechou, klimatizace, sport. podvozek 260.000 Kč
Škoda Fabia Sport 1,2 44 kW  347.400 Kč červená s bílou střechou, maxi dot, klimatizace 259.000 Kč
Škoda Fabia Ambiente 1,2 44 kW  306.400 Kč červená s bílou střechou, Al kola ATRIA 221.000 Kč
Škoda Roomster Scout 1,6 16 V 77 kW N1 485.800 Kč červená, ochrana podvozku, funkční paket, vyhř. sedadel 324.000 Kč
Škoda Roomster Style 1,4 Tdi 59 kW  473.400 Kč modrá polar - NA RZ 345.000 Kč
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW  874.900 Kč černá  665.000 Kč
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW  908.900 Kč červená tmavá, sunset, Al kola Luna 680.000 Kč

 Horácké autodružstvo
 Velké Meziříčí – tel.: 566 523 141 – novevozy@horacke-vm.cz
 Velká Bíteš – tel.: 566 533 062 – had.vb@quick.cz
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eská pošta a kameloti (na snímku) roznášeli 2. b ezna letáky, které byly vydány v nákladu 6.000 kus . Ma-
povaly historii i sou asnost týdeníku Velkomezi í sko.

Další akcí k oslavám byl den otev ených dve í v redakci VM (viz snímek) a v tiskárn  Karla Charváta, který 
se konal 11. 3. Dve e obou pracoviš  se opravdu „netrhly“.

Slavnostní ve er v Jupiter clubu 18. 3. poctilo svojí návšt vou také p t radních našeho m sta. Zleva I. Šulc, 
R. Necid, J. Zelní ek, J. Komínek a F. Bradá . Vpravo vydavatel M. Dufek.

Kytarové trio pod vedením Petra N mce zahájilo bohatý program slavnostního ve era v Jupiter clubu.

Velkomezi í sko se tiskne v tiskárn  Karla Charváta. Její majitel (na snímku) si prohlíží výstavu.

Sou asná šéfredaktorka Velkomezi í ska Ivana Horká se p edstavila 
v roli moderátorky a zp va ky a nabídla poslucha m šanson Já si 
kreslím. Na klávesy ji doprovodil editel základní um lecké školy Martin 
Karásek (vpravo).

P vecké trio pod vedením Zde ky N mcové ze ZUŠ VM zakon ilo pro-
gram písní Javorina.

Starosta m sta F. Bradá  pod koval sou asnému redak nímu týmu. 
Na snímku od n ho p ebírá kytku zástupkyn  šéfredaktorky Martina 
Strnadová.

Tiskovou konferenci s duchy uspo ádali lenové souboru A.I.D.S., který 
vede bývalá šéfredaktorka Velkomezi í ska Ji ina Kácalová. Z této tis-
kovky, která byla vskutku netradi ní, vzešla celkem snadno noviná ská 
kachna – o té se dozvíte na stran  7.
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Ivana Horká (uprostřed) nabízí zástupcům města sekyru, sekáček, nůž či provázek k tomu, aby naporcovali 
novinářskou kachnu. Starosta si vybral nůž od redaktorky Jitky Kočí (druhá zprava) a vtipně podotkl, že i jeho 
maminka zařezávala kačeny stejným nástrojem a on tedy zaběhnutou praxi měnit nebude. 

Sladká novinářská kachna byla dílem Marie Ondráčkové z Vídně. Vážila cca 4 kila, padlo na ni např. 20 vajec, 
2 krabice sušeného mléka, 60 dkg mouky, 3 másla atd. V zobáku „žvýkala“ čerstvé číslo VM z 18. 3. a kolem 
ní ležela pírka štěstí pro radní – vše bylo z marcipánu, a tudíž i k snědku.

Výherkyně čtenářské soutěže maxikřížovky k oslavám – zleva Marie 
Dvořáková, Marie Maloušková a Marie Kališová. Vylosoval je M. Dufek 
(vpravo).

Nejlepší prodejce VMska Milan Marek (vlevo) z trafi ky v Radnické ulici 
dostal od redakce sele na rožnění. Vedle sedí bývalí šéfredaktoři – V. Ze-
man, J. Kácalová a J. Junek.

Zástupci města F. Bradáč a J. Komínek uřízli novinářské kachně krk. Na 
dortu si potom hosté pochutnali v průběhu rautu.

V závěru slavnostního večera byla otevřena výstava ve výstavní síni JC, 
která potrvá do 26. 3. 2009. Najdete na ní exponáty jak z historie, tak ze 
současnosti týdeníku Velkomeziříčsko.

V centru výstavy je k vidění vůbec první číslo z 1. 3. 1919, ale i pomůcky 
redaktorů-od psacího brka, přes psací stroj až po klávesnici počítače.

Ke správné oslavě patří dobré jídlo i pití. To připravila HŠ Světlá a OA 
VM. Na snímku jsou sladké dobrůtky od cukroví po ovocné saláty či 
pudinky apod.

Z masových pokrmů pochopitelně nechyběla pečená kachní prsa s čer-
veným zelím a bramborovým knedlíkem, kuřecí řízečky, masové rolády, 
bramboráčky, tousty a spousta dalších vynikajících pochoutek.

Jedno z blahopřání k 90. narozeninám novin. Za ně i za všechny ostatní 
patří velký dík od vydavatele i redakčního týmu.                                 ►

Foto na straně 6 a 7: Jitka Bradáčová, Lucie Kučerová, Martina 
Strnadová a Iva Horká. Článek k oslavám najdete na straně 1.
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(Pokračování ze strany 5.) 
Prodám 
■ Kotel Brutar, loni v lednu 
nová vložka. Cena dohodou. Tel.: 
739 924 200.
■ Boudu z Avie, vhodná na stavbu 
na nářadí. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
605 545 633.
■ Horal, obsah asi 22 m3, po opra-
vě sběracího zařízení. Cena doho-
dou. Tel. po 17. hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Rybářskou loďku, nově natřená, 
dále prodám hurdy + patky 60 ks, 
litinové radiátory. Cena dohodou. 
Tel.: 732 785 647.
■ Dýhované dubové dveře 2/3 sklo, 
3 ks pravé 80 cm, 1 ks levé 80 cm; 
dýhované dubové dveře plné 2 ks 
levé 60 cm. Mrazák Ardo zásuvkový 
jako nový, málo používaný rozměr 
155×60×60 cm, pračka Romo s na-
hříváním a ždímačkou mech. psací 
stroj Consult jako nový, pánské hor-
ské kolo Superior – nevhodný dárek. 
Cena dohodou. Tel.: 566 521 043.
Koupím
■ Skládací kolo pro dospělé. Tel.: 
776 815 588.
■ Třídílný naklepávač na kosy 
a srpy a rouby jabloně Titovka 
Usikova. Tel.: 608 273 918.
■ Vhodnou destu do terénu. Tel.: 
721 086 594.
■ Kvalitní vzduchosuché mod-
řínové fošny – síla 50 mm. Tel.: 
605 763 952.
■ Motocykl Ogar 250 nebo jen 
díly. Tel.: 737 524 676.
■ Spodní frézku a dlabačku. 
E-mail: dzonka@centrum.cz nebo 
tel. 721 086 594.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám družstevní byt 3+1 
v přízemí, ve VM. Cena dohodou. 
Spěchá. Tel.: 775 349 729.
■ Prodej domu k podnikání 
i bydlení v centru Křižanova. Tel.: 
777 636 157, Reality Vysočina.
■ Prodám pozemek se zděnou 
chatkou na Fajtově kopci. Tel.: 
777 824 822.
■ Koupíme byt kdekoliv ve VM. 
Platba hotově. Tel.: 731 508 270.
■ Prodám byt 3+1 ve V. Meziříčí, 
ul. Krškova, cihlový, 3. podlaží bez 
výtahu, osobní vlastnictví, 68,8 m2, 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
nově kuchyně, koupelna, WC. Nej-
vyšší nabídce. Tel.: 737 246 707.
■  Koupím byt 2+1  ve VM. 
Platba hotově. Tel.: 607 570 424.
■ Prodám byt 3+1 v OV, nová 
okna, zateplený. Tel.: 773 290 617.
■ Koupím zahradu ve Velkém 
Meziříčí, vhodný přístup k zahradě. 
Tel.: 605 320 255.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodej rod. domu na ul. Vr-
chovecká ve Vel. Meziříčí. Tel.: 
777 636 157, Reality Vysočina.
■ Prodej zahrady na Fajtově kopci. 
Cena 130 tis. Kč. Tel.: 777 636 157, 
Reality Vysočina.
■ Hledám RD, chalupu nebo země-
dělskou usedlost. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím menší rodinný domek 
v blízkosti VM. Nabídněte. Nejsem 
RK. Tel.: 777 670 827, 777 876 522.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.

Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Me-
ziříčí. Tel. po 19. hodině 774 399 689.
■ K pronájmu nový byt 3+kk, 
mezonetový, ul. Komenského. Tel. 
od 15 do 18 h. 732 850 136.
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Záviškova. Tel.: 608 354 520.
■ Hledám pronájem RD v centru 
města VM. Tel.: 773 526 406.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1 dlouhodobě, bez dětí. Vo-
lat po 18. hodině. Tel.: 603 990 823.
■ Pronajmu 3+1 cihlový, s mož-
ností odkupu nebo výměny za 1+1 
ve Velkém Meziříčí nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.
■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v rodinném domě se samo-
statným vchodem. Tel.: 608 700 719.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domku. Tel.: 566 521 545.
Různé
■ Rozv. 54/177/75 s vyřeš. minu-
lostí hledá vhodný protějšek do 50 
let. Tel.: 724 792 439.
■ Hledám brigádu na víkendy. 
Provedu čalounické práce. Tel. po 
15. hodině 721 746 950.
■ Sháním spolujezdce na dojíž-
dění do práce, školy z Velkého 
Meziříčí do Třebíče a zpět. Pondělí-
pátek. Tel.: 602 668 854.
Daruji
■ Hledáte milého psího společní-
ka a dobrého hlídače a zároveň hod-
ného k dětem? Kamaráda pro vaše 
vycházky? Pro jednoho takového 
hledám u hodných lidí nový do-
mov. Je to čtyřletá fenka, kříženka 
dobrmana středního vzrůstu. Z ro-
dinných důvodů. Tel.: 775 335 528.
■ Krásná roztomilá štěňata kří-
ženců, bílá s černými nebo hnědými 
fl íčky, jedno čistě bílé. 3 fenky a 3 
pejsci. Jen do dobrých rukou! Od-
běr v dubnu. Telefonujte včas. Tel.: 
774 195 212.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Pro všechny milovníky hip hopu a rapu mám výbornou zprávu. Sr-
dečně vás s klukama z Resoloote zveme na koncert jihlavské kapely 
Pio Squad, který se uskuteční 18. 4. ve Velkém Meziříčí. Místo konání 
je Depo Music Club. Před Pio Squad vystoupí domácí scéna v podání 
Virus + Teo. Celý večer budou hrát djs, bude se promítat videoprojekce, 
kde budete moct vidět Sk8, SnB a graffi ti videa.

Jižní Pionýři nebo-li Pio Squad v našem městě vystoupili koncem 
roku 2006. Už tenkrát byla velice slušná návštěva a dostalo se mi vel-
mi kladných ohlasů. Po třech a půl letech se Pio vrací na místo činu. 
Mezitím v roce 2008 vydali desku Interview, na které uslyšíte spoustu 
jmen z česko-slovenské scény. Tato deska byla také nominována na cenu 
Anděla 2009. Během třech let kapela jezdila po celé republice a stala se 
z ní nejčastěji koncertující hip hopová kapela u nás. Z vlastní zkušenosti 
můžu říct, že mají rozjetý koncerty a vynikající show. 

Více informací o akci a kapele najdete na tyto stránce www.podlam-
pou.e-blog.cz/ velmi brzy. Lístky, které budou v omezeném počtu, si 
můžete zakoupit i 28. 3. v kině v Jupiter clubu, kde se bude promítat fi lm 
Česká Rapublika. Kino odstartuje v 19.00 YA KNOW? CHECK! svým 
československým setem z gramců. Budeme se na vás těšit.     Miloš Přikryl

„Bomba“ ve Lhotkách
Fantastická akce na první jarní den, přeplněný kul. dům na akci 

„Hledání ztraceného času“, bližší informace a foto v příštím čísle.
-ak-

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek

Klub je určen všem, kdo se chtějí naučit a vyzkoušet si nejrůznější 
rukodělné techniky. A co vás čeká? Například drátování, drhání, 

tkaní, práce s přírodními materiály…
Termín: duben – červen 2009, od 7. dubna vždy 1× za 14 dní,

úterý 15.30 – 17.30
Počet míst v kurzu je omezen, v případě velkého zájmu bude 

rozhodovat termín přihlášek.
Přihlášky a účastnické poplatky očekáváme nejpozději do 31. března.
Bližší informace na adrese: SEV Ostrůvek, ul. Ostrůvek 2, V. Me-

ziříčí, tel.: 566 522 831, 731 440 923 (můžete zanechat i vzkaz), 
e-mail: marketa.navratilova@chaloupky.cz

Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová

Puchyr & Jupiter club Velké Meziříčí, 
Náměstí 16/18
Pozvánka na výstavu obrazů 
Helena Puchýřová:
NÁLADY VYSOČINY
doplněná fi gurální keramikou 
Ladislavy Břečkové
6. 4. – 23. 4. 2009

Slavnostní zahájení bude v neděli 5. dubna ve 14 hodin.
Úvodní slovo k výstavě pronese Mgr. Karel Rašovský, v kulturním 
programu vystoupí Mgr. Giovanna Spáčilová (klávesy).
Velké Meziříčí, Jupiter club v 1. poschodí 
Otevřeno: pondělí – pátek v době 8 – 16 hodin, neděle 19. dubna 14 – 16 h. 

Výstava
k 90. výročí 

týdeníku 
otevřena

Výstavu věnovanou deva-
desátému výročí založení 
týdeníku Velkomeziříč-
sko můžete navštívit ještě 
dnes a zítra od 8 do 15.30 
hodin. 

Videokazetu nebo DVD, jež mapuje padesátileté působení 
Mons. Františka Hrůzy v měřínské farnosti a jeho dětství ve 
fotografi ích. Vše natočil a zpracoval L. Smejkal a fotografi e z oslavy, 

které jsou vystaveny v kostele, lze objednat na místě.
Kazeta, DVD a fotografi e – 45 kusů na DVD podkreslené hudbou 
možno také objednat u J. Matějíčka na tel. 541 549 948 a u pí Chlub-

nové na tel. 775 606 209. DVD 200 Kč, videokazeta 250 Kč.
Farnost Měřín

Výzva pro jednu maminku

V prosinci loňského roku byla 
naše Základní škola ve Lhotkách 
zařazena do sítě škol podporujících 

zdraví.
Škola pod-

porující zdraví 
(dále ŠPZ) je 
rozvojový pro-
gram, k terý 
má otevřený 
systém. Lze 
ho upot řebit 
v každé škole, 

která se chce rozvíjet a podporovat 
lidské potřeby a zdraví člověka. Je 
založen na respektu k individuál-
ním potřebám jednotlivce, jehož 
cílem je vytváření podmínek pro 
osobnostní rozvoj dítěte v odpo-
vědného jedince a opírá se o pe-
dagogické směry, které se rovněž 
orientují na rozvoj dítěte. Výchova 
spočívá v programovém podně-
cování činnosti každého dítěte 
v souladu se stavem jeho aktuálních 
předpokladů, které je jenom třeba 
umět poznávat a vyhodnocovat. 
ŠPZ uskutečňuje a podporuje obec-
nou zásadu humanismu, podle níž 
každá lidská bytost zasluhuje úctu 
a důvěru, bez ohledu na svůj původ, 
rasu, věk, roli, postavení, vlastnosti. 
ŠPZ netrpí předsudky vůči žádné 
odlišnosti a anomálii, ale naopak 
vytváří podmínky pro setkávání 
se s rozličnými osobnostmi, aby 
ve svém prostředí dosahovala 
snášenlivého přístupu a chování ve 
vztazích na osobní úrovni.

Program ŠPZ se také zaměřuje na 
včasnou výchovnou prevenci a chce 
zabránit všem negativním jevům, 
které by mohly působit na člověka. 
S žáky nezapomínáme hovořit na 
téma drogy, kouření, alkohol a jiné 
závislosti. Závislostní chování se 
intenzivně šíří do oblastí hracích 
automatů, sexuálního chování, 
drog, počítačových her. V dobách 
minulých se jevil problém jako 
medicínský, dnes je nutno na něj 
pohlížet i z hlediska pedagogického 
a sociálního.

Snažíme se vytvářet sociální 
klima na základě vzájemné důvěry, 
empatie, solidarity, úcty a spolu-
práce mezi všemi lidmi ve škole. 
Chtěli bychom učit děti naslouchat, 
být ohleduplné, vnímavé vůči své-
mu okolí, vedeme je k přemýšlení 
o svém jednání a chování.

Klíčovou úlohu v životě lidského 
tvora hraje vzdělání. Průměrně pat-
náct let života strávíme ve školách, 
učilištích a podobných zařízeních, 
která nás mají vzdělávat a vychová-
vat. Svému vzdělání však věnujeme 
nejen oněch patnáct let, ale učíme se 
prakticky nepřetržitě, ať již vědomě 
nebo nevědomě, a po celý život se 
seznamujeme s novými poznatky 
a fakty. Má-li školství splňovat 
požadavky současné doby a ne-
stát pozadu za vyspělými zeměmi 
světa, musí vnímat a praktikovat 
provázanost i mezi obory jako je 

Když si vaše asi patnáctiletá 
dcera v pondělí odpoledne 16. 3. 
2009 přinesla domů bílý blýskavý 
top s úzkými ramínky, tak vězte, že 
ho nezaplatila. Sprostě ho ukradla 
a ještě jí při tom pomáhaly její dvě 

asi stejné kamarádky. Jedna z nich 
měla kombinovanou červenou bun-
du a červený batoh. Doufáme, že 
ho vrátíte nebo ho přijdete zaplatit. 
Nebo to udělala s vaším požehná-
ním?                                                  -mh- 

zdravotnictví, právo, ekologie. 
Děti by se měly učit samostatnému 
rozhodování, vlastní odpovědnosti, 
sebepoznání a zdravým životním 
návykům. Informace nelze žákům 
jen hole podávat. Vhodný životní 
styl, zdravé návyky musí vycházet 
z reálného praktického života ve ško-
le a společnosti. Zdraví není pouhá 
nepřítomnost nemoci, ale je chápáno 
jako celkový pocit tělesné, duševní, 
sociální a duchovní pohody.

Vzdělávat se ve zdraví a zdravém 
prostředí je jedním z cílů současné 
doby. Od útlého věku musíme na 
děti působit tak, aby péči o sebe 
samé braly jako svoji automatickou 
povinnost, aby se naučily nejen 
zdraví si přát, ale i pro ně něco 
konkrétního dělat. Zdraví by si 
měly chrá-
nit nejen ve 
škole, nýbrž 
i mimo ni. 
Škola je dí-
těti vzorem 
pracovního 
prostředí 
a mezilidských vztahů. Vede ho 
k dodržování takových pravidel, 
která mu utuží životní pohodu, 
chuť do další práce, kvalitní vztahy 
s okolím, bezkonfl iktní chování, 
jednání a vystupování, zdravou 
dávku sebedůvěry a sebevědomí, 
s tím související i sebekritičnosti, 
důvěru k pedagogům a v neposled-
ní řadě i průpravu do života dospě-
lých, aby jednou mohlo své získané 
poznatky šířit svému potomstvu.

Projekt Škola podporující zdraví 
je projektem zaměřujícím se na 
zdraví jako na komplexní aspekt 
v životě člověka a celé komunity 
a jedním z aspektů je i zdravá výži-
va. Naše školní jídelna se zaměřuje 
na propagaci hlavních zásad zdravé 
výživy – pestrost, vyváženost stravy 
a změny stravovacích návyků. Sna-
žíme se o zvýšení konzumace ovoce 
a zeleniny, luštěnin, celozrnných 
obilovin, mořských produktů.

Jako škola podporující zdraví 
zajišťujeme dostatek zpětné vazby 
a uznání všem dětem. Při hodno-
cení bereme v úvahu především 
pokroky a možnosti dítěte. Snažíme 
se vytvářet nesoutěživé prostředí, 
vyhýbáme se manipulativnímu 
přístupu k dítěti, rozvíjíme jeho 
sebedůvěru, samostatnost, ini-
ciativu a zodpovědnost. Děláme 
všechno pro to, abychom se co 
nejvíce proměňovali z tradiční 
hierarchické instituce v komunitu 
organizovanou na demokratických 
principech, kterými jsou zejména: 
svoboda a odpovědnost, zacho-
vávání pravidel a spravedlnost, 
spoluúčast a spolupráce mezi všemi 
zúčastněnými. Pro pracovníky naší 
školy je stěžejním bodem zájem 
o dítě a prostředí, v jakém žije.

Je ctí pro naši školu, že byla 
zařazena do sítě škol podporujících 
zdraví.                          ZŠ Lhotky

ZŠ Lhotky podporuje zdraví školáků
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I. liga mladší dorostenky

Sokol VM – Sokol Karviná 25:22 
(10:15)
Souboj soupeřů ze dna prvoligové 
tabulky začal daleko lépe pro Seve-
romoravanky. Jejich hra založená 
na střelbě ze střední vzdálenosti 
a ze souhry s pivotem dělala domácí 
obraně nepřekonatelné problémy. 
Navíc naše velké množství útoč-
ných chyb a nepřesná koncovka 
nahrávala do karet hostujícího 
celku (3:3,3:8). V závěru prvního 
poločasu se hra domácího týmu 
částečně zvedla a dokázali jsme 
snížit až na rozdíl dvou branek 
(9:11). Následující minuty však 
měly Karvinské opět plně pod 
kontrolou a do přestávky navýšily 
až na hrozivý pětibrankový rozdíl. 
Poločasová pauza, změny v sestavě 
a zejména větší důraz v obranné fázi 
přinesly od prvních minut viditelně 
kvalitnější herní projev Velko-
meziříčských. Již během prvních 
deseti minut se podařilo snížit až 
na minimální rozdíl (16:17) a vývoj 
utkání dostal nový náboj. Soupeř-
kám viditelně ubývaly síly, čehož 
jsme dokázali využít a srovnali 
brankový stav na 20:20. Rozuzlení 
dramatické zápletky pak přinesla 
závěrečná desetiminutovka, kdy 
domácí celek mohutně povzbuzo-
ván domácím publikem se vzepjal 
k rozhodujícímu úderu. Výborná 
obranná hra podepřená dobrým 
výkonem brankářky Hany Simand-
lové držely útočné aktivity soupeře 
„na uzdě“. V postupném útoku 
jsme se pestrou hrou dostávali do 
výhodných brankových příležitostí. 
Zodpovědnost v této fázi na sebe 
vzala Ivana Salašová, která šňůrou 
pěti branek dala výsledku defi ni-
tivní podobu. Výraznou měrou se 
na velmi dobrém výkonu domácí 
obrany podílela Kristýna Necidová 
a na organizaci útočné hry měla lví 
podíl Patricie Hammerová. 7 m – 
hody 7/4:2/1, vyloučení 0:2.
Hrály: Babáčková, Simandlová-
Salašová (7), Hammerová P. (6/2), 
Kratochvílová M. (5/2), Svobodová 
(3). Rousová (2), Necidová S. (1), 
Závišková I. (1), Bártová, Necidová 
Kr. Trenéři ing. Záviška, Vidláková.

 1. DHK Zora Olomouc 14 12 0  2 374:299 24
 2. SHK Kunovice 15 12 0  3 408:336 24
 3. HC Zlín 13 11 0  2 358:274 22
 4. Sokol Ostrava Zábřeh 14 10 0  4 390:290 20
 5. TJ Sokol Poruba 14 7 2  5 341:335 16
 6. SK HC Železárny Veselí 15 7 0  8 325:334 14
 7. TJ Jiskra Otrokovice 13 5 2  6 342:29 12
 8. Tatran Bohunice 14 5 1  8 338:325 11
 9. TJ Sokol Velké Meziříčí 16 6 2 11 345:424 8
10. TJ Sokol Karviná 16 3 1 12 304:381 7
11. SK UP PRIOR Olomouc 14 0 0 14 233:462 0

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 28. března
11.30 Jihomoravská divize mladší 
žáci Ivančice, 13.00 Jihomoravská 
divize starší žáci Ivančice, 15.00 
II. liga muži Ivančice.

Turnaj veteránek – Tatran Stře-
šovice

Na konci měsíce února si přijelo do 
pražských Střešovic poměřit svoje 
házenkářské umění osm družstev 
žen ve věkové kategorii nad 33 let. 
Řada družstev zvláště zástupců 
hlavního města hraje pravidelně ofi -
ciální soutěž a na jejich výkonech to 
bylo zvláště patrné. Účastnice mohly 
konfrontovat svoji výkonnost i s bý-
valými reprezentantkami (Kopřivo-
vá, Čumplová), které nic neztratily 
na nápaditosti a zejména na střelecké 
chuti a herním přehledu.
Po ročním snažení se velkomeziříč-
ský celek dal hráčsky dohromady. 
Pro většinu účastnic to bylo první 
soutěžní utkání po řadě let. Úvodní 
utkání turnaje nezačalo pro naše 
hráčky příliš zdařile, když proti 
soupeři z pražských Radlic jsme 
v průběhu utkání prohráli již 0:3 
a v závěru pak podlehli smolně 
nejtěsnějším poměrem 3:4. Ani 
v dalších soubojích s Astrou Praha 
(7:11), Artroza Praha (5:8) i přes 
snaživý výkon naše družstvo ne-
stačilo. Závěrečný souboj s Plzní 
(6:6) pak přinesl alespoň zisk bodu 
za remízu, v celkovém hodnocení 
z toho pak byla celkově osmá tur-
najová příčka.
Po skončení oficiálních soutě-
ží-v měsíci červnu budou chtít naše 
hráčky ve Velkém Meziříčí uspořá-
dat jeden z turnajů veteránek.
Sestava v podobě dívčích jmen: 
Martina Buchtová-Lenka Slámová, 
Hana Tvarůžková, Jana Štipáková, 
Marie Valentová, Silvie Drdlová, 
Radka Dupalová, Romana Plachet-
ská, Jitka Šidlová starší, Jana La-
vická. Trenér ing. Tvarůžek.   -záv-

Uh. Brod – HHK VM ml. žáci 
2:2
Branky: Štěpánek, Burian. Asis-
tence: Fiala.
Wien – HHK VM 0:11
Branky: Štěpánek 3, Burian 2, 
Kampas M. 2, Drápela 2, Kučera, 
Smejkal. Asistence: Burian 3, 
Smejkal 2, Kučera, Sladký, Bernat, 
Marešová                                  -js-

4. třída
VSK Technika Brno – HHK VM 
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: Bartes (Slabý), 
Karásek (Loup). Sestava HHK: 
J.Juda – Báňa, Juráček, Dundálek, 
Janoušek – Slabý, Bartes, Novák 
– Sedlák, Úlovec, Šilpoch – Loup, 
Karásek, Pacalová. Vyloučení: 4:3. 
Využití: 0:0. Zásahy brankářů: 14:11.

Žákovská liga 4. tříd
 1. SKLH Žďár nad Sáz. 26 24 1  1 212:58  49
 2. Kometa Group 26 23 1  2 198:48  47
 3. Kometa Úvoz 26 18 3  5 119:56  39
 4. Dukla Jihlava 26 16 4  6 149:78  36
 5. TJ Spartak Pelhřimov 26 14 1 11 102:102 29
 6. SK Horác. Slavia Třebíč 26 13 2 11 100:119 28
 7. HC Břeclav 26  9 3 14 109:125 21
 8. HC Rebel Havl. Brod 26  8 4 14  69:98  20

 9. HC Znojemští orli 26  9 2 15  92:145 20
10. HHK Velké Meziříčí 26  8 2 16  47:94  18
11. MBK Vyškov 25  8 1 16  48:119  17
12. Technika Brno 26  5 4 17  55:118  14
13. WEV Vídeň 25  5 2 18  68:135  12
14. SHKM Hodonín 26  4 4 18  58:131  12

5. třída
VSK Technika Brno – HHK VM 
1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky: Strnad M. 
(Mynář), Mynář (Bezák), Mičánek 
(Tlapák), Strnad M.
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Kocián, Strnad T. – Strnad 
M., Mičánek, Tlapák – Tichý, My-
nář, Bezák. Vyloučení: 2:2. Využití: 
0:0. Zásahy brankářů: 19:18.

Žákovská liga 5. tříd
 1. Kometa Group 24 21 1  2 163:41  43
 2. SK Horác. Slavia Třebíč 24 18 4  2 150:63  40
 3. HC Rebel Havl. Brod 24 14 2  8  99:66  30
 4. Kometa Úvoz 24 13 2  9 110:88  28
 5. Dukla Jihlava 24 12 3  9 102:73  27
 6. HC Znojemští orli 24 12 2 10 128:130 26
 7. Svišti Bratislava 24 11 2 11 116:90  24
 8. SHKM Hodonín 24 10 3 11  95:80  23
 9. SKLH Žďár nad Sáz. 24 10 1 13 129:132 21
10. WEV Vídeň 24  8 1 15 64:120  17
11. HHK Velké Meziříčí 24  8 0 16  60:87 16
12. TJ Spartak Pelhřimov 24  7 1 16  76:145 15
13. Technika Brno 24  1 0 23  23:200  2

-hhk-

FC VM st. žáci – FC Svratka Brno 
4:2 (3:1)
Hlavní rozhodčí: Myška R. Střelci 
branek: 3. Krejčí, 32. a 35. Štefka, 
37. Ráček – 44.
Sestava FC VM: Řeháček (36. 
Sysel) – Juda (20. Horký), Štefka, 
Rosický, Pazderka (60. Pažourek) 
– Bárta (36. Procházka), Pokorný, 
Ráček, Bradáč – Polanský, Krejčí
Nezvykle v sobotu odehráli starší 
žáci své poslední přípravné utkání 
před sezonou. Naším soupeřem bylo 

mužstvo Svratky Brno, vedoucí 
tým Jihomoravského KP žáků.
Žáci Velmezu udeřili v 3. minutě, 
kdy Krejčí střelou bez přípravy 
otevřel skóre 1:0. V 15. minutě 
zaváhala domácí obrana a hosté 
vyrovnali. Krásný moment přišel 
v 32. minutě, Pokorný na polovině 
rozehrál míč na Štefku, a ten z tři-
ceti metrů zavěsil pod břevno 2:1. 
V 35. minutě zahrával Polanský 
roh, na ten si naběhl opět Štefka 
a hlavou zvýšil na 3:1.

Kompletní přípravná utkání 
B-týmu

FC VM B – FC Budišov-Nára-
meč 3:2 (2:1)
Branky: Dufek, Jedlička, P. Krejčí
FC VM B – FC Hlinsko 2:1 (1:0)
Branky: Jedlička, Kafka
FC VM B – SK Okříšky 3:3 (2:0)
Branky: Jedlička, Dufek, Večeřa J.
FC VM B – Jiskra Měřín 2:0 
(1:0)
Branky: Kafka, Dufek

FC VM B – FC Spartak Velká 
Bíteš 1:0 (0:0)
Branka: Střecha Lad.
FC VM B – SK Buwol Metal Luka 
nad Jihlavou 3:1 (2:0)
Branky: Smejkal E., Netolický, 
Kafka
FC VM B – Sokol Hartvíkovice 
0:3 (0:1)
FC VM B – FC Věžnice 4:1 (0:1)
Branky: Dufek, Souček, Hort, 
Netolický                                    -kre-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Sp. VM A 2623 5:3 2613 TJ Sokol Častrov
Baloun Václav 452 0:1 467 Němec Petr
Badalík Miroslav 424 1:0 413 Kolář Jaroslav
Lavický Bohumil 461 1:0 433 Němec Miroslav
Krejska Rudolf 431 0:1 435 Havlíček Jiří
Lavický Jiří 462 1:0 426 Němec Ladislav
Korydek František 393 0:1 439 Němec David
Áčko ve vyrovnaném utkání zvítě-
zilo těsně o deset kuželek.
TJ Třebíč D 2601 7:1 2466 TJ Spartak VM B
Kasáček Radek 443 1:0 412 Lavický František

Vrbka Jan 440 1:0 424 Víteček Miroslav
Nováček Libor 404 0:1 417 Lavický Josef
Kožina Miroslav 427 1:0 401 Kováč Zdeněk
Hlávka Oldřich 440 1:0 419 Kamenský Dušan
Kasáček Jaroslav 447 1:0 393 Mátl Jaroslav
Béčko nestačilo na vyrovnaně hrají-
cí domácí a jednoznačně prohrálo.
Sdružený krajský přebor dorostu
TJ Slavoj Žirovnice B 1078 3:1 1067 TJ Sp. VM
Plechatý Radek 357 1:0 346 Dycha Jakub
Kovář Michal 331 0:1 375 Mička Jan
Solař Patrik 390 1:0 346 Šišpela Jan
Naši hráči podali slabší výkon 
a prohráli o 11 kuželek.          -sta-

Uh… jé.. ááá, já už nemůžu… a jiné 
podobné zvuky a věty byly slyšet 
z tělocvičny Dětského střediska 
Březejc ve dnech 9.–12. 3. 2009. 
Tělovýchovná jednota pozvala na 
konzultaci a odborné rady s ukáz-
kou jednotlivých cvičebních metod 
pro sportovce – atlety stižené 
dětskou mozkovou obrnou, která 
v tomto případě postihla pohybový 
aparát, třiadvacetiletého Františka 
Serbuse ze Sportovního clubu Jed-
ličkova ústavu v Praze. Atlet, boc-
cista, velký sportovní dříč, úspěšný 
reprezentant ČR z paralympiády 
v Pekingu a především skvělý 
člověk – to je František, kterému 
nikdo neřekne jinak, než Fanda. 
Na svůj těžký handicap dokázal 
vyzrát. Díky pevné vůli, velkému 
sportovnímu nasazení a touze 
chodit dokázal nemožné. Spastici 
jeho postižení chodí bez berlí jen 
ojediněle, téměř vždy se pohybují 
prostřednictvím invalidního vo-
zíku. Fanda chodí bez berlí, delší 
tratě zdolává na tříkolce. Lyžuje, 
hraje fotbal, plave, ale jeho velkou 
a jedinou láskou je atletika, kde se 
věnuje hodům, vrhům a hází vším, 
co létá. Počínaje diskem, koulí, 
oštěpem a konče kuželkou.
Našim atletům přijel ukázat, co 
všechno může spastik vozíčkář udě-
lat, aby si udržel kondici, sportovní 
potenciál, a možná splnil i svůj sen 

– chodil. Čtyři dny předváděl věci 
a cviky, kterým by člověk těžko 
uvěřil, nevidět je na vlastní oči. 
Atleti TJ po 4 dnech protahování 
posilování, nejrůznějšího cvičení, 
masírování i canisterapie, kterou 
nám zajišťovala čtyřletá labradorka 
Anetka, Fandova asistenční fenka, 
byli sice unaveni, ne-li zničeni, ale 
také šťastni a naplněni nadějí, že 
i oni mohou na svém zdravotním 
stavu něco změnit. Že sportem 
a pohybem, kterého se nebudou bát 
i když někdy trochu bolí, můžou být 
s každým tréninkem blíž skvělým 
sportovním výkonům i velkému 
snu – odhodit berle nebo vstát 
z vozíku.
Za ty čtyři dny jsme se také nasmáli 
tolik, že se jistě dožijeme sta let. Vi-
dět spastika dělat kotoul, to je přá-
telé opravdu zábava, nicméně naše 
holky si pokoj nedaly a zkoušely 
to tak dlouho, až se povedlo. O to 
příjemnější bylo závěrečné protaho-
vání a uvolňování, kdy byly využity 
nejrůznější pomůcky od velkých 
míčů na protažení páteře, až po 
malé gumové „ježky“, kterými se 
jezdilo po unavených svalech.
Chci touto cestou Františkovi 
poděkovat, mnoho užitečného nás 
naučil a největší dík mu patří za 
to, že dokázal v našich sportovcích 
vzbudit naději na lepší zítřek.

-šli-

Oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad

chlapce a děvčata 
ročníků narození 

1998 a mladší.
Pravidelná tréninková činnost 
probíhá ve sportovní hale Za 
Světlou každé pondělí a stře-

da 15.00–16.30 hodin.

Šplhaly děti, šplhaly
Dne 13. 3. 2009 proběhlo v bu-
dově ZŠ Komenského okrskové 
kolo soutěže ve šplhu na tyči pro 
1.–5. ročník. Děti soutěžily v pěti 
kategoriích, každá kategorie měla 
zastoupení jak dívčí tak chlapecké. 
S časem na šplhadlech se poprali 
nejenom žáci ZŠ Sokolovská, ale 
i žáci z ostatních okolních škol.
Na stupně vítězů dosáhli však je-
nom ti nejlepší. Šplhaři naší školy 
obsadili tři 1. místa a jedno místo 
druhé. Gratulujeme!
První tři umístění žáci z každé 
kategorie se zúčastní dubnového 
okresního kola soutěže ve šplhu ve 
Žďáru nad Sázavou.
Kategorie: 1. ročník – chlapci: 
1. místo Aleš Rosol, ZŠ Měřín 
(8,51), 2. Dan Mejzlík, ZŠ VM 
Školní (9,25), 3. Richard Kafka, 
ZŠ Bory (9,90); dívky: 1. Anna 
Leščenková, ZŠ VM Sokolovská 
(8,67), 2. Natálie Jelínková, ZŠ 
Mostiště (9,24), 3. Anna Novotná, 
ZŠ Bory (9,67)
Kategorie: 2. ročník – chlapci: 
1. Miloš Zahrádka, ZŠ Mostiště 
(5,58), 2. Samuel Bárta, ZŠ VM 
Školní (6,09), 3. Filip Sysel, ZŠ 
Měř ín (6,38); dívky: 1. Klára 

Březková, ZŠ Bory (7,39), 2. De-
nisa Kasperová, ZŠ Měřín (7,50), 
3. Eliška Bártová, ZŠ VM Školní 
(8,00)
Kategorie: 3. ročník – chlapci: 
1. Matěj Zedník, ZŠ Bory (6,00), 
2. Stanislav Nováček, ZŠ VM 
Školní (6,15), 3. Radim Kučera, 
ZŠ Mostiště (6,65); dívky: 1. Lucie 
Horká, ZŠ Mostiště (5,85), 2. Ve-
ronika Nováková, ZŠ VM Školní 
(6,39), 3. Karolína Jelínková, ZŠ 
VM Oslavická (6,95)
Kategorie: 4. ročník – chlapci: 
1. Jakub Drápela, ZŠ Mostiště 
(4,90), 2. Lukáš Kořínek, ZŠ VM 
Sokolovská (5,15), 3. Stanislav 
Vlach, ZŠ VM Oslavická (5,51); 
dívky: 1. Veronika Jaitnerová, ZŠ 
VM Sokolovská (4,90), 2. Karo-
lína Konečná, ZŠ Mostiště (5,10), 
3. Agáta Uchytilová, ZŠ VM Osla-
vická (5,60)
Kategorie: 5. ročník – chlapci: 
1. Filip Veselský, ZŠ Křižanov 
(4,00), 2. Daniel Krčál, ZŠ Měřín 
(4,10), 3. Petr Hýl, ZŠ VM Oslavic-
ká (4,98); dívky: 1. Jana Kubišová, 
ZŠ VM Sokolovská (4,30), 2. Mar-
tina Lukášková, ZŠ K ř ižanov 
(4,70), 3. Alena Havlíčková, ZŠ 
Bory (4,90)
Plno zdaru do dalšího šplhání přejí 
učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská

Po přestávce začali lépe naši žáci, 
v 37. minutě do pokutového území 
pronik Bárta, nahrál Ráčkovi, 
který střelou k tyči rozvlnil sít po 
čtvrté 4:1. Mužstvo Svratky se do 
zápasu vrátilo ve 44. minutě, když 
zahrávaný roh do vlastní branky ne-
šťastně srazil Štefka. V neděli 29. 3. 
v 9.00 nastoupí naši žáci k prvnímu 
mistrovskému utkání. Na domácím 
hřišti přivítají třetí tým po podzi-
mu, mužstvo Chotěboře.          

 -dek-

Pořadí Tým 1. kolo Celkem Průměr  Body
  1. Ja68ger 3880 3880 323,33 20
  2. Stavebniny 3735 3735 311,25 18
  3. RIVERBOWLING 3579 3579 298,25 18
  4. Nápoje 3797 3797 316,42 16
  5. Draka 3631 3631 302,58 14
  6. Technické služby 3571 3571 297,58 13
  7. HB 3514 3514 292,83 12
  8. K2 3492 3492 291,00 11
  9. Zelenina 3628 3628 302,33 10
 10. AOS FALCO 3211 3211 267,58 8
 11. Kalíškáři 3553 3553 296,08 6
 12. Agrocentrum 3269 3269 272,42 6
 13. VIKI 3158 3158 263,17 4

Bowlingová liga 2009 – jednot-
livci – Muži

Jméno nához počet kol průměr pořadí 
Baloun 2123 12 176,9 1.
Lavický 697 4 174,3 2.
Bednář 2040 12 170,0 3.
Korydek 2016 12 168,0 4.
Kružík 1341 8 167,6 5.
Němec ml. 1312 8 164,0 6.
Kliner 1945 12 162,1 7.
Šlapal 1871 12 155,9 8.
Holík 1871 12 155,9 8.
Kozina st. 1852 12 154,3 10.
Kočiš 1830 12 152,5 11.
Hugo 599 4 149,8 12.
Tvarůžek 1782 12 148,5 13.
Homola 1781 12 148,4 14.
Věžník 1771 12 147,6 15.
Mynář 1700 12 141,7 16.

Smejkal Libor 1697 12 141,4 17.
Jakubec 1695 12 141,3 18.
Hnízdil 1686 12 140,5 19.
Sýkora 1119 8 139,9 20.
Bradáč st. 1643 12 136,9 21.
Němec st. 528 4 132,0 22.
Smejkal Jan     1505 12 125,4 23.
Rapušák 1493 12 124,4 24.
Šoukal 1328 12 110,7 25.
  39225 264 148,6

Bowlingová liga 2009 - jednot-
livci - Ženy

Jméno nához počet kol průměr pořadí
Kunčarová    1758 12 146,5 1.
Mejzlíková 1734 12 144,5 2.
Kozinová 1727 12 143,9 3.
Jakubcová 1574 12 131,2 4.
 6793 48 141,5

Co s volným časem dětí o prázdninách?
Maracaibo je občanské sdružení, které pořádá letní dětské tábory více 

než dvanáct let. Na náš tábor jezdí každoročně 60 až 70 dětí. Bez nároku 
na fi nanční odměnu je provází tým dvaceti zkušených vedoucích. Tábor 
každoročně kompletně stavíme na téměř pohádkovém místě na louce 
mezi obcemi Bobrová a Olešínky u řeky Bobrůvky na Vysočině. Není 
zde zavedená elektřina, ale samozřejmostí je vlastní kuchyň, polní sprcha, 
která je denně k dispozici, a celkově dobré hygienické zázemí. Děti mají 
zajištěnou celodenní stravu a pitný režim.

Naším cílem a hlavní myšlenkou tábora je zprostředkovat dětem 14 dní 
v přírodě plných společných zážitků. Zároveň se snažíme dětem ukázat, 
jak lze také zábavně a smysluplně trávit volný čas bez technických vymo-
žeností, které je doprovází celý školní rok. Důraz také klademe na osob-
nostní a sociální rozvoj dětí, a to prostřednictvím skupinových her a jiné 
zábavy. Více informací a fotografi í o našem táboře naleznete na webových 
stránkách www.maracaibo.unas.cz.  Občanské sdružení Maracaibo
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Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera 
o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým 
koncem. Lidský příběh plný pěk-
ného, laskavého humoru a jiskrného 
dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kost-
ka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
www.osobnosti.cz

25. května 2009 v 19.30 hodin
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč 
www.divadlopalace.cz                                                 Změna vyhrazena!

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Novinka v Jupiter clubu
U každého pořadu je oznámeno datum, do kterého 
je nutno si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté 
vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Děkujeme za pochopení.                                     -zh-

Jupiter club, s. r. o. uvede
v sobotu 18. dubna 2009 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

koncert skupiny

Rezervace vstupenek není, pouze přímý prodej.
Koncert je na stání.

Vstupenky zakoupené do 2. dubna 250 Kč, od 3. dubna 350 Kč.
Informace na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Nevyzvednuté vstupenky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club zve všechny příznivce country muziky na

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 28. 3., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 566 524 572, programové odd. JC.

KINO JUPITER CLUB – BŘEZEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Jupiter club, s. r. o. uvede zábavný pořad

Jupiter club, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

aneb …VO TOM TO JE

Účinkují: Vladimír Hron, Pavel Kožíšek
Středa 27. května 2009 v 19.30 hodin
Vstupné: 220 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 12. května 2009, 
nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Účinkují: Ivan Mládek, L. Plačková, M. Pitkin a další
Úterý 21. dubna 2009 v 19.30 hodin

Vstupné: 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 

566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. dubna 2009, 

nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.
17. 4. 2009 v 19.30 hodin – velký sál 
Program: 19.30 – COUNTRY SKUPINA STETSON
 19.45 – KONCERT SKUPINY KAMELOT
  – křest nového CD za účasti nestora
   Ladislava Krevňáka ze Lhotek 
 21.30 – taneční večer se skupinou VEGET A STETSON
Stolová úprava. Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení JC.

Anna K. vyráží na své Aukro Best of Tour 
a jako hosta s sebou bere

Marka Ztraceného s kapelou!
Koncert v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí se uskuteční v sobotu 
4. dubna 2009 ve 20 hodin. 
Předprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu.

Soutěž s Annou K. 
Pokud chcete vyhrát volné vstupenky na koncert zpěvačky Anny K. 
v Jupiter clubu 4. 4. 2009, zašlete do redakce správnou odpověď na 
otázku: Ve kterém roce a v rámci kterého alba podnikla zpěvačka 
své první hudební turné po 13 městech ČR?
Své odpovědi zasílejte na kontakty uvedené v tiráži týdeníku
do 27. 3. 2009.                                                                                           -red-

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14. 4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
  5. 5. přednáška Vzpomínka na květen ’45 v našem městě členové VGS
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera

BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY
pro vás připravily do 31. 3. 2009

Městská knihovna Velké Meziříčí a Bílá cukrárna Velké Meziříčí 
BURZA

Vyberte si z tradiční nabídky vyřazených knih a časopisů.
AKCE HLEDÁME MOTTO!

Možná se právě vaše heslo stane krátkou charakteristikou knihovny.
HRA OMALORÝMOVÁNKY

Ušijme rýmovanou omalovánku naší knihovně přímo na tělo!
KVÍZ CO (NE)VÍTE O KNIHOVNĚ

Vyhrajete právě vy s trochou štěstí a znalostí sladkou knihu?
Podrobné informační letáky najdete v knihovně.
Mediální partner akce týdeník Velkomeziříčsko.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení 
divadelní sezony 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro před-
platné) se uskuteční ve středu 29. dubna 2009 od 19 hodin

Timberlake Wertenbakerová, drama,
překlad: Marie Procházková
Timberlake Wertenbakerová – rodem Američanka, která vyrostla ve 
Francii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým 
autorům.
Dne 18. ledna 1788 připlula první fl otila vězeňských britských lodí pod 
velením Artura Phillipa do trestanecké kolonie v Novém Jižním Walesu 
v Austrálii. Přistála v Port Jacksonu na místě, kde se dnes rozprostírá 
Sydney. Většina z vězňů byla usvědčena jen z menších krádeží (ukradení 
bochníku chleba byl dost velký zločin, aby byli odsouzeni k deportaci). 
Většina jejich dozorců byli vojáci, kteří bojovali a prohráli válku proti 
Americkým koloniím. To znamená, že byli vlastně všichni odsouzeni 
k úkolu založit soběstačnou kolonii v zemi, kde zemědělství je obtížné, 
nemoci a nákazy se vymykají kontrole, pracovní síly neschopné a domo-
rodé obyvatelstvo často nepřátelské. Než se vybudují osady, mají strážci 
problémy s udržením kázně. Poručík Ralf Clark se tedy ujme nastudo-
vání restaurační komedie George Farquhara „Verbíř“ a do hry obsadí 
odsouzené muže i ženy, z nichž většina je negramotných. Hra diskutuje 
různá témata, jako je sexualita, zločin a trest, ale hlavní důraz je kladen 
na civilizační a vzdělávací účinek divadla. Divadlo – umění vůbec – má 
moc zušlechťovat člověka.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
HORSKÁ HLÍDKA
Mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem vládnou, mírně řečeno, 
napjaté vztahy. Tento brutální, a přesto překrásný fi lm líčí obtížnou vý-
pravu na čínské nepřátelské území, přičemž se opírá o skutečný příběh 
jedné z posledních expedic vedených tibetskými dobrovolníky bojujícími 
proti pytlákům. Snímek natočený v pevninské Číně však navzdory tomu 
získal v roce 2004 na Tchaj-wanu cenu za nejlepší fi lm a nejlepší kameru 
s názvem Zlatý kůň, které jsou obdobou amerických Oskarů. Režie, scénář 
Chuan Lu. Drama, Čína 2004.
Mládeži přístupný od 12 let. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 45, 75 Kč 95 minut
Pátek 27. v 19.30 hodin
CINKA PANNA
Příběh se odehrává v 18. století, po odchodu Turků ze střední Evropy, 
na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním tématem jejich boje byla 
touha po samostatnosti. Právě do této doby se narodila Cinka Panna 
– postava, která se vymyká všem konvencím. Svádí svůj vlastní boj 
s rodinou a s tradicí, kterou přináší život v cikánské komunitě. Projevila 
hudební nadání, ale posláním ženy není stát se houslistkou, ale starat se 
o domácnost. Režie: D. Rapoš. Hrají M. Dejdar, B. Móres, Z. Krónerová, 
J. Vajda, M. Huba, M. Slovák, A. Jastraban, J. Zacha. Film ČR, Slovenska. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 130 minut
Sobota 28. v 19.30 hodin
19.00 hodin YA KNOW? CHECK!
Československej set z gramofonů
ČESKÁ RAPUBLIKA
První celovečerní fi lm o českém rapu.
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale především mimo něj. Tři 
přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých – někdy i živelných – 
fi lmových situací. A v nich výřečná profesorka lingvistiky, oprsklé děti 
z romského ghetta v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základní 
školy na pražském Jižním městě, sám zachránce českého jazyka Josef 
Jungmann či „všehoschopná“ Hana Hegerová. Režie Pavel Abrahám. Hrají 
Orion, James Cole, Marek Eben, Hugo Toxx, Hana Hegerová, členové 
skupiny PSH, SuperCroo, Indy a Wich. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 87 minut
Úterý 31., v 19.30 hodin, středa 1. v 17.30 a 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové.
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury 
na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu 
si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější 
okamžiky ji však čekají v osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu 
poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manže-
lem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, 
manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty – to 
všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city jak-
si nezbývá čas. Komedie ČR. Režie Marie Poledňáková. Hrají: K. Magá-
lová, J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 110 minut

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz



Program:
Pondělí 6. dubna 

pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 
Dětského střediska Březejc)

zdobení velikonočních perníčků (studenti Střední školy řemesel 
a služeb VM)
výstava prací

Úterý 7. dubna 
malování kraslic (pí Suchánková, Borkovany)

pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 
Dětského střediska Březejc

zdobení velikonočních perníčků (studenti Střední školy řemesel 
a služeb VM)

14 - 17 hodin výroba voňavých přání (SEV Ostrůvek)
výstava prací

Středa 8. dubna 
pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 

Dětského střediska Březejc)
zdobení velikonočních perníčků (pí Marková)

14 - 17 hodin výroba voňavých přání (SEV Ostrůvek)
výstava prací

Své práce vystavují:
Delfi n – VM (klub pro všechny), Dětské středisko Březejc, Domov 
pro seniory VM, děti ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, Ho-
telová škola Světlá a Obchodní akademie VM, Květiny Flouma, 
Mateřská a Základní škola Mostiště, Mateřská škola Čechova VM, 
Mateřská škola Nad Plovárnou VM, Nesa – denní stacionář VM, 
Střední škola řemesel a služeb VM, Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek VM, Základní škola a Klub maminek Pavlínov, Základní 
škola Oslavice – školní družina, Základní škola Tasov, Základní 
škola a Praktická škola VM, Základní škola speciální a praktic-
ká škola Březejc, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci 
II. stupně paní učitelky Štěrbové, členky ČSŽ a jejich příznivci

Vstupné dobrovolné!!!
Pondělí 6. – středa 8. dubna 2009

velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 10 – 18 hodin
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

Škola umění Měřín pořádá 9. ročník
letních vzdělávacích pobytů pro děti:

„ŠUMĚNÍ 2009“
25. – 31. července 2009

Studnice u Nového Města na Moravě
(…je to konec světa… za chatou jsou už jen koně, louky, les a klid…)
Zaměření: hra na kytary, fl étničky, zpívání, výtvarná činnost, 

tancování, hry, soutěže…
Děti, které nehrají na hudební nástroj, čeká jiný zajímavý program.
Vyučují: lektoři hudebních škol a studenti pedagogických fakult
Přihlášky zasílejte do konce května 2009 na adresu Pavla Krejzlová, 

Netín 22, 594 44.
Informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová,

776 077 433 – Boženka Mikysková, www.sum-merin.cz

DDM Velké Meziříčí pořádá

Hamry u Bystrého, od 8. 8. do 15. 8. 2009
Ubytování v chatkách i zděné budově, plná penze, pitný režim 
zajištěn, bazén v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, 

diskotéky, atd.
Přihlášky v kanceláři DDM do 31. 3. 2009.

Bližší informace v kanceláři DDM nebo na tel. 566 522 087.

Zpěv Milan Řihák, Viola Karel Plocek,
Varhany Martin Jakubíček

Místo koncertu:
kostel Jména Panny Marie ve Březí

12. dubna 2009 ve 14.hodin

27. 3. Želetava
 1. 5. Netín
 5. 5. Budišov

Přednáška na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 1. dubna 2009 v 18 hodin

Přednáší dr. Krejčík
a dr. Navrátil

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

ve čtvrtek 26. března 2009 od 17.00 v budově střediska
(Ostrůvek 2, Velké Meziříčí)

Pavel Veselý vám prostřednictvím komentovaného DVD 
filmu představí Venezuelské llanos – odlehlé pampy říd-
ce osídlené farmáři využívané k chovu dobytka. Značná 
část území je periodicky zaplavována, díky čemuž mo-
hou návštěvníci spatřit velké množství druhů živočichů 
v jejich přirozeném prostředí. Při příležitosti 200letého 
výročí narození Charlese Darwina si představíme také 
jedinečný ecuadorský národní park souostroví Galapágy.
Ti z vás, kteří se nespokojí jenom s obrázky, si mohou vybrat 

z nabídky zájezdů do více i méně exotických zemí.
Tuto akci fi nančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.

Jana Audy

KŘIŽANOV 11. 4.

Český svaz žen Velké Meziříčí
a

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
zvou na

Děkujeme všem, kteří se 17. 3. 2009 přišli rozloučit s panem
Josefem Navrátilem.

Za projevená slova útěchy a květinové dary děkuje rodina. 

Dne 24. března uplynulo 17 let, kdy 
zemřel pan
Karel Kuřátko
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají
rodina Teplova a dcera Zdenka.

Život je jak pohádka pouhá,
pro každého je jinak dlouhá.
Odešel jsi nám tak náhle,
jak Pán Bůh si přál,
však v našich srdcích
budeš žít dál.
Dnes, 25. března 2009, si připo-
mínáme první smutné výročí, kdy 
nás opustil náš milovaný syn, bratr 
a švagr, pan
Vladimír Gabriel
z Radostína nad Oslavou.

Stále vzpomínají maminka
a sestra s manželem. 

Dne 30. 3. 2009 uplyne 6 let od 
úmrtí našeho tatínka, pana
Miloše Kryštofa
z Březejce.
Dne 23. 3. 2009 by oslavil 77. na-
rozeniny.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 31. 3. 2009 oslaví krásné 60. narozeniny paní 
Marie Fňukalová. 
Milá babičko, přejeme Ti pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho krásných 
chvil na Tvé oblíbené zahrádce. 

Z celého srdce Ti přeje Nikolka, Michalka, Ilona a Martin Davidovi. 
A připojuje se i Leoš. 

Dne 31. 3. 2009 oslaví krásné 60. narozeniny pan 
František Žďárský 
z Vrchovce. 

Náš Fanouši, pevné zdraví a pohodu do dalších let Ti přejí
Davidovi a Leoš. 
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STOLNÍ TENIS

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

MĚSTSKÁ LIGA

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

HÁZENÁ

LYŽOVÁNÍ

ATLETIKAFOTBAL – DIVIZE

   VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – Framoz Rousínov 2:0 
(0:0)
Střelci: Durda 2 (83. z p. k., 88.). 
Rozhodčí: Kubica – Boček, Kr-
pec, ž. k. Němec (42.), Z. Mucha 
(86.) – Boušek (75.), Máša (85.), 
bez č.k. Diváků 120. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Karásek, 
Brychta, J. Krejčí – Kratochvíl (78. 
Dufek), Průša, Loup (64. Klusák) 
– Durda, Pokorný – Němec (88. 
Berka) – Hrdlička, Kupčík, Galia, 
Kotouč – Chazidis, Máša, Buršík, 
Rychlík – Kalvoda (65. Sedláček), 
Růžička.
Domácí začali proti nepříjemnému 
nárazovému větru a do první váž-
nější akce se tak v podobě rohového 
kopu dostal v 6. Rousínov. Co do 
gólových šancí na tom byl v násle-
dujících minutách podstatně lépe 
Velmez. Nejprve Durda na pravé 
straně oklamal své protivníky, 
našel v pokutovém území Němce, 
ale jeho střelu z gólové pozice stačil 
rousínovský gólman reflexivním 
zákrokem vyrazit. Krátce nato šel 
do brejku Pokorný, naservíroval 
míč do běhu Němcovi, jenže tomu 
míč na penaltě odskočil a Hrdlička 
měl k němu blíž. Výčet šancí na 
obou stranách uzavřel za první 
poločas trestným kopem z prostoru 
od rohového praporku stříleným 
centrem Loup, jenže míč točící 
se do brány stačila obrana hostí 
na brankové čáře zlikvidovat. Po 
větru se domácím oproti všem 
předpokladům už tolik nedařilo. 

Způsobila to řada nepřesností, 
míče do stran často končily v autu 
či za brankovou čárou a když už 
se domácí probili na šestnáctku, 
ztroskotali na pozorné a houžev-
naté obraně hostí v čele s ještě 
loňským hráčem Velmezu Galiou. 
Hráči Framozu se naopak častěji 
než v prvním dějství dostávali do 
blízkosti meziříčské šestnáctky, 
ale obrana domácích je do gólové 
šance nepustila. Trpělivost a snaha 
o kombinační hru se domácím 
nakonec vyplatily. Po průniku L. 
Němce Velmez zahrával roh, hosté 
v pokutovém území zahráli rukou 
a následnou penaltu s jistotou pro-
měnil Durda. O pět minut později 
tentýž hráč po samostatné akci, kdy 
obešel vše, co mu stálo v cestě vč. 
rousínovského gólmana, vítězství 
domácích pečetil. Nanejvýš úspěš-
ně tak oslavil svůj první start v čer-
veném dresu Velmezu.            -ber-
 1. Šardice 17 12 3 2 34:12 39
 2. Líšeň 17 12 2 3 36:13 38
 3. Hulín 17 10 4 3 30:12 34
 4. Třebíč 16 9 4 3 21:11 31
 5. Vyškov 17 9 3 5 24:19 30
 6. Žďár n. Sáz. 16 8 3 5 31:25 27
 7. Konice 17 8 2 7 27:31 26
 8. Rousínov 17 6 4 7 20:23 22
 9. Velké Meziříčí 17 7 1 9 23:29 22
10. Boskovice 17 6 4 7 21:29 22
11. Protivanov 17 5 2 10 15:21 17
12. Vikt. Otrokovice 17 4 4 9 23:24 16
13. Ždírec 17 4 3 10 16:29 15
14. Rájec-Jestřebí 16 3 4 9 10:23 13
15. Napajedla 16 2 6 8 15:27 12
16. Mohelnice 17 3 3 11 16:34 12

Až poslední kolo rozhodne o vítězi 
městské ligy – do 1. ligy sestupují 
týmy SK Vídeň a SK Building VM.
Extraliga 4. kolo fi nálové části
Skupina o vítěze městské ligy 

1. – 6. místo
Technické služby VM – SK Ome-
ga VB 5:2
Marek, Šlapal D., Horký, Kružík, 
Vítek – Dobrovolný, Budín
Sanborn VM – Agromotor VM 3:4
Novák 2, Bajer F. – Sobotka 2, 
Zachoval 2
 1. Březka Stanoviště 4 3 0 1 19:8 6
 2. Technické služby VM 4 3 0 1 15:9 6
 3. HC Bory 4 3 0 1  8:5 6
 4. Sanborn VM 4 1 0 3  7:11 2
 5. Omega VB 4 1 0 3 10:16 2
 6. Agromotor VM 4 1 0 3  7:17 2

Skupina o záchranu 7. – 12. 
místo

Eurobagging VM – Horní Heř-
manice 7:2
Tomek 2, Přidal, Krejčí, Jež, Kos-
mák, Štveráček – Šilhan, Juda
SK Lavičky – SK Vídeň 3:3
Chrást, Dvořák, Plhák – Dobrovol-
ný, Svoboda, Vávra
SK Building VM – NHÚ Balinka 
VM 1:6
Kolář – Mucha J. 2, Necid, Vacula, 
Navrátil, Strádal

 7. Eurobagging VM  4 3 1 0 18:9 7
 8. Horní Heřmanice  4 3 0 1 16:11 5
 9. SK Lavičky  4 1 2 1 15:13 4
10. NHÚ Balinka VM  4 2 0 2 11:11 4
11. SK Building VM  4 1 0 3 12:21 2
12. SK Vídeň  4 0 1 3 10:17 1
I. liga – 7. kolo nadstavbová část

Skupina o postup (1.–5. místo)
 1. SK Afcon Kunšovec VM 6 5 0 1 38:20 10
 2. Opel Dobrovolný VM 6 4 1 1 35:22  9
 3. HC Lhotky 7 4 1 2 24:24  9
 4. Farma Měřín 7 2 0 4 21:32  4
 5. HFC Dráhy VM 6 0 0 6 7.26  0

Skupina o 6. – 10. místo
HC Tasov – HC Pikárec 1:2
Páral – Marek, Odehnal
 6. Stránecká Zhoř 6 4 1 1 28:11 9
 7. SPL Radostín n. Osl. 6 3 2 1 17:10 8
 8. River VM 7 4 0 3 27:23 8
 9. HC Tasov 7 2 0 5 20:32 4
10. HC Pikárec 6 1 1 4 11:27 3

-fan-

Minulý týden se konal bodovací 
turnaj staršího žactva a dorostu 
v Hrotovicích. Tyto turnaje bývají 
kvalitní a účastní se jich nadějní 

SK Mostiště – TJ Náměšť nad 
Oslavou 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Domácí se tentokrát nenechali 
zaskočit náměšťským náporem 
a v úvodu zápasu sami udávali 
tempo. Zasloužené odměny se do-
čkali v šesté minutě, kdy vyraženou 
střelu dostal za záda Sázavského 
důrazný Pepa Svoboda. Hosté 
poprvé ohrozili domácí branku až 
v sedmé minutě, ale hned to byla 
šance jako hrom. Prchal však dal 
náměšťským útočníkům najevo, 
že ani tentokrát to s ním nebudou 
mít jednoduché a zblízka nadvakrát 
odolal. Tento výpad byl nadlouho 
jedinou náměšťskou hrozbou a před 
domácí branku se hra přesunula 
až od dvanácté minuty při sérii 
čtyř mostišťských vyloučení. I ve 
třech hráčích však domácí dokázali 
eliminovat soupeřovu útočnou sílu 
a těsný náskok si až do přestávky 
udrželi.
Hosté se dočkali ve dvaadvacáté 
minutě, kdy se jim v nepřehledné 
situaci podařilo rychle dopravit puk 
z rohu kluziště před branku a tam 
už měl Franěk lehkou práci. Domácí 
po obdržené brance dost zner-
vózněli, vyklidili střední pásmo 
a náměšťský tlak začal nabírat na 

Martin Bouček se na žákovské ha-
lovém mistrovství republiky v pře-
tlakové hale v Praze na Strahově 
kvalifi koval ve vrhu koulí výkonem 
z krajského přeboru 12,14 m. V mi-
strovském závodě obsadil 9. místo 

(11,41 m) a od postupu do fi nále jej 
dělilo 5 cm.
Mistrovství ČR v přespolním běhu 
v Kdyni se zúčastnil Petr Holánek 
v kategorii dorostenců, která byla nej-
početnější z celého mistrovství. Na 
trati 4000 m obsadil 12. místo z cel-
kového počtu 41 startujících.  -vill-

O víkendu 20. – 22. března proběhly 
poslední RKZ (republikové kva-
lifikační závody) v Albrechticích 
v Jizerských horách. Reprezentantce 
Ski klubu Velké Meziříčí Veronice 
Čamkové se podařilo vystoupit na 
stupně vítězů při každém závodu, 
který se na Tanvaldském Špičáku 
konal. Pátek – obří slalom 3. místo. 
Sobota – slalom 1. místo. Neděle – 
slalom 1. místo. Po tomto úspěšném 
závodním víkendu si Veronika za-
jistila celkově druhé místo v českém 
poháru v kategorii mladších žákyň.
Za tímto skvělým Veroničiným 
výsledkem stojí vyrovnané výkony 
během celé sezony (slalom – 3× 1. 
místo, 4× 2. místo; obří slalom – 4× 
1. místo, 1× 3. místo, 1× 4. místo, 

1× 9. místo; super obří slalom 1× 9. 
místo). Nemalou zásluhu na těchto 
skvělých výsledcích má i Zdeněk 
Šafář, reprezentant České republiky 
ve skicrossu, který se úspěšně kva-
lifi koval na zimní olympijské hry 
ve Vacouveru 2010. Zdeněk s Vero-
nikou spolupracoval na kompletní 
přípravě pro tuto úspěšnou sezonu. 
Nezbývá než Veronice k tomuto 
úspěchu pogratulovat a popřát jí 
ještě dostatek sil ve zbytku sezony, 
ve které ji čekají její první mimo-
evropské závody, které se konají 
v polovině dubna v kanadském 
středisku Whistler, na olympijských 
sjezdovkách, kde se právě příští rok 
budou odehrávat boje v alpských 
disciplínách.                           -vok-

Divize mužů
TJ Sokol VM B – TJ Slavoj Třešť 
B 35:21 (19:11)
V prvním jarním utkání béčka se 
naši hráči představili proti papíro-
vě slabšímu soupeři. Již v prvním 
poločase si vytvořili náskok, který 
soupeř těžko mohl smazat. Druhý 

poločas se odehrával v poklidném 
tempu, které vyhovovalo věkově 
starším hostům. Dalším důvodem 
k nenastř ílení 40 branek bylo 
množství nastřelených tyček našimi 
hráči. Pozitivním bodem utkání byl 
nástup Vojty Homoly do sestavy. 
Nastoupil po více než jednom roce 
po dlouhodobém zranění.

-nav-

So 28. 3. 14.00 – 15.30
Ne 29. 3. 14.00 – 15.30
Poslední veřejné bruslení sezony
Út 31. 3. 16.00 – 17.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

mladí hráči celé Vysočiny. Na tur-
naji také startovala naše jednička 
C družstva talentovaný mladík Jan 
Kampas, který obsadil v kategorii 
dorostu krásné páté místo.

-pk-

síle. Ovšem jalová územní převaha 
hostům vedení nepřinesla a když 
domácí od jednatřicáté minuty hráli 
přesilovku, prošel po nahození Jirky 
Svobody puk k Freibauerovi a ten 
ho v pádu, téměř z nulového úhlu, 
poslal do sítě. To byla živá voda na 
hlavy umdlévajících spoluhráčů. 
V pětatřicáté minutě při hře čtyř 
proti čtyřem poslal Pepa Svoboda 
chytrou přihrávkou do brejku Vojtu 
Krejčího a ten rozsvítil na ukazateli 
skóre trojku. Hostům bylo jasné, že 
situace vyžaduje ráznou odpověď, 
v posledních minutách druhé třeti-
ny soupeře zase zatlačili do hluboké 
defenzivy, ale gólový efekt z jejich 
snažení nevzešel.
Ve třetí části domácí prakticky re-
zignovali na útočné aktivity a bran-
ku soupeře v podstatě neohrozili. 
Náměšťskému náporu odolávali 
něco přes sedm minut, ale pak už 
Bauer přece jen snížil, když měl při 
přesilovce opravdu až příliš času na 
pečlivé zakončení. Při další početní 
výhodě se hosté na celé dvě minuty 
bez přerušení usadili v útočném 
pásmu, ale vyčerpaná mostišťská 
čtveřice kritickou situaci zvládla. 
Jakmile byli domácí v plném počtu, 
zformovali na modré čáře obranný 

val, o který se tříštila většina dal-
ších soupeřových nájezdů. Bránící-
mu torzu mostišťské sestavy rychle 
docházely síly, jenomže když už se 
hostům přece jen podařilo prodrat 
do nebezpečné blízkosti mostišťské 
branky, naráželi tam na další velkou 
překážku. Jirka Prchal si fi nálové 
zápasy opravdu užíval a i v těchto 
chvílích byl pro své spoluhráče 
velkou oporou. Náměšť sice dál 
bušila na mostišťská vrata, ale 
útoky už postrádaly moment pře-
kvapení, a tak domácí vyškrabovali 
z fyzických rezervoárů poslední 

zbytky sil a pomalu se prokousali 
až k vítěznému závěru.
I před fi nálovou odvetou jsme mu-
seli v sestavě hodně improvizovat. 
K chybějícímu Tomanovi, Kousa-
lovi a Rösslovi přibyl marod Karel 
Smejkal a situaci ještě výrazně 
zhoršila zranění, s nimiž se hráči 
v průběhu zápasu vraceli z ledu. 
V závěru úporné bitvy už jsme čelili 
soupeřovu náporu jen s vyčerpaným 
torzem mužstva, ale za hlasité pod-
pory věrných fanoušků jsme celou 
sezonu dotáhli do zlatého konce. Ti-
tul okresního přeborníka se ze svého 
dvouletého výletu vrátil do Mostišť!
Branky SK Mostiště: Josef Svobo-
da (Jiří Svoboda), Freibauer (Jiří 
Svoboda, Václav Krejčí ml.), Vojta 
Krejčí (Josef Svoboda)
Branky TJ Náměšť nad Oslavou: 
Franěk (Špiřík, Pejchal), Bauer (M. 
Sázavský)
Vyloučení: 8:7
Využití: 1:1
Střely na branku: 22:23

-kov-
V sezoně 2008-2009 hrál SK Mos-
tiště s laskavou podporou sponzorů 
EURObagging, KOVÁŘSTVÍ Josef 
Kovář, FALCO computer, IIS Brno, 
Mr. Magic reklamní agentura s. r. o., 
CONTENT. Mediálním parterem 
byl týdeník Velkomeziříčsko.

Mostiště jsou mistry okresního přeboru

VELKOMEZIŘÍČSKO
mediální partner


