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VÁŠ SPECIALISTA 
NA CYKLISTIKU.

Založeno roku 1919

Výprodej za snížené ceny
PANASONIC TX-32LXD80, LCD, 82cm 15.990 13.690
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 17.990 14.490
PANASONIC TH-37PX80, PLAZMA, 94 cm 18.990 16.490
PANASONIC TH-42PX80, PLAZMA, 107 cm 19.990 17.990

Nové modely již skladem NeoPDP plazma
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů, 

ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Zahájení jarního prodeje 15. 4. 2009
Rádi vám poradíme s výběrem rostlin pro vaši zahradu.

Nabízíme
okrasné dřeviny, trvalky, balkonové rostliny.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17, Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, v.rozmarinova@seznam.cz

Místní organizace ČSSD ve Velkém Meziříčí
zve všechny spoluobčany na besedu
Mýty a pravda o tom,

kdo a co určuje ceny potravin.
Přednáší ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR.

Beseda se koná v pondělí 20. dubna 2009 v 17 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu.

HABR NA ŽIVÉ PLOTY ZA 35 Kč!
 – rododendrony, azalky,
 – zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
 – skalničky, trvalky, okrasné trávy
 – popínavé rostliny
 – dřeviny na živé ploty

Otevřeno Po – Pá 9 – 17, So 8 – 12 hodin • Tel. 568 875 403, 736 484 434

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ • ZAHRADNÍ CENTRUM V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)

Vybrali, které chodníky a silnice opravíPorota i čtenáři mají stejný vkus
Čtenáři týdeníku Velkomeziříčsko vybrali z pěti studentských projektů 

na téma Rekonstrukce, přístavba a nástavba šaten sportovního areálu 
Tržiště jeden vítězný. Shodli se přitom s odbornou porotou, která ohod-
notila jako nejlepší práci autora Jakuba Melouna ze Střední průmyslové 
školy stavební Havlíčkův Brod. „Přišly nám necelé dvě stovky esemesek, 
přičemž vítěz získal o třetinu víc hlasů než druhý za ním,“ uvedl Martin 
Pertl, manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro kraj Vysočina.

Jakubovi, kterému čtenáři posílali hlasy formou esemesek ve tvaru 
STUDENT 1, vítězství v soutěži přinese také odměnu ve výši šesti tisíc 
korun. Odborná porota složená ze zástupců vypisovatelů soutěže, jimiž 
jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Město Velké Meziříčí a Pra-
goprojekt, dále určila pořadí na druhém a třetím místě.

(Pokračování na straně 3.)

Obřadní síň
je opět v provozu

Smuteční obřadní síň na novém 
hřbitově na Karlově ve Velkém Me-
ziříčí je opět v provozu. Byla od 19. 
ledna letošního roku uzavřena z dů-
vodu rekonstrukce. Civilní pohřby 
se tedy konaly na přechodnou dobu 
ve špitálním kostelíku na Komen-
ského ulici. První rozloučení po 
opravách proběhlo v pátek 3. dub-
na. V případě pohřbu žehem se ny-
ní rakev ve smuteční síni ponoří do 
katafalku. Nad ní se nasune pojízd-
ná plošina, která utvoří víko kata-
falku a poté se přesune otvorem ve 
zdi do zadní místnosti a zmizí tak 
z dohledu pozůstalých. Změny do-
znala i místnost výstavu, kde byla 
umístěna prosklená příčka. Přes ni 
je možnost se podívat do otevře-
né rakve.

Deratizace končí
tento pátek

V pátek 17. dubna končí pravidel-
ná ochranná deratizace. Tu v našem 
městě začala odborná fi rma ing. Ja-
roslava Drbálka provádět před mě-
sícem. Město zajistilo provedení 
deratizaci obytných domů, před-
školních a školních zařízení, které 
jsou v jeho majetku. Hubení potka-
nů v kanalizační síti dělala Vodá-
renská akciová společnost, divize 
Žďár nad Sázavou. Podnikatelské 
a další subjekty prováděly deratiza-
ci v rozsahu stanoveném zákonem, 
a to jako součást čištění a běžných 
technologických a pracovních po-
stupů.                              Iva Horká

Velkomeziříčští letos hodlají 
opravit další část chodníků a ko-
munikací ve městě. V rozpočtu je 
k tomu vyčleněna šestimilionová 
základní částka. Prohlídka všech 
silnic a chodníků po rozjaření 
ukázala, že šest milionů korun na 
to stačit nebude. Bylo by zapotřebí 
alespoň o jeden milion a sto tisíc 
korun víc. „Diskutovali jsme, zda 
omezit opravy, nebo zda raději 
částku navýšit. Rozhodli jsme se 
předložit zastupitelům návrh na po-
výšení částky. Chceme opravit větší 
celky po městě, aby to bylo v dané 
lokalitě znát,“ informoval starosta 
města František Bradáč.

Jako nejpotřebnější se jeví lo-
kalita Bezručovy ulice, kde jsou 
silnice i chodníky ve velmi špatném 
stavu. Ta by se tedy letos měla do-
čkat opravy celá. Nejspíš dojde na 
zásadní úpravy. Zbytečné chodníky 
budou zrušeny a parkovací plochy 
naopak rozšířeny. Důvodem je vyšší 
koncentrace aut v lokalitě, kde je pět 
bytových domů. Další vybraná ko-
munikace je Třebíčská, a to v úseku 
od železničního mostu u Jednoty 
až nahoru přibližně k odbočce na 
spojovací silnici s obchvatem. „Dál 
bychom pokračovali zase až v příš-

tím roce,“ doplnil starosta. V těchto 
případech dojde k odfrézování 
starého koberce a položení nového. 
Z menších oprav pak lze mimo jiné 
jmenovat například předláždění 
Mlýnské či Kostelní ulice stávající-
mi žulovými kostkami. V současné 
době je právě třeba komunikace 
v Kostelní zvlněná v důsledku před-
chozích prací, kdy se zde pokládaly 
sítě a probíhaly různé opravy. Po 
dešti zde lze jen stěží projít mezi 
velkými kalužinami.

Město se také konečně dohodlo 
s fi rmou nkt cables o vlastnictví 
chodníku na Františkově. Ten patří 
kablovce a Velkomeziříčští se pod-
le starostových slov s fi rmou léta 
dohadovali, kdo jej bude udržovat: 
„Nyní jsme se dohodli, že nám nkt 
chodník daruje i s pozemkem a my 
jej budeme udržovat a spravovat.“ 
Chodník je v současné době v dezo-
látním stavu, na což již v minulosti 
poukazovali sami obyvatelé z ulice 
Františkov, kteří po něm denně 
chodí. Konečně se tedy i oni letos 
dočkají jeho opravy. „Potřebovali 
bychom do těchto oprav dát ještě víc 
peněz, ale musíme vycházet z mož-
ností, které máme,“ podotkl Fran-
tišek Bradáč. Martina Strnadová

KRÁTCE

Vyhlášení 
nejlepšího 
sportovce našeho 
města za rok 
2008
Pátek 17. dubna od 17 hodin
Jupiter club, kinosál
Náměstí 17, Velké Meziříčí
Více strana 10

Country večer
se skupinami

Kamelot
Stetson
Weget
Pátek 17. dubna od 19.30 
hodin
Jupiter club, velký sál
Více strana 7

Koncert
Skupiny

OLYMPIC
Sobota 18. dubna od 19.30 
hodin
Jupiter club, velký sál
Více strana 7

CO VÁS ČEKÁ

(mimo jiné)
O skupině 
KAMELOT
a jejím turné O 106
Více strana 3

O degustaci 
pálenek
v Kozlově u Křižanova.
Více strana 3

Týdeník 
Velkomeziříčsko
se změnami
Je upravena titulní strana
a přesunuty kulturní a spor-
tovní strany.
Kulturu najdete nově na stra-
nách 7 a 8,
sport na stranách 9 a 10.
S dalšími změnami vás sezná-
míme v nejbližších číslech.

            Iva Horká

Koncert Anny K.
a Marka 
Ztraceného
byl odložen na
čtvrtek 7. května
Jupiter club, velký sál.
Začátek ve 20 hodin.

ZMĚNA
VIZÁŽE

UVNITŘ
LISTU

ODLOŽENO

Na řidiče, kteří pojedou po silnici číslo 
II/360 na trase Velké Meziříčí-Třebíč, čeká 
v katastru Oslavičky její úplná uzavírka. 
Důvodem jsou práce na stavbě mostu přes 
železniční trať (viz foto), které probíhají 
ve druhé etapě výstavby obchvatu obce 
Oslavička.

Bude uzavřen kilometrový úsek silnice č. 
II/360 před Oslavičkou, a to od křižovatky 
se silnicí č. III/36055 ve směru na Baliny, 
po křižovatku se silnicí číslo III/36065 směr 
Rohy a místní komunikací ve směru na Nový 
Telečkov.

První uzavírka na řidiče čeká již za čtrnáct 
dnů, a sice od prvního května do patnácté-
ho června 2009. 

Objízdné trasy budou předběžně vedeny ve 
třech směrech. Od Třebíče do Velkého Me-
ziříčí povedou po silnicích III. třídy č. 3494 
a č. 3497 trasou Vlčatín-Horní Heřmanice-
Uhřínov. Tato objížďka je pro vozidla do 
12 tun celkové hmotnosti, vyjma autobusů.

Další objížďka z Velkého Meziříčí do 
Třebíče by měla být směrována po silnicích 
II. třídy č. 390, 392 a 602 trasou Dolní Heř-
manice-Tasov-Kamenná-Budišov-Nárameč. 
Týká se vozidel do 12 tun celkové hmotnosti, 
vyjma autobusů.

Třetí trasa je plánována po silnicích II. 
a I. třídy číslo 602, 399 a 23 obousměrně, a to 
přes Jabloňov, Rudu, Velkou Bíteš, Jinošov, 
Náměšť nad Oslavou a Vladislav. Je určena 
pro nákladní automobily.

Délka objížďky je 14 kilometrů přes Uhří-
nov, 24 kilometrů ve směru na Tasov a 48 km 
na Náměšť nad Oslavou.

„My jsme si za město vyžádali, aby pro-
voz od Měřína do Třebíče byl odkloněn již 

Silnice na Třebíč bude u Oslavičky uzavřena. Poprvé za 14 dní, podruhé v září

na dálnici, kde bude umístěna informační 
tabule s tímto upozorněním. Řidiči by tak 
nejeli až do Velkého Meziříčí, ale odbočili 

by na Třebíč už v Měříně na Otín přes Horní 
Radslavice a Bochovice,“ uvedl místostarosta 
našeho města Josef Komínek.

Druhá etapa uzavírky výše uvedeného úse-
ku na řidiče čeká od sedmého do dvacátého 
září letošního roku.   Text a foto: Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města 8. dubna 2009
 1. Rada města vzala na vědomí žádost na prodej části pozemku v průmyslo-

vé zóně Jidášky, k. ú. Velké Meziříčí. Rada města konstatuje, že zůstává 
v platnosti doporučení z minulého jednání Rady města – Rada města do-
poručila Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku prvnímu žadateli.

 2. Rada města doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit odkoupení 
dalších pozemků, které jsou v majetku Lesů ČR v Čechových sadech, 
k. ú. Velké Meziříčí, za cenu dle znaleckého posudku.

 3. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nemovitos-
tí – lesních pozemků, které tvoří Lesní hospodářský celek Městské 
lesy Velké Meziříčí. Stanovila rámcové podmínky nájmu pro Lesní 
hospodářský celek Městské lesy Velké Meziříčí a schválila text vý-
zvy k podání nabídky na uzavření nájemní smlouvy. Dále schválila 
návrh nájemní smlouvy na pronájem lesních pozemků, které tvoří 
Lesní hospodářský celek Městské lesy Velké Meziříčí a souhlasila se 
složením komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zájemců 
o uzavření nájemní smlouvy na lesní pozemky Lesního hospodář-
ského celku Městské lesy Velké Meziříčí.

 4. Rada města souhlasila s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám 
týkajících se umístění zařízení pro přenos bezdrátového internetu.

 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu dvou kan-
celáří ve 2. nadzemním podlaží v objektu „Obecník“ o ploše 29,9 m2 
a 38,2 m2 pro komerční využití

 6. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu na dva byty na 
ul. Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí, s tím, že nájemní vztah se 
bude obnovovat vždy na dobu jednoho roku, pokud pronajímatel neza-
šle nájemci nejpozději 90 dnů před uplynutím lhůty jednoho roku vyro-
zumění, dle kterého požaduje byt ke dni uplynutí jednoho roku vyklidit.

 7. Rada města doporučuje zastupitelstvu města k realizaci tyto opravy 
chodníků a komunikací:
a) Předláždění ulice Mlýnská ze stávajícího materiálu
b) Předláždění ulice Kostelní ze stávajícího materiálu
c) Oprava chodníku Pod Hradbami u Arény
d) Bezručova ulice – komunikace i chodníky
e) Třebíčská – frézování a nové obrubníky
f) Františkov nový chodník
g) Most Třebíčská nad dráhou – oprava zábradlí
h) Krškova – nahrazení chodníku parkovištěm – oprava chodníku
ch) Drobné opravy chodníků po městě

 8. Rada města neměla námitky k umístění fotovoltaické elektrárny na 
ulici Jihlavská. Rada města dále souhlasila, aby město Velké Meziříčí 
podniklo kroky v možnosti využití fotovaltaiky pro svoje potřeby. 
O možnostech a návrzích bude Rada města informována.

 9. Rada města vzala na vědomí tento návrh nasvětlení a úprav přechodů 
pro chodce na silnicích ve Velkém Meziříčí:
a) Přechod pro chodce na ulici Sokolovská (u pošty)
b) Přechod pro chodce na ulici Hornoměstská (u Billy)
c) Přechod pro chodce na ulici Třebíčská u křižovatky ulic Třebíč-

ská – Hornoměstská – Pod Hradbami
d) Přechod pro chodce na ulici Hornoměstská u křižovatky s ulicí 

Třebíčskou (proti prodejně ENPEKA)
e) Přechod pro chodce na ulici K novému Nádraží (mezi obchodními 

domy Penny market)
f) Přechod pro chodce na ulici Vrchovecká (u zimního stadionu) – 

první přechod ve směru jízdy do Křižanova
g) Přechod pro chodce na ulici Sokolovská (u obchodu s potravinami 

v blízkosti křižovatky Sokolovská – Karlov – Františkov)
h) Přechod pro chodce na ulici Jihlavská (u pneuservisu Vitešník)
ch) Zřízení nového přechodu na silnici v ulici K Novému nádraží 

u podjezdu pod tratí ČD
Rada města souhlasila, aby z výše uvedených akcí byly realizovány 
akce, které se týkají místních komunikací a na které nebude možné 
získat dotace z ministerstva dopravy. U ostatních akcí je třeba prověřit 
možnosti a podmínky získání dotací, v případě, že to bude možné, 
doporučuje Rada města vyčkat s realizací až na příští rok, kdy budou 
vyhlášeny grantové programy na tyto akce.

10. Rada města souhlasila s umístěním letní předzahrádky na chodníku 
před restaurací „Obecník“ na Náměstí ve Velkém Meziříčí, za podmín-
ky zajištění průchodu na chodníku o volné šíři min. 1,5 m. Zábor části 
přilehlé vozovky k rozšíření chodníku nebude víc než 0,6 m a bude ozna-
čen jako překážka na komunikaci přechodným dopravním značením.

11. Rada města souhlasila s vyřazením majetku – chatky umístěné v zahradě 
mateřské školy na ulici Sokolovská z důvodu jejího značného poškození.

12. Rada města potvrdila své usnesení č. 976 ze dne 14. 1. 2009 a trvá tak 
na nesouhlasu s pronájmem nebytových prostor v objektu MěÚ, Ná-
městí 14/16 ve Velkém Meziříčí pro s. r. o. SH-ART Třebíč, za účelem 
poskytování pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

13. Rada města souhlasila s pořádáním akce Setkání rodáků ve Velkém Me-
ziříčí v r. 2009 a v letech následujících.   Ing. František Bradáč, starosta

Výstavba mostu u základní školy 
a úprava komunikace v Mostištích 
začne v nejbližších dnech. Půjde 
o částečné narovnání nepřehledné 
zatáčky před školou a úpravu komu-
nikace v délce asi sto padesáti metrů. 
Stávající most bude zdemolován. 
Namísto něj postaví kraj Vysočina 
nový železobetonový rámový most, 
který bude vybavený jednostran-
ným chodníkem. Součástí stavby je 
i postavení opěrných zdí, přeložka 
potoka, vodovodní přípojky a ve-
řejného osvětlení. „Výstavba mostu 
bude provedena za omezeného 
jednosměrného provozu řízeného 
světelnou signalizací,“ vysvětlila 

vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství kraje Vysočina ing. 
Hana Strnadová s tím, že pokládka 
fi nálních vrstev vozovky bude reali-
zována za úplné uzavírky silnice na 
asi dva dny. Objížďková trasa bude 
vyznačena. Pro pěší bude postavena 
provizorní lávka přes potok Mastník. 
Staveniště bylo zhotoviteli předáno 
již v březnu, přičemž práce bude 
provádět fi rma Skanska DS. „Komu-
nikace bude zprůjezdněna do jedna-
třicátého října a stavba bude dokon-
čena do třicátého listopadu 2009,“ 
doplnila Hana Strnadová. Celkové 
náklady dosáhnou 18,7 milionu 
korun bez DPH.   Martina Strnadová

Starý most zbourají a postaví nový

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlaso-
vání ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky 
konat ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června 2009 se bude hla-
sovat od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 2009 se bude hlasovat od 8 
do 14 hodin. Občan jiného členského státu Evropské unie (EU) má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky 
za určitých předpokladů. Jaké to jsou, uvedl vedoucí správního odboru 
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí ing. Josef Švec. Podle jeho sdělení 
takový volič nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Dále je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, to znamená nejméně od 22. 
dubna 2009. Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, 
pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému poby-
tu na území České republiky. O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat 
na místně příslušných inspektorátech Cizinecké policie České republiky 
a o povolení k trvalému pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra ČR. Po vydání potvrzení o přechodném 
pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je občan jiného členského státu 
EU zanesen do evidence obyvatel. Dále je nutné, aby u něho nevznikla 
překážka ve výkonu volebního práva. Tou je zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. A v neposlední řadě musí být takový člověk zapsán 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

„Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu na území ČR, projeví svou vůli hlasovat 

v těchto volbách na území ČR tím, že podá u obecního úřadu, v jehož 
správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16 hodin, žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,“ vysvětluje 
J. Švec a dodává, že žádosti je možno podávat osobně i písemně. K žádosti 
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu musí být 
přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel 
(tzn. kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení 
k trvalému pobytu) a čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji 
státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud 
pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že 
bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území 
České republiky.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního 
úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do 
Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

„Občan jiného členského státu EU, který je nebo bude do 22. dubna 
2009 veden v evidenci obyvatel Městského úřadu Velké Meziříčí, může po-
dat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
v budově úřadu na adrese Náměstí 14/16 (nad kanceláří České spořitelny), 
1. patro, kancelář č. 102 u E. Krejskové, a to i v neděli 26. dubna 2009 
do 16 hodin. Zde a na webových stránkách města je k dispozici i vzor 
žádosti o zápis do seznamu voličů, a to v českém, anglickém, německém 
a francouzském jazyce,“ uzavírá vedoucí správního odboru.

Zprac.: Iva Horká

V červnu budeme volit europoslance. Cizinci se musí včas zapsat do seznamu

Záchytná odstavná plocha pro osobní automobily vzniká ve Velké Bíteši. 
Důvodem jejího budování je dlouhodobě složitá situace v parkování na 
Masarykově náměstí. Zaparkovat tak bude možno v blízkosti centra u tra-
fostanice a křižovatky ulic Kpt. Jaroše a Hybešova, na městském pozemku 
o velikosti asi dvou tisíc metrů čtverečních (viz foto vlevo). Ten pojme 
zhruba necelou stovku osobních automobilů. Nejde přímo o parkoviště, 
ale o odstavnou plochu, která bude zpevněna štěrkem. „Práce již začaly, 
probíhá úprava terénu, odstranění některých dřevin a jiné ochranné řezy. 
Měly by být hotovy během dubna,“ popsal starosta Miroslav Báňa.

Možnost zřídit parkování vedle potoka Bítýška u křižovatky se objevila 
poté, co bylo vybráno místo ke stavbě střediska Zdravotní záchranné 
služby. Tento pozemek byl totiž původně jednou ze zvažovaných variant 
umístění střediska. „Nakonec byla tato varianta krajem Vysočina zavr-
žena jako drahá, navíc s obtížným dopravním napojením na křižovatku,“ 
vysvětlil Miroslav Báňa.

Vybudování odstavné plochy je prvním krokem k řešení dopravní 
situace ve Velké Bíteši.

Pravděpodobně ještě letos hodlají Velkobítešští zavést na náměstí parko-
vání s parkovacími automaty. Připravují projekt dopravního značení pla-
ceného parkoviště na celém náměstí a rozmístění parkovacích automatů. 
Konečné rozhodnutí o tomto záměru vzejde z dubnového jednání Zastupi-
telstva města. „Je to jediné možné řešení chaosu a zmatku, který v součas-
né době na náměstí panuje,“ podotkl starosta Báňa.     Martina Strnadová

Bítešští řeší parkování v centru

Přijďte si zamuzicírovat
Všechny pamětníky, příznivce 

a hudebníky orchestru zdejší zá-
kladní umělecké školy (ZUŠ) zve 
současný ředitel Martin Karásek ke 
společnému muzicírování.

„Žákovský orchestr dnešní ZUŠ 
ve Velkém Meziříčí byl založen ve 
školním roce 1959 – 1960. Z toho 
vyplývá, že s menšími odmlkami, 
které jej potkaly, bude ve školním 
roce 2009 – 2010 slavit výročí 50 
let!, připomíná ředitel školy, „rád 
bych tedy vyzval všechny bývalé 
i současné hudebníky z Velkého 
Meziříčí a jeho okolí, jež aktivně 
dále hrají, nebo i ty, kteří už ná-
stroj pověsili na hřebík a cítí se na 
to jej oprášit, aby mě kontaktovali 
na telefonu 566 782 400 nebo 
731 465 274.“

Místní uměleckou školu totiž 
v příštím školním roce čeká koncert 
učitelů, na kterém vždy vystupuje 
její žákovský orchestr. „Rád bych 
jej posílil i přesto, že má v součas-
né době přes čtyřicet hráčů, a to 
o všechny ty muzikanty, kteří by si 
rádi zavzpomínali na muzicírování 
za notovým pultem v dobách jejich 
školních lavic.“

A proč se obrací na případné 
zájemce s takovým předstihem? 
To ředitel vysvětluje slovy: „Pro-
tože v případě ohlasu bude potřeba 
napsat hodně hodně notiček pro 
hodně hodně nástrojů, a to zabere 
ještě více a více času. Proto nevá-
hejte a volejte, popřípadě pište na
e-mail reditel@zusvm.cz.“

 Iva Horká

Městské lesy jsou opět k proná-
jmu. Velkomeziříčští je koncem 
loňského roku hodlali pronajmout 
Lesní společnosti Jihlava, která 
vzešla z výběrového řízení. Les-
ní společnost však od podpisu 
smlouvy nakonec ustoupila kvůli 

změnám ve fi rmě. Zhruba sto třicet 
hektarů lesa je tedy znovu k dis-
pozici pro zájemce o hospodaření 
v nich. „Vypisujeme proto nové 
výběrové řízení. Hodláme celý 
komplex našich lesů pronajmout 
jednomu subjektu. Chtěli bychom 

to co nejdřív uzavřít,“ vysvětlil sta-
rosta František Bradáč. Město totiž 
hodlá změnit systém hospodaření 
v městských lesích, který až dosud 
praktikovalo. Má schválený plán 
hospodaření na celou dekádu, z níž 
už dva roky uběhly. Plán tedy bude 

muset nový nájemce dodržovat po 
následujících osm let. Hospodář 
města bude kontrolovat, zda ná-
jemce plán dodržuje, ať už se to 
bude týkat těžby, pěstební činnosti 
i všeho dalšího.

Martina Strnadová

Hledají nového zájemce o pronájem městských lesů

Územní plán je před schválením
Další obec žďárského okresu bude mít svůj územní plán. Ve čtvrtek 

16. dubna se sešli na obecním úřadě ve Vlkově zadavatel, zpracovatelé, 
zastupitelé obce a občané, aby naposledy vyjádřili své připomínky a ná-
vrhy k předloženému územnímu plánu. Zadavatelem územního plánu je 
městský úřad Velké Meziříčí, projekt zpracovala ing. arch. Vlasta Šilhavá 
z Brna. Dalšími obcemi, které v současné době projednávají územní plán, 
jsou Jabloňov, Moravec a Březejc. 

Schválení územního plánu umožní obci řídit územní rozvoj obce a sta-
novit jeho priority. Konkrétně jsou nově navrženy plochy pro výstavbu 
nových rodinných domů na parcelách, které obecní úřad vykoupí, zasíťuje 
a nabídne zájemcům ke koupi. Mezi připomínkami ke stávajícímu návrhu 
se objevil především požadavek obce na rozšíření ploch zeleně a také 
izolační zeleně kolem areálu zemědělské výroby. V grafi ckém návrhu 
chyběla zakreslená zahrada v současné zástavbě. Důležitou zprávou pro 
místní bylo zavržení jižní trasy koridoru vysokorychlostní železnice 
krajským úřadem kraje Vysočina. 

Nově by se občané měli dočkat cesty k osadě Osová a vybudování 
silnic v nové zástavbě. Legalizovat by se mělo odstavné parkoviště na 
severní straně rybníka. Spíše fi kcí než skutečností v návrhu je obnovení 

alejí kolem cest a lávka přes vlkovský rybník, která by výrazně zkrátila 
místním cestu na vlakové nádraží. Konečný návrh územního plánu schválí 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 4. května.    Text a foto: Jitka Kočí

Foto: Martina Strnadová 

Foto: Martina Strnadová 
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V letošním roce proběhne v Kozlově u Křižanova další ročník výstavy 
koštu pálenek. Letošní ročník je jubilejní, neboť se koná již popáté. Ale 
i přesto mnozí nevědí, jak se vlastně pálenky vyhodnocují. „Porotci 
musí zjistit, proč je lepší ‚ta moje‘ než ‚sousedova‘, nebo taky naopak,“ 
vysvětluje Jaromír Plodek, starosta obce Kozlov, která soutěž vyhlašuje. 
Říká, že každý začátek je těžký. „Ani my jsme nevěděli, jak začít. Ale vzali 
jsme si příklad z výstavy vín na jižní Moravě. O tom jsme něco věděli, 
takže to byl pro nás základní kámen. Dále jsme navštívili členy, kteří 
jsou organizováni v Unii destilatérů a poptali se jich, jak oni takovou 
výstavu dělají. Podívali jsme se na webové stránky s odkazem na košt 
pálenek. Prostudovali zákon o lihu, další a další literaturu a šli jsme 
do toho,“ vysvětluje starosta. Podle jeho slov začínali s necelými třiceti 
vzorky, ale každým rokem se jejich počet navyšoval. Loni už hodnotili 
sedmdesát osm vzorků. „K uspořádání výstavy potřebujete propagaci 
a vysvětlování, že to opravdu není jen o tom ‚opít se‘, ale hlavně ochutnat, 
popovídat si a především zhodnotit, který vzorek nám chutná více, nebo 
méně,“ pokračuje J. Plodek, „ my jsme oslovili především mistry páleníky, 
kteří vlastní nebo provozují v širokém okolí pěstitelské pálenice. To byl 
pro nás základ, protože komu máte věřit víc než těm, kteří vám pálenku 
vyrábějí. Dále jsme se obrátili na své známé, o kterých víme, že mají 
‚mlsný jazýček‘ a jen tak kdeco nevypijí. A ti známí přivedli své známé 
a doporučili další odborníky. Zní to velmi jednoduše, ale vše se vyvíjelo 
postupně až do dnešní doby.“ 

Přihlášky a roztřídění vzorků
V prvním ročníku zasedala devítičlenná komise, ale jak narůstal počet 

vzorků, bylo potřeba dalších odborníků. Letošní rok bude zasedat již 
dvacet porotců. Každá domácí pálenka je zapsána do seznamu pod pořa-
dovým číslem vzorku, dále je uvedeno jméno vystavovatele, druh a ročník 
pálenky a také procento lihu. Vše je potřeba k tomu, aby se podle těchto 
údajů, v případě vítězného umístění, mohl vystavit diplom. Týden před 
veřejnou výstavou je svolána odborná komise a začne se vyhodnocovat. 
Pálenky jsou rozděleny do kategorií podle druhu ovoce. Tak vznikne 
skupina slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice a tak dále. 
„Pokud nemáme více jak tři vzorky z jednotlivého druhu ovoce, dáváme 
tyto pálenky do kategorie ostatní ovoce. Takže v této kategorii se sejdou 
například vzorky pálenky z černého bezu, jeřabinkovice, mandarinkovice, 
rybízovice, šípkovice, ale i třeba míchaná pálenka z jablek, rynglí a hrušek 
dohromady. Tato kategorie je asi nejtěžší, protože jak spravedlivě posoudit 

zda je lepší například rybízovice nebo jeřabinkovice. Ale naši degustátoři 
si s tím poradí,“ pochvaluje si jeden z hlavních organizátorů Plodek. Poté 
nastává další fáze vyhodnocení. Hostesky přečíslují všechny předložené 
vzorky podle náhodného pořadí. To je z důvodu, aby žádný hodnotící 
komisař nevěděl, pod jakým původním číslem mu bude předkládán vzo-
rek pálenky. Samozřejmě, že toto přečíslování již žádný hodnotitel nesmí 
vidět. Všechny komise v tu dobu již sedí v jiné místnosti a losují, která 
komise bude hodnotit jaký druh pálenky. Upřesní si pravidla a zvolí si 
svého předsedu, který má rozhodující slovo v případě sporu a dohlíží na 
regulérnost hodnocení,“ říká kozlovský starosta. 

Začíná vlastní degustace 
Protože každý porotce má trochu jiný názor na kvalitu pálenky, hlavně 

na její obodování, předkládá se takzvaný „nultý vzorek“. To je pálenka, 
která není zařazena do soutěže. Tu komisaři ochutnají a každý může nahlas 
vyjádřit svůj názor na kvalitu. Určí se body (viz dále), aby se bodování 
trochu sjednotilo a nedocházelo k extrémním rozdílům. Až teď se může 
přistoupit k soutěžním vzorkům. Členové nyní pracují samostatně, nesmí 
se již mezi sebou domlouvat. Každá hosteska obsluhuje jednu komisi, 
nosí nalité vzorky, které předkládá jen pod novým pořadovým číslem. 
Uvádí pouze procento alkoholu, popř. rok pálení. Členové komisí pro 
vyhodnocení kvality pálenky používají hodnotící tabulku, podle které 
se hodnotí vzhled (čistota, čirost), vůně po daném ovoci, ovocná chuť, 
jemnost pálenky a tzv. perzistence neboli jak dlouho zůstává chuť na 
jazyku. Za chuť a vůni lze získat až 6 bodů, naopak za vzhled a perzis-
tenci jen body dva. Celkový počet bodů, který může pálenka získat je 
20. Výsledky zapíše každý člen komise do bodové tabulky, předsedové 
komisí spočítají průměrný počet bodů u každé vyhodnocené pálenky. 
Po ukončení bodování se vyhlásí vítězové na prvních třech místech. 
Následuje vyhodnocení „šampiona výstavy“. Do této soutěže jdou 
pouze pálenky umístěné na prvním místě v každé kategorii. Bodový 
systém je v podstatě stejný s tím, že šampiona hodnotí všichni členové 
komisí. Jestli se tedy chcete zúčastnit soutěže, vzorky domácích pálenek 
musíte odevzdat nejpozději do 18. dubna v pálenici v Kozlově nebo 
přímo u starosty obce. Pokud vás předchozí řádky nadchly, můžete se 
zapojit do degustace. Ta se koná 25. dubna v areálu někdejších stát-
ních statků u Kozlova. Na zmíněné veřejné výstavě domácích pálenek 
bude letos oživení – bude hrát malá kapela.                 Zprac.: Iva Horká

Akci mediálně podporuje týdeník Velkomeziříčsko

Informace Úřadu práce Žďár 
nad Sázavou k zákonu č. 118/2000 
Sb., o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstna-
vatele a o změně některých zákonů, 
v platném znění. Úřady práce mo-
hou za podmínek stanovených výše 
uvedeným zákonem zaměstnancům 
zaměstnavatele, na kterého byl 
podán u příslušného soudu insol-
venční návrh, vyplatit nevyplacené 
splatné mzdové nároky. Zaměstna-
nec uplatní mzdové nároky písem-
nou žádostí u kteréhokoliv úřadu 
práce. O nároku rozhodne místně 
příslušný úřad práce, a to v návaz-
nosti na sídlo, místo podnikání nebo 
bydliště zaměstnavatele. Mzdové 
nároky může úřad práce na základě 
předložených podkladů od zaměst-
nance a zaměstnavatele vyplatit za 
období před podáním insolvenčního 

U příležitosti vydání 20. alba 
s názvem „Mořská sůl“ se skupina 
Kamelot rozhodla letos udělat něco, 
o co se ještě v hudebním světě 
nikdo nepokusil. Tím „něčím“ je 
zdolání rekordu – ve stovce za sebou 
jdoucích koncertech – a zapsání se 
tak do České knihy rekordů. Turné 
„O 106“ začalo 2. 3. 2009, právě 
v předvečer 45. narozenin kapel-
níka Romana Horkého, a skončí 
14. 6. 2009. Pečlivě je monitoruje 
agentura Dobrý den z Pelhřimova, 
která má Českou knihu rekordů pod 
svými křídly. „Aby turné přineslo 
opravdu co největší užitek, členové 
skupiny Kamelot se navíc rozhodli 
věnovat část svého honoráře Fon-
du ohrožených dětí a podpořit tak 
projekt Klokánek,“ uvedla mana-
žerka skupiny Lucie Kopáčková 
a dodala, že trasa turné je uvedena 
na www.kamelot-brno.cz, na novém 
CD „Mořská sůl“ a na stránkách 
fondu www.fod.cz

Hlavním partnerem zmíněného 
turné je jeden český pivovar, který 
při této příležitosti uvádí na trh 
nový světlý 12º ležák s názvem 
„Kamelot“.

Největší úspěchy 
a hity skupiny 

Kamelot
Skupina Kamelot má za dobu své 

existence stovky úspěšných vystou-
pení a koncertů, vítězství v mnoha 
hitparádách a nespočet ocenění 
v odborných i diváckých anketách. 
Je jedna z mála pravidelně koncer-
tujících skupin v České a Slovenské 
republice a ve svém žánru právem 
patří k absolutní hudební špičce. Od 

svého vzniku vydala celkem 19 alb, 
z nichž devět bylo oceněno cenou 
„Zlatá deska“, jedno album „plati-
nová deska“ a jedno „multiplatinová 
deska“. Poslední uvedené ocenění 
získalo první album skupiny Kame-
lot s názvem „Zachraňte koně“ za 
96 000 prodaných nosičů. Ocenění 
si kapelník Roman Horký převzal 
28. 6. 2007 na koncertě konaném na 
hradě Špilberk u příležitosti oslavy 
25. výročí trvání skupiny. Poslední 

album s názvem „25“ vyšlo v roce 
2007 k výročí založení kapely. 
Obsahuje 25 nejúspěšnějších písní 
včetně dvou ochutnávek z nově 
připravovaného alba „Mořská sůl“ 

Turné skupiny Kamelot „O 106“ je považováno za výjimečné

Tento pátek se zastaví též ve Velkém Meziříčí

Zdravotnická záchranná služba
kraje Vysočina vyhlásila výtvarnou soutěž

Zapojte se do velké úklidové akce

Zlatý erb 2009 – domácí
i evropské ocenění míří na Vysočinu
Vyhlášení výsledků celostátní soutěže Zlatý erb bylo jako obvykle 

součástí programu slavnostního společenského večera dvanáctého 
ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci 
Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2009). Ocenění za nejlepší webovou 
stránku města patří Moravským Budějovicím. V soutěži Eurocrest 
o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi 
hlavní oceněné projekty roku zařadily ofi ciální stránky města Jihlavy, 
loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb.

V kategorii Nejlepší elektronická služba zvítězily Semily (MMS – – zá-
vady a nedostatky), na druhém místě byla Ostrava (informační systém pro 
komunikaci občany s úřadem eSMO) a na třetím pak Přibyslav (vysílání 
veřejných zasedání zastupitelstva města přímým přenosem v kabelové 
televizi). „Moravským Budějovicím, Přibyslavi i Jihlavě srdečně gratuluji. 
Jsem přesvědčen, že rozvoj informačních služeb v našem regionu přispívá 
velkou měrou k vyšší kvalitě života v městech i na venkově,“ uvedl hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Cílem Eurocrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý erb, ocenit výjimečné 
projekty, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a ohodnotit snahu 
zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních tech-
nologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Touto 
cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských 
institucí veřejné správy. Mezi letošními oceněnými projekty se umístily 
také ofi ciální stránky měst Bratislava (Slovensko) a Rybnik (Polsko).

„Vysočina patří již řadu let mezi lídry informatizace veřejné správy 
a udává její směr i tempo. V letošním roce jsme opět potvrdili, že pat-
říme ke špičce, což dokladuje historicky nejvyšší počet titulů Zlatý erb 
získaných našimi městy a obcemi v celostátních kolech,“ uvedl radní pro 
oblast informatiky kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

(Pokračování ze strany 1.)
Stříbrná příčka a odměna pět tisíc korun tak patří Stanislavu Horníčkovi 

taktéž ze SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, pro nějž čtenáři hlasovali 
esemeskou STUDENT 3 a bronz s čtyřtisícovou odměnou získal Martin 
Novák ze Střední školy stavební Třebíč (STUDENT 2). Slavnostní vyhlá-
šení celé akce, která je součástí soutěže Stavba Vysočiny 2008, proběhne 
3. června ve Velkém Meziříčí. Během ní na zdejším zámku vítěz Jakub 
Meloun převezme z rukou starosty Františka Bradáče věcnou cenu. Mimoto 
se také Velkomeziříčští dozví, jak uspěla rekonstrukce budovy spořitelny 
pro potřeby městského úřadu, kterou do soutěže letos sami přihlásili.

Na obrázcích vidíte vítězný projekt studenta Jakuba Melouna, který 
svou představu o možném vzhledu šaten na Tržišti ztvárnil ve dvou po-
hledech. Celou pětici soutěžních projektů s možností hlasování jsme vám 
představili v našem týdeníku v čísle 13 již 1. dubna.  Martina Strnadová

Porota i čtenáři mají stejný vkus

a obnovené verze hitu „Slib“. Tu 
kapelník Roman Horký nazpíval 
s naší přední popovou zpěvačkou 
Ilonou Csákovou. Tato píseň byla 
podpořena i působivým videokli-
pem, který je možno zhlédnout na 
www.kamelot-brno.cz

Historie skupiny 
Kamelot

Všechno začalo v Brně v roce 
1982. Roman Horký a Radek „Bů-

ček“ Michal – dva 
nadšenci, kteří za-
ložili kapelu a roz-
hodli se dobýt svět. 
Život byl o kyta-
rách, písničkách 
a hlavně o ener-
gii a radosti. Tak 
vznikla skupina 
Kamelot. Počáteč-
ní tvorba kapely 
zařadila Kamelot 
do škatulky „Folk 
a country“, kde je 
hudební skupina 
zařazena dodnes. 
Au t o r e m vše ch 
textů a skladatelem 
hudby je zpěvák 
a lídr skupiny Ro-
man Horký, který 
je v současné době 
jediným členem 
původního Kame-
lotu. Díky tomu, 
že převážná většina 
písní vychází z jeho 

osobního života a prožitků, vyvíjí 
a mění se texty i hudba, stejně 
jako jeho život. A právě proto je 
dnes velice těžké skupinu Kamelot 
žánrově zařadit. Od prvních písní 

určených zejména k táborovým 
ohňům, nalezneme dnes texty 
s hlubokou myšlenkou, moudrem či 
poselstvím, které autor během své-
ho života načerpal. V textech písní 
se střídají radostné chvíle se smut-
nými prožitky, vzpomínky na své 
blízké, názory na sociální situaci, 
autorovy sny a touhy atd. Co však 
zůstává stále stejné a nezaměnitel-
né je poctivé a barevné aranžmá 
všech písní. Skupina se vyznačuje 
krásnými vokály všech čtyř vystu-
pujících muzikantů a precizní hrou 
na kytaru kapelníka Romana Hor-
kého. Kromě něj tvoří současnou 
sestavu Viktor Porkristl (kytara, 
zpěv), Pavel Plch (bicí, zpěv), Jiří 
Meisner (basová kytara, zpěv). Při 
poslechu písní si na své přijdou 
milovníci dynamických melodií, 
hlubokých myšlenek a občas i ve-
selých a vtipných „oddechovek“, 
které nenechají nikoho v klidu 
sedět. Skupina Kamelot dávno pře-
kročila hranici žánru Folk a coun-
try. Jak sám lídr Roman Horký 
uvádí, když už je potřeba někoho 
někam zařadit, sám by pro svou 
skupinu Kamelot vytvořil zatím 
neexistující škatulku „Pop-tramp“.

Připravila Iva Horká s využitím 
materiálů Lucie Kopáčkové

Trasa turné „O 106“ 
(vybráno)

17. 4. 2009 Velké Meziříčí
20. 4. 2009 Brno
28. 4. 2009 Třebíč
29. 4.2 009 Žďár nad Sázavou
14. 6. 2009 Kostelec u Kyjova (po-
 slední koncert turné).
Pořadatel si vyhrazuje právo na 
změnu.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina plánuje na 31. května 
dopoledne oslavy Dne dětí se soutěžemi a prověrkou zdravovědy ve svém 
areále na Vrchlického ulici v Jihlavě. V této souvislosti ředitelka ZZS 
KV Vladislava Filová vyhlásila výtvarnou soutěž o nejlepší obrázek se 
záchranářskou tématikou. Pro vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích 
připravili krajští záchranáři atraktivní dárečky. Soutěží se v kategorii 
I. (děti do 6 let), kategorii II. (děti od 7 do 10 let), kategorii III. (děti od 
11 do 15 let). Obrázky dětí musí být doručeny na adresu ZZS KV, p. o., 
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava do15. května 2009. Na zadní straně ob-
rázku musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, věk, adresa, tel. kontakt 
na zákonného zástupce dítěte. Vyhodnoceni budou v každé kategorii tři 
autoři nejlepších obrázků. Cena jim bude předána na dni dětí (v případě 
účasti škol by vyhlašovatel výtvarné soutěže přivítal a požádal o možnost 
vlastního – školního – předvýběru výtvarných děl, tak aby za každou 
školu přišlo cca 10 vybraných obrázků).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

návrhu, a to rozsahu mzdových ná-
roků splatných za 3 měsíce v době 
6 měsíců předcházejících měsíci, 
ve kterém byl podán insolvenční 
návrh. Celková výše vyplacených 
mzdových nároků zaměstnanci za 
jeden měsíc je omezena. Přehled 
zaměstnavatelů, na které byl podán 
insolvenční návrh, je k dispozici 
na všech pracovištích Úřadu práce 
Žďár nad Sázavou, a to ve Žďáře 
nad Sázavou, Novém Městě na 
Moravě, Bystřici nad Pernštejnem, 
Velkém Meziříčí, Velké Bíteši nebo 
na internetové adrese: http://portal.
mpsv.cz/sz/obcane/insolvence. Na 
této adrese jsou uvedeny i bližší 
informace vztahující se k výše 
uvedenému zákonu. Více informací 
poskytne na Úřadu práce ve Žďáře 
nad Sázavou p. Fanfrdlová, kance-
lář č. 323, tel. 566 685 412.

Krajský úřad kraje Vysočina re-
alizuje projekt „Vysočina 21“, který 
je podpořen z Revolvingového fon-
du ministerstva životního prostředí. 
První aktivitou, kterou bude v rámci 
projektu realizovat, je akce s názvem 
Čistá Vysočina. Přijďte a zapojte se 
ve dnech 20. – 26. dubna 2009 
do úklidu veřejných prostranství 
a přírody na Vysočině! Akce bude 
probíhat v rámci Dne Země, který 
se na celém světě slaví 22. dubna.

Zapojit se mohou školy, nezisko-
vé organizace, obce i jednotlivci – 
všichni kdo chtějí přispět k lepšímu 
a čistějšímu životnímu prostředí 
v našem kraji. Úklidová akce bude 
probíhat ve spolupráci s Krajskou 
správou a údržbou silnic Vysočiny, 
která následně zajistí svoz pytlů 
s odpadky.

Projekt Čistá Vysočina podpoří 
také autobusoví dopravci. Účastníci 
budou moci, po předložení speci-
álního průkazu, využít bezplatné 
dopravy na místo sběru odpadků 
a zpět, a to v rámci běžné linkové 
autobusové dopravy.

Všichni zájemci, kteří se chtějí do 
velké úklidové akce zapojit, vyplní 
krátký dotazník na webové stránce 
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. 
Na jednotlivá místa budou v rámci 
projektu distribuovány zdarma pyt-
le na odpadky a refl exní ochranné 
vesty pro účastníky.

Více o projektu Čistá Vysočina: 
Marta Vencovská, odbor regi-
onálního rozvoje, koordinátorka 
Zdravého kraje Vysočina a MA 21, 
telefon: 564 602 556, e-mail: 
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Budou degustovat domácí pálenky. Počet přihlášených vzorků narostl
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Pra-pra-pra-pra-pra-prarodiče 
– děkujeme vám

V tomto velikonočním shonu, který je už pomalu za námi, mne napadla 
jedna krátká, ale asi důležitá myšlenka.

Minulý týden jsem se setkal s jednou starší paní. Někteří by asi spíše 
řekli s jednou babičkou. Bylo jí určitě přes sedmdesát let. Během našeho 
rozhovoru vytáhla z kapsy starý růženec a se slzou v očích se pochlubila, 
že ho má po své mamince. Ten malý řetízek s kuličkami přivolal nějaké 
vzpomínky na mládí, na rodiče, na minulost.

Každé svátky, ať už Vánoce nebo Velikonoce, jsou příležitostí, abychom 
vzpomněli na ty, kteří byli před námi, na naše předky. Stačí se podívat 
na naše hřbitovy, kde vidíme zvýšenou návštěvnost. Dokonce katolická 
velikonoční bohoslužba obsahuje tuto chvályhodnou myšlenku – vzpo-
mínku na naše předky ve víře. Všichni bychom mohli říct, že máme účast 
na požehnání daném našim rodičům, prarodičům a vůbec všem předkům. 
Svatý Pavel připomíná, že dary a milosti dané předkům spočívají i na nás. 
Samozřejmě, že to byli hříšníci, stejně jako my. Ale to, co oni vybudovali 
pro sebe, ještě dnes přináší ovoce mezi námi. A jestli věříme v život po 
smrti, tak samozřejmě věříme, že i dnes jejich přímluva a snaha není 
marná. Za to všechno jim všem patří dík.          P. Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb
Velikonoční středa 15. 4. 2009
 7.00 Mše sv. na poděkování Pánu Bohu s prosbou
 za požehnání pro celou rodinu. o. M. P.
 9.00 Pohřeb zemřelého Františka Pospíšila. o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P.
Velikonoční čtvrtek 16. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Šturmovy a Josefa Malouška. o. P. K.
18.00 Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 55 let života,
 za 34 let společného života, za živou a zemřelou
 rodinu Chalupovu a Dvořákovu a za Boží požehnání. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Hrbov o. M. P.
Velikonoční pátek 17. 4. 2009
 8.00 Mše sv. za rodinu Kratochvílovu, Holubářovu,
 syna Jana, vnuka Petra. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež, za rodiče Filipovy,
 syna Vladimíra a Františka, za duše v očistci
 a za Boží ochranu. o. L. Sz.
Velikonoční sobota 18. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Antonína Drlíčka a rodinu Pospíchalovu. o. L. Sz.
15.00 Mše sv. s uzavřením manželství
 za Vladimíra Bojanovského a Markétu Hortovou. o. M. P.
18.00 Mše sv. za manžela Ladislava Prudíka, za živou
 a zemřelou přízeň. o. P. K.
2. neděle velikonoční 19. 4. 2009 – neděle Božího milosrdenství
 7.30 Mše sv. za rodiče Josefa a Ludmilu Smejkalovy,
 za Boží pomoc a ochranu a za duše v očistci. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za Zdislavu a Jana Slámovy, dvoje prarodiče
 a za Boží pomoc a ochranu. o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za živou
 a zemřelou rodinu Oulehlovu a Boučkovu. o. M. P.
18.00 Mše sv. za zemřelou rodinu Horákovu
 a Plachetských a z duše v očistci. o. P. K.
11.15 Poutní mše sv. v Oslavici, za farníky. o. L. Sz.
Pondělí 20. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Stanislava Kříže, celou rodinu 
 a duše v očistci. o. L. Sz.
Úterý 21. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Cejnarovu
 a přízeň. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti, za rodinu Haraštovu. o. L. Sz.
Středa 22. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za zemřelého Jiřího Havelku a jeho křtící
 kmotry, celou přízeň a za duše v očistci. o. L.Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice

Farní oznámení
Ve středu 15. 4. v 17.00 bude v rámci náboženství pro mládež procházka, 
resp. výlet do kina. Ve středu 15. 4. budou odpolední úřední hodiny kan-
celáře od 16.00-17.00. Ve čtvrtek 16. 4. bude po večerní mši sv. teologická 
hodina. V pátek 17. 4. od 14.00 bude adorace Nejsvětější svátosti. V pátek 17. 
4. v 16.30 bude příprava na biřmování. V sobotu 18. 4. v 9.00 v kostele bude 
první zpověď dětí. V sobotu 18. 4. v 18.30 bude příprava na svátost man-
želství a v 19.30 příprava rodičů před křtem dítěte. Výsledky voleb do farní 
rady najdete ve vývěsce před kostelem. První setkání farní rady bude v úterý 
21.dubna v 18.30 na faře. V neděli 19.4. v 11.15 bude poutní mše sv. v Oslavi-
ci. V neděli 19. 4. sbírka bude věnovaná na rekonstrukci ovládání zvonů.   -ls-

Inspekce nemovitostí má za úkol 
kontrolu a zjištění viditelného stavu 
nemovitostí. Nezabývá se neviditel-
nými vadami. Měl by si ji provést 
každý, kdo kupuje nemovitost. Je to 
podobné jako u ojetých aut, nikdy 
nevíte, jaký řidič byl vlastník před 
vámi.

V současné době není u nás tato 
služba příliš rozvinuta. První krok 
byl udělán na jižní Moravě, kde bylo 
založeno občanské sdružení, které 
profesionální inspektory certifi ku-
je. Než se síť inspektorů rozšíří po 
celé republice, budou je jako dosud 
nahrazovat odhadci, stavitelé nebo 
makléři z realitních kanceláří. Po-
kud si chcete inspekci provést sami, 
zaměřte se na následující oblasti: 
konstrukce nemovitosti (podívejte 
se na základy, zdivo a stropy, zda 
jsou patrné praskliny, posuny zdiva, 
jestli se zdivo nedrolí nebo není 
vlhké, zda jsou patrné dodatečné 

opravy); střecha (jaký je její celko-
vý stav, jestli neprosakuje, kdy byla 
střešní krytina vyměněna, zda jsou 
tašky dobře poskládané); podkroví 
(zda neproniká voda ze střechy, 
jestli jsou na omítkách vlhká místa); 
exteriér (jak vypadají okapy, kam 
je sváděna voda, jestli vypadá ne-
movitost zchátrale); elektřina (jaké 
je napětí, jak fungují vypínače, 
zásuvky, kdy byla el. prováděna); 
topení (jak je nemovitost vytápěna, 
jak se ohřívá teplá voda, jaký je stav 
kotle, kdy byla prováděna kontrola); 
voda (v jakém stavu je potrubí, jaký 
je tlak vody); zateplení; sklepení 
(voda, vlhkost, plíseň) a také ostatní 
(okna, komín, krb, bazén, garáž, 
spotřebiče – tj. jestli plní svoji funk-
ci, zda jsou záruční listy). Kontrola 
protiradonových opatření a napoje-
ní nemovitosti na inženýrské sítě by 
měla být samozřejmostí.

Ivana Dočkalová

Inspekce nemovitostí
aneb

Vyhněte se překvapením při koupi i prodeji

Jiří Trojan vyprávěl dětem
V březnu proběhla na I. stupni ZŠ Sokolovská beseda o létání s Jiřím 

Trojanem.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o historii i současnosti 

létání. Krásné a poutavé vyprávění bylo podloženo zajímavými obrázky 
a také krátkými fi lmovými ukázkami, které byly natočeny během letu. 
Pro děti bylo velmi zajímavé a netradiční sledovat Meziříčí a okolí „z ptačí 
perspektivy“. Bylo možné se také dozvědět mnoho informací o létání 
balonem, letadly, o důležitých podmínkách pro let jako je např. teplota 
vzduchu a počasí.

Velké poděkování patří J. Trojanovi, který žákům věnoval spoustu 
volného času a veškeré povídání a promítání si perfektně připravil. Dětem 
vyprávěl velmi srozumitelně, poutavě a nadšeně. Důkazem toho bylo, že 
děti vydržely sedět dlouhé hodiny, poslouchat a nezlobit…

Pro vzpomínku na zajímavou besedu si každý odnesl krásnou leteckou 
fotografi i náměstí a naší školy.                      Mgr. Petr Hladík, ředitel

Profesor PhDr. František Záviška
Narodil se 18. 11. 1879 ve Velkém Meziříčí na Horním Městě.
Byl řádným profesorem teoretické fyziky na Univerzitě Karlově 

v Praze, řádným členem České akademie věd a umění, řádným členem 
a hlavním tajemníkem Královské české společnosti nauk, členem Ma-
sarykovy akademie práce, členem 
Národní rady badatelské, čestným 
členem a předsedou Jednoty česko-
slovenských matematiků a fyziků, 
ředitelem ústavu pro teoretickou 
fyziku, děkanem Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v roce 
1926–27, proděkanem 1927–28 
tamtéž. Jeho manželkou byla Mil-
ka Škodová, nar. 1885. Bydlel ve 
Velkém Meziříčí na Náměstí č. 77 
(býv. Hejátkovo). Dne 5. 10. 1942 
odešel do Prahy.

Zahynul na pochodu smrti na 
úsvitu blížící se svobody 17. 4. 1945 
v Gifhornu.

Dne 15. listopadu 1964 mu byla na jeho rodném domě odhalena pamětní 
deska. Dům stával na Hornoměstské ulici č. 39/365 a byl již zbořen. Na 
jeho místě je dnes budova fi nančního úřadu a úřadu práce.

Po demolici byla pamětní deska uložena v muzeu na zámku.     -VGS-

Nejprve bychom měli uvést 
na pravou míru některé záhadně 
vzniklé chyby z minulého dílu. 
Namísto výrazu „agretát“ 
měl pochopitelně být 
uveden agregát – nu 
a k úhoně přišly jak-
si neplánovaně také 
Radenice, které se 
v textu přetransfor-
movaly na Radnice 
(ty ovšem leží někde 
poblíž Berounky, a to 
snad kdesi u Zbiroha).

Vraťme se ale k samotným mi-
nerálům. Vlastně však i k těm 
Radenicím: jako místní raritu prý 
lze uvádět krásně červené granáty 
zarostlé v hadci čili v tak řečeném 
serpentinitu; ty byly úspěšně vy-
brušovány do drobných fasetových 
tvarů, poněvadž nešlo o kousky až 
tak úplně malé anebo rozpukané, 
jako tomu bývalo v případě jiných 
lokalit. U Borů je zaznamenán také 
poměrně hojný výskyt červeno-
hnědých granátů almandinů. Před 
několika lety jsem zde na poprvé 
rozorané louce u potoka Babačka 
v oblasti Hatě (za Dolními Bory) 
našel kromě jiných nerostů i dva 
velké, bohužel však – zřejmě radlicí 
pluhu – mírně poškozené krystaly 
almandinu, jež jsou uvězněny v ob-

jetí rozměrných plátů tmavé slídy, 
tedy v biotitu.

Jinak byste tady při troše ne-
žádoucího „štěstí“ mohli 

náhodně nalézt možná 
i jiné druhy granátů, 
nežli jsou almandi-
ny, pyropy a další, 
jako třeba hesso-
nity apod. Kromě 
g ranátů českých 

(pyropů) se v Če-
chách i na Moravě 

pochopitelně dají občas 
v zemině jaksi nežádoucně objevit 
i granáty německé, případně ruské, 
které oboje ovšem mají tu podstat-
nou chybu, že nejde o minerály, 
nýbrž o nebezpečný šrot z poslední 
světové války. Německé jednotky 
se při svém ústupu, respektive 
útěku, zbavovaly všeho možného, 
takže nepotřebné munice byla plná 
pole i lesy, zejména však bahnitá 
dna rybníků.

Ale raději zpět ke kamenům. Po-
jednání o nerostech Borů a širšího 
okolí ukončíme poněkud deprimu-
jícím výčtem alespoň některých 
minerálů, které jsou popsány coby 
nálezy z okolí zmíněné vesnice, 
především z dolnoborského sva-
hového dolu, hornoborského lomu 
a ze známé Požárovy meze mezi 
Bory a Cyrilovem. Konkrétně jde 
o živce (ortoklas, plagioklas, albit) 
a křemeny (zejména o ty cenné, jako 
jsou křišťál, záhněda, citrín, růže-
nín + ostatní různobarevné variety 
základního křemene); dále jsou 
to slídy (světlý muskovit, tmavý 
biotit), turmalíny (především čer-
ný skoryl), andalusit, apatit, pyrit, 
dolomit, siderit (ocelek), sekaninait, 
cyrilovit, pozmezit, triplit, alman-
din, aktinolit, anatas, augelit (ne-
plést s igelitem!), beraunit, jahnsit, 
laueit, monazit, scorzalit, wagnerit, 
xenotim, zweiselit, bismut a bis-
mutin, covellin, cookeit, diaspor, 
farmakosiderit, ferrogedrit, goethit, 
granát, hematit, chalkopyrit, ilme-
nit, korund, löllingit, molybdenit, 
pyrhotin, sfalerit (blejno zinkové), 
skorodit, zirkon, opál, chalcedon 
+ radioaktivní minerály uraninit, 
autunit, metaautunit, torbernit, me-
tatorbernit a další. Uff! No prostě 
děs a hrůza. Však také Bory patří 
k nejznámějším a nejvýznamnějším 
moravským, ale také středoevrop-
ským mineralogickým lokalitám. 
Vždy šlo o naleziště velmi bohaté 
a druhově pestré; po uzavření dolu 
Hatě u Dolních Borů a po rekultiva-
ci tamější bývalé výsypky však jeho 
význam přece jen dosti poklesl.

Pokračování v některém z příš-
tích čísel: hora Květnice u Tišnova, 
unikátní výtvor přírody a naleziště 
všeho možného.      Vladimír Pařil

Týden čtení probíhal v celé ČR a my jsme ho zahájili 
opravdu svátečně. Protože hned v pondělí ráno k nám 
přijela paní spisovatelka z Prahy! Ivona Březinová 
píše zejména pro děti, píše zajímavě a píše hodně. Na 
svém kontě má již téměř 50 vydaných knih. Besedy s ní 
probíhaly v základní škole a byly dvě. Jedna pro mladší 
žáky, zde se děti dozvěděly mnoho o tom, jak knížka 
vzniká a jak je možné stát se spisovatelkou. Druhá 
beseda, pro ty starší, byla částečně věnovaná sérii knih 
se společným názvem Holky na vodítku. Tyto knížky 
se věnují problému různých závislostí.

Odpoledne pak začalo to pravé čtení v knihovně. 
A to ne ledajaké, protože našim VIP hostem byl Jiří 
Trojan. Fotograf, pilot, dokumentarista, autor řady 
knih leteckých snímků měst a obcí z našeho okolí, ale 
hlavně, úžasný vypravěč! My teď víme o létání snad 
úplně všechno.

V úterý 10. 3. byli na programu skřítci, trpaslíci 
a jiné pohádkové a nadpřirozené bytosti. Abychom se 
v nich lépe orientovali, udělali jsme si nejdřív malou 
rekapitulaci a soupis těchto stvoření. A že jich je! 
Popsali jsme 6 listů papíru.

Potom jsme si četli z knížky o trpaslících. A protože 
minulý den jsme hodně seděli a poslouchali, tak v úterý 
jsme se i hodně hýbali. Při hře Twister a turnaji v Ja-
rošovské káče a v Maxičlověče, nezlob se. Ve středu 
11. 3. nám četla jedna babička z Klubu dobré pohody 
pohádky od Jana Drdy a pak Kristýnka a Adélka 
z knížky Ivony Březinové.

A potom jsme dělali letadýlka. V plánu byla už 
v pondělí, ale ukrátit povídání Jiřího Trojana by byla 
veliká škoda. Jsou to letadýlka úplně jednoduchá, ale 
lítají parádně.

Čtvrtek 12. 3. byl den rekordů. Rekordů vlastních, 
rekordů v knihovně mezi knihami, a pak jsme šli dál: 
Čtenářský kroužek v naší knihovně před pár lety vy-
tvořil rekordní vánoční řetěz v délce 630 m!

Potom už jsme si vzali na pomoc knihy. 1000 čes-
kých nej od Ladislava Kochánka a pak Guinnessovu 
knihu rekordů. A věděli jste např., že Arthur 
Guinness (1725 – 1803) začal v roce 1759 ( je to 
250 let!) v irském Dublinu vařit pivo proslulé značky 
Guinness? A že ta slavná Guinnessova kniha rekor-
dů je pojmenována podle tohoto pivovaru? Její první 
vydání v roce 1954 totiž inicioval (a tedy celý projekt 
vymyslel) výkonný ředitel pivovaru sir Hugh Beaver 
jako příručku pro rozsuzování hospodských pří 
o tom, kdo je nejrychlejší, největší a podobně.
Čtení o rekordech je fajn, ale co takhle nějaký si 

vytvořit hned na místě? A tak jsme se dali do stavění 
věže z papírových cívek. Že je to malý rekord? V naší 
knihovně taková věž rozhodně nikdy nestála! Ale 
hlavně, užili jsme si u toho hodně zábavy.

Pátek 13. 3. byl pro nás veliký svátek. Po roce 
k nám opět zavítala paní profesorka Eva Kočí-Valová. 
A sešlo se nás hodně, proto jsme „zasedli“ v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Eva Kočí-Valová nám četla 
z knihy Ivana Klímy Jak daleko je slunce, krásný pří-
běh o čápech. O tom, jak jsou si čápi věrní. A proto na 
všech obrázcích čápy také najdete a hlavně svět, jak 
ho vidí ten letící čáp. Svět z ptačí perspektivy. A tak 
jsme se, aniž bychom to plánovali, vrátili k pondělnímu 
tématu a Jiřímu Trojanovi a létání…

Blanka Křížová a Zuzka Filipová,
 obecní knihovna Bory

Malý seriál lokální mineralogie (22)
Bory a okolí VI

Týden čtení v Obecní knihovně v Borech

I Velikonoce byly pro nás podně-
tem uspořádat dílnu pro děti a jejich 
maminky. Ty se v hojném počtu 
dostavily do naší školy, aby si spo-
lečnými silami v přátelském pro-
středí vytvo-
řily netradiční 
velikonoční 
výzdoby pro 
své domovy. 
Dílny se zú-
častnily i ma-
minky s naši-
mi budoucími 
prvňáčky, 
kteří tak měli 
možnost strá-
vit př íjemné 
odpoledne 

Velikonoční dílna v ZŠ Oslavice
s ostatními dětmi v novém prostře-
dí. Věříme, že dílny se stanou v naší 
škole tradicí a dále prohloubí dobrý 
vztah školy s veřejností obce.

Text a foto: Ped. prac. ZŠ
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Tel, fax: 566 524 649 e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz www.velkomeziricsko.cz

ve Velkém Meziříčí na Náměstí 84 (stará pošta)
vám nabízí ku příležitosti oslav velikonočních svátků
– široký sortiment lahvového i stáčeného odrůdového vína

lahvové odrůd. víno jakostní 0,75 l cena od 50 Kč
limitovaná série vína – pozdní sběr 0,5 l cena od 92 Kč
odrůdová sudová vína cena 1 kg od 40 Kč

– stáčená vína – každý den možnost ochutnávky 10 druhů zdarma

Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18, So 8.30–11 hodin

V posledním období zaznamenáváme zvýšený zájem 
o bytovou výstavbu v našem městě. Z těchto důvodu si ne-
chala fi rma BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o. zpracovat 
analýzu trhu s byty a rozhodla se zareagovat na zvýšený 
zájem o byty do osobního vlastnictví vlastním projektem. 
Vytipovali jsme několik vhodných lokalit a výsledkem 
je rozsáhlý projekt nazvaný Obytný soubor Za Školou. 
V současné době je zpracovávána změna územního plánu, 
po které může dojít k vlastní realizaci.

Předpokládaný termín zahájení výstavby je začátek 
druhého pololetí tohoto roku.

Ve fázi intenzivní přípravy jsou projektové a inženýrské 
práce. Plánovaná výstavba je celkově rozdělena do čtyř 
etap, které budou realizovány postupně podle potřeby 
trhu. Půjde o moderní bytové domy s důrazem na tepelně 
technické vlastnosti a úsporu energií, odpovídající sou-
časným i budoucím požadavkům na bytovou výstavbu. 
Většina bytů disponuje podlahovou plochou cca 86 m2, 
nabídka je doplněna malometrážními nebo mezonetovými 
byty. Bytový dům bude orientovaný tak, aby jednotlivé 
byty nabízely uspořádání na severní i jižní stranu objektu. 
Společné vybavení domu nabídne kromě standardního zá-
zemí, jako jsou sklepní kóje a kočárkárna, i osobní výtah 
a garáže. Další garáže jsou plánovány jako samostatně 
stojící, jejich realizace se bude odvíjet podle poptávky.

Od 16. 4. 2009 bude projekt k nahlédnutí na inter-
netových stránkách www.bc-hsv.cz. Další informace 
ohledně výstavby bytů a fi nancování je možné získat na 
informační schůzce, která se koná 29. 4. 2009 v 16.00 ve 
společenském sále hasičské zbrojnice nebo na bezplatné 
telefonní lince 566 686 266. Rezervace jednotlivých bytů 
začne 1. 5. 2009.

BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o.

NOVÉ BYTY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Nepůjde el. proud
Dne 16. 4. 2009 od 7.30 do 13.30 v Martinicích, Martinice cihelna;
dne 22. 4. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, uhelné sklady, 
ul. K Novému nádraží za viaduktem sm. k Třebíči;
dne 22. 4. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, ul. Nová, Příční, Sle-
pá, Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Karlov (od prodejny až po ul. K Buči).
Děkujeme za pochopení.                                                               -E.ON-

SILVACO, a. s., jeden z největších distributorů
zahradní a lesní techniky,

hledá kandidáta s dobrým analytickým myšlením
a organizačními schopnostmi na pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
LOGISTIKY A NÁKUPU

Popis pozice:
● řízení oddělení logistiky a nákupu
● řízení skladu, včetně odpovědnosti za efektivní řízení výše 

skladových zásob
● provádění školení podřízených
● podílení se na zavádění nových projektů v oblasti IS
● vedení týmu 5 pracovníků
Požadavky:
● VŠ prvního nebo druhého stupně
● velmi dobrá znalost MS Offi ce – Word, Excel, PowerPoint
● anglický jazyk – minimálně středně pokročilá úroveň
● praxe v obchodní společnosti vítána
● velmi dobré analytické a organizační schopnosti
● chuť pracovat v menší dynamické společnosti
Benefi ty:
● vnitřní motivační systém
● možnost dovolené navíc
● možnost profesního růstu
Další informace:
● pracoviště Velké Meziříčí 
● nástup možný ihned, nebo dle dohody
Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte 

na vychytil@silvaco.cz.

Zubní pohotovost 
18. 4. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
19. 4. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor. 

Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,
vyhlašuje výběrové řízení na:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Požadavky na vzdělání: ÚSO se zaměřením na stravování – SHŠ 
nebo SOU kuchař/ka s maturitou
Předpokládaný nástup 18. 5. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 6. 5. 2009.

UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU
pro učební obor cukrář, cukrářské práce
Požadavky na vzdělání: vyučení v oboru – cukrář, cukrářské práce 
+ maturita + doplňující pedagogické studium pro učitele odborné-
ho výcviku nebo ÚSO – SHŠ + doplňující pedagogické studium pro 
učitele odborného výcviku;
Předpokládaný nástup 1. 9. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 20. 6. 2009.



■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci se zděnou chatkou. Tel.: 
777 824 822.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD ve VM ve vilové 
čtvrti, 5+1 zahrada, vhodný pro 
lékaře, veterináře. Cena dohodou. 
Tel.: 608 030 760.
■ Prodám byt 2+1 ve VM, ul. Če-
chova, OV, cihlový, 1. podlaží. Nej-
vyšší nabídce. Tel.: 604 337 132.
■ Vyměním st. byt 2+1 za 1+1. 
Tel. v odpoledních hodinách 
733 729 510.
■ Hledám ke koupi menší domek 
k rekreaci, chalupu, popř. pěknou 
chatu s pozemkem nejlépe v okolí 
Velkého Meziříčí, Křižanova, Bí-
teše, i jinde. Cena dle stavu do 1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
Pronájem
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 
s možností odkupu nebo výměny za 
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

SAUNA RELAX Dům zdraví VM
Tel.: 728 382 202

— refl exní
— lymfatická
— thajská
— Dorhova
— Breussova
— havajská
— anticelulitidová aj.

Zavolejte 739 085 746

25. dubna 2009, 14.30 hodin
Bližší info www. kozlov.cz
Vzorky pálenek odevzdat 
nejpozději do 18. dubna do 

12 hodin.

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

Velikonoční nadílka financí

60.000 za 1.199 Kč!

120.000 za 2.399 Kč!

dále 20.000kč za 500.000 Kč

732 90 80 20

Máte více úvěrů? nevadí…

pro zam. i nezam., OSVČ, MD, 
důchodce

PRO NEZAMĚSTNANÉ

Rychle, spolehlivě a diskrétně

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí 

Tel.: 566 523 141 
E-mail: novevozy@horacke-vm.cz
www.horacke-vm.cz

Obec Stránecká Zhoř
nabízí k prodeji
poslední čtyři

stavební pozemky
v nové obytné zóně.

K pozemkům jsou přivedeny 
veškeré inženýrské sítě.

Cena 275 Kč/m2.
Bližší informace vám rádi 

podáme na OÚ, na tel.: 
566 544 483, nebo můžete 

využít naše webové stránky 
www.straneckazhor.cz.

Drobné zásilky kusové
i větších rozměrů

do hmotnosti 600 kg.
Ceny smluvní

pod tarifem dopravného.

VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY – TLUMOČENÍ
- individuální a fi remní jazykové kurzy
- překlad technické, ekonomické, 

právní, lékařské, obchodní aj.
- soudní překlady dokumentů: rodné 

a oddací listy, vysvědčení, rejstříky 
trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

- překlady prospektů, norem ap. 
Kontakt:

ECO Velké Meziříčí – Procházková
tel.: 566 520 301, mob: 602 325 108, 

fax: 566 520 471,
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Nejlevnější půjčky
na koupi bytu, domu,
stavbu, rekonstrukci
Zdarma poradíme na tel.: 
604 658 962, 724 368 544.

Tel.: 728 740 170

Prodám
■ Frézu Ligmet, litina, nová, sle-
va; pás. pilu, průměr kotouče 400. 
Tel.: 604 525 984.
■ Nápravu s koly a hever na dvou-
kolák, Jawu 350 cros, sbíjecí a vrtací 
kladiva, poklop na přívěs za OA. Cir-
kulárku s kolébkou. Tel.: 737 857 566.
■ Na Peugeot 405 pravé dveře 

přední, pravé dveře zadní, startér, 
alternátor, levý přední blatník, 
kapotu, masku, víko kufru, cena 
350 Kč/kus. Tel.: 606 181 593.
■ Na Octavie r. v. 2005 Alu kola 
Ronal Helios 6,5×315" originál 
zánovní s pneu Dunlop SP sport 
205/60. R1 91 H Letní 2×3 mm, 
2×4 mm, 4 ks, cena 4.500 Kč. Tel.: 
606 181 593.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Konzumní brambory 1 kg/5 Kč 
a krmné 1 kg/2 Kč. Řepu, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 608 573 306.
■ Brambory na sázení a konzum, 
odrůdy Dali, Adéla a Marabel, dále 
ječmen a pšenici. Cena dohodou. 
Tel. po 17. hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Litá kola na Škodu Felicii, obu-
tá – použité pneu. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Sazenice dubu, 1 ks 6 Kč. Tel.: 
736 784 301, 723 175 433.
■ Kompletní kola na Škodu 
Felicii, 4 ks. Nové gumy Barum-
Brilant. Disky jako nové. Poř. cena 
6.600 Kč, nyní za polovic 3.300 Kč. 
Tel.: 606 723 319.
■ Starší cihly (suché, oklepané) 
cca 500 – 1.000 ks, 3 Kč/1 ks. 
Starší suché trámy (na přístřeš-
ky) 10×10×400 cm, cca 40 ks, 
100 Kč/1 ks. Dlažební kostky 
10×10 cm, cca 500 ks, 10 Kč/1 ks. 
Betonové dlaždice (na chodníky 
do zahrady) 25×25×3 cm, 80 ks, 
10 Kč/1 ks. Malou kovovou pře-
vodovku na dodělání (na vrátek), 
300 Kč. Tel. mezi 10. a 18. hodinou 
603 561 129.
■ Rozkládací jídelní stůl, spolu 
se 4 židlemi (leštěný mahagon) za 
2.000 Kč. Tel.: 603 706 560.
■ Starší funkční kotel na pevná 
paliva zn. Dakon 24 kW. Cena 
500 Kč. Tel.: 603 879 581.
■ Dětské kolo Autor, 1,5 roku 
staré, původní cena 6.300 Kč, nyní 
3.000 Kč. Tel.: 733 729 510.
■ Konzumní brambory bílé – 
Adéla a červená Laura. Baleno po 
25 kg. Cena 5 Kč/kg. Tel. večer 
566 544 456.
■ 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.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali, 
poloraná žlutá, cena 400 Kč/1 q, 
stupeň množení C2. Žito 300 Kč/1 q. 
Tel.: 604 112 330.
Koupím
■ Dřevěnou dětskou postýlku 
do 1.000 Kč i s matrací. Tel.: 
605 981 347.
■ Srovnávačku s protahem do 
šíře 50 cm. Tel.: 721 086 594.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Destu, nosnost 2,5–3,5 tuny. 
Tel.: 721 086 594.
■ 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, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám pozemek s rodinným 
domkem ke zbourání v Bezděkově 
u Velké Bíteše. Cena 450.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.

1+1 ve Velkém Meziříčí nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám podnájem v Měříně 
nebo okolí. Byt nebo RD. Prosím 
nabídněte. Tel.: 773 615 017.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, zateplený, nová okna, 
plyn topení, výtah, částečně vyba-
vený. Tel.: 733 107 489.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad Plo-
várnou ve VM. Tel.: 737 577 195.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Sháním spolujezdce na do-
jíždění do práce, školy z Velkého 
Meziříčí do Třebíče a zpět. Pondělí-
pátek. Tel.: 602 668 854.
■ Doučím vaše dítě z 1.–5. ročníku 
(od 12 do 20 hodin). Zn. Učitelka. 
Tel.: 776 319 525.
Daruji
■ 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.

Upozornění na novelu zákona o zemědělství
Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zákon č. 85/2004Sb. upravuje
Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zá-

kona 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 pokračovat, 
může pouze pokud vlastní osvědčení vydané v období od 1. 5. 2004 – 
30. 4. 2009.

Bližší informace vám budou poskytnuty na Městském úřadě ve Velkém 
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 obecního živnostenského úřadu VM

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.
Středa 15. 4. Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, 
Hliniště, Nová Říše, Strmá
Čtvrtek 16. 4. Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, Hor-
noměstská (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, Jestřabec, Fajťák, Loupežník
V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v náhrad-
ním termínu, což je následující pondělí.                                       TS VM

Pozvánka na

Koná se 22. 4. 2009 v 9 hodin ve zdejší restauraci U Brány. 

Nabídka volných míst
v mateřské škole Dobrá Voda

Základní škola a mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace 
nabízí rodičům předškolních dětí několik volných míst v mateřské 
škole v Dobré Vodě.
Informace o škole a kontakty na telefonních číslech 566 543 158, 
733 510 327 nebo na www.skoladobravoda.estranky.cz.

Jiřina Marková, ředitelka školy

Sk Mostiště pořádá pouťovou zábavu

v sobotu 25. 4. 2009. 

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009

www.fajtfest.xf.cz

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky
KINO JUPITER CLUB – DUBEN

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

Středa 15. v 18 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku 
ze sousedství v dávno smluveném sňatku.
Co se stane, 
když si prin-
cezna Aneta 
nechce vzít 
prince Jero-
nýma? Bude 
svatba, válka 
nebo peklo na 
zemi? Prin-
cezna Aneta 
se za žádnou 
cenu nechce 
vdávat. A už 
vůbec ne za 
nešikovného prince Jeronýma, kterému byla kdysi zaslíbena výměnou 
za ochranu království. Král Bedřich však na sňatku trvá, protože sní 
o velké říši. Notabene porušení slibu by znamenalo vyhlášení války. 
Jak tedy princeznu zachránit a přitom neporušit úmluvu? Režie M. 
Šmídmajer. Hrají J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, V. Postránecký, 
Z. Adamovská. Komediálně laděná pohádka ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 105 minut
Sobota 18. v 19.30 hodin
VALKÝRA
Události 
předcházející 
20. červenci 
19 4 4 ,  k d y 
byl spáchán 
t en z řejmě 
nejproslulej-
ší atentát na 
Adolfa Hitle-
ra. Operace 
Valkyrie byl 
plán zosno-
vaný hlavně důstojníky Wehrmachtu, kteří už nemohli dál přihlížet tomu, 
jak se Německo pod tíhou spojeneckých náletů mění v jednu obrovskou 
ruinu. Režie B. Winter. Drama USA, původní znění, české titulky. 
V hlavní roli T. Cruise. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 120 minut
Středa 22. v 19.30 hodin
DENÍK NYMFOMANKY
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimněj-
šími detaily svého šokujícího sexuálního života.
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna 
milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muže 
a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech 
milostných eskapád se spoustou pikantních detailů. Posedlost se stále 
zvyšuje a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou 
v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku to-
hoto „povolání“. Erotické drama Španělska, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 18 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Čtvrtek 23. v 19 hodin
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
Film je vyprávěním očima malého chlapce o složité situaci 
a tíživé atmosféře počátku padesátých let, kdy docházelo 
k řadě závažných přehmatů, které vytvářely složité politické 
a společenské klima. Nehledě na tragičnost dějinných událostí prožívá 
hlavní hrdina Malik své dětství, které je víceméně šťastné, i když jeho 
matka po nocích pláče a jen sotva může uživit rodinu, protože otec odjel 
nechtěně na „služební cestu“. Snímek, jenž je jednou z nejpůsobivějších 
výpovědí o padesátých letech v totalitním světě, získal Zlatou palmu na 
mezinárodním fi lmovém festivalu v Cannes… Režie Emir Kosturica. 
Drama Jugoslávie, 1985. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 136 minut
Pátek 24., sobota 25. v 19.30 hodin
STRÁŽCI – WATCHMEN
Kdo bude strážit strážce?
Napínavé 
dobrodruž-
ství se ode-
hrává v Ame-
r ice v roce 
1985, kde su-
perhrdinové 
v kostýmech 
jsou běžnou 
součástí spo-
lečnosti a kde 
s e  Ho d i ny 
posledního 
soudu, které 
sledují napětí mezi USA a Sovětským svazem, stále více blíží půlnoci. 
Když je zavražděn jeden z nich, rozhodne se Rorschach, zatracený, ale o to 
víc odhodlaný strážce, odhalit komplot, který má zlikvidovat a zkompro-
mitovat všechny dávné i současné superhrdiny. Dá dohromady původní 
protizločineckou jednotku, což je už jen skupina vysloužilých hrdinů, 
z nichž pouze jeden má opravdové nadpřirozené schopnosti. Rorschach 
narazí na rozsáhlé a znepokojující spiknutí, jehož kořeny vedou k jejich 
společné minulosti a mohou mít za následek katastrofi ckou budoucnost. 
Jejich úkolem je strážit lidstvo…, ale kdo bude strážit Strážce?
Akční sci-fi  horror Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 161 minut

Odešel jsi,
ale zůstal jsi v srdcích těch,
kteří Tě milovali. 
Dne 13. 4. 2009 uplynulo 5 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Milan Kašpar
z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami,

maminka a bratr s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout. 
Dne 17. dubna 2009 vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka 
a babička, paní 
Jitka Machová 
z Měřína.

S láskou vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami. 

Dne 17. dubna vzpomeneme 11. 
výročí úmrtí pana 
Emila Rohovského 
z Oslavičky. 
Stále vzpomínají manželka a syno-

vé s rodinami. 

Na jarní dny se jistě těší všichni kolem nás, paprsky sluníčka, rozkvetlé 
sněženky, bledulky, tulipány s narciskami na zahrádkách nám do tváře 
tlačí pohodu, radost. Zvláště nám starším přináší jarní teplo veselou náladu 
a vše kolem nás je daleko krásnější. A co teprve, když jsme navštívili jarní 
velikonoční výstavu, kterou v těchto dnech pro nás všechny připravily 
naše ženy z ČSŽ ve Velkém Meziříčí společně s Jupiter clubem v prosto-
rách kulturního sálu. Doslova nadšeni jsme odcházeli, a chceme poděkovat 
vám všem, kdo jste zde vystavovali takovou nádheru. Ať již ti nejmenší 
ze školek, žáci ze základních škol, družin, ženy, spolky, věřte nám, každé 
město se nemůže pochlubit takovouto akcí a můžou nám jen závidět. 
Nejsme sami, koho ta výstava takto nadchla, a tak alespoň děvčata moc 
díků, je to od vás milé, obětavé.    Manželé Slabých, Marie Smejkalová

Za třebíčský klub nevidomcích SONS a KČT vám náleží srdečné
poděkování zároveň s přáním všechno nejlepšího, pevné zdraví a mnoho 
tvůrčích nápadů vám přeje za nás všechny                                A. Tomková. 

Jupiter club zve všechny příznivce country muziky na

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 WEGET 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.

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
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
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve VM ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák

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.

Vstupné: 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, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

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.

Pátek 24. 4., přísálí JC, 17 – 21 hodin

určeno pro žáky 12 – 15 let
Vstupné: 35 Kč

LADIES PARTY PRO DÁMY
Po velkém loňském úspěchu opět přijedou

RANGERS TEAMRANGERS TEAM
se svojí novou striptýzovou show

Pátek 29. 5. 2009 v 19.30 hodin

Stolová úprava
Vstupné: 150 Kč

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

V naší obci Dobrá Voda se díky dětem a mládeži stále uchovává tradice 
,,hrkání“ v době velikonoční, když zvon i na naší kapličce utichne. Patří 
jim za to velké poděkování, že nejen časně ráno jdou obejít s řehtačkami 
naši malou, ale pěknou vesnici.                                       Marie Žejšková

Dne 17. dubna jsme si připomněli 
15. výročí úmrtí paní 
Jiřiny Würthové 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají manžel Tomáš 
a dcery s rodinami.

Sponzoři:
Město Velké Meziříčí,
ORFIDEUS s. r. o., ALPA

VELKOMEZIŘÍČSKOVELKOMEZIŘÍČSKO
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Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

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

  Změna vyhrazena!

& Jupiter club Velké Meziříčí,
Náměstí 16/18

Pozvánka na výstavu obrazů 
Heleny Puchýřové:
NÁLADY VYSOČINY
doplněná fi gurální keramikou 
Ladislavy Břečkové 

Otevřeno do 23. 4. 2009
pondělí – pátek
v době 8 – 16 hodin,
neděle 19. dubna 14 – 16 h.

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 Fran-
cii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým autorům.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

 1. 5. Netín
 5. 5. Budišov

Sobota 18. 4.,
RockDepo Velké Meziříčí
dj’s: Virus + Teo (VM)
 j-kid (Pio Squad)
 videoprojekce
 (Sk8-SnB-graffi ti),
 beatbox

kavárna v pasáži IMCA • Do 30. 4. 2009

ARBOK • ABI GAIL • DOGA • Nightwish revival • ARAKAIN
20. 6. 2009

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin

výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na
cestopisnou přednášku Albánie – Stínadla Evropy
ve čtvrtek 16. 4. 2009 od 17.00
v budově střediska (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí)

jarní ornitologickou vycházku Za ptačím zpěvem,
v neděli 19. dubna 2009. Výlet bude zaměřený na sledování a poznávání 
ptačích druhů pod vedením zkušené ornitoložky Mgr. Dany Konečné. 
Trasa povede od nemocnice sv. Zdislavy kolem rybníka Prchal směrem na 
Lavičky a zpět do Velkého Meziříčí. Délka trasy je přibližně 8 km. Sraz 
na autobusovém nádraží ve Velkém Meziříčí v 9.20 hodin. Odtud odjede-
me společně pravidelnou autobusovou linkou v 9.35 hodin k  mostišťské 
nemocnici. Doporučená výbava: dobrá sportovní obuv, dalekohled.

do přírodního parku Balinské údolí na Den Země
25. dubna 2009 od 14 do 17 hodin.
Čeká vás příjemná procházka nádherným prostředím, nové obrazové 
panely rozšířené naučné stezky, ukázky živých organismů (ryb, dravců 
i bezobratlých) žijících v Balinském údolí, občerstvení v cíli trasy, drobné 
hry a soutěže pro děti. 
Trasa začíná u vstupu do Balinského údolí u silnice Velké Meziříčí – Uh-
řínov naproti odbočce k hotelu Amerika a končí v Balinách, odkud bude 
zajištěna doprava zpět do Velkého Meziříčí. Délka trasy přibližně 5 km.
Tyto akce fi nančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.        -ja-

Jedeme na výlet, pojeďte s námi!
V sobotu 25. 4. 2009 se uskuteční zájezd na FLORU OLOMOUC

Jarní zahradnické trhy
Autobus bude zastavovat: odjezd Velké Meziříčí, autobusové nádraží 
– v 7.00, Olomouc 9.00. Odjezd z Olomouce v 16.00. Na zpáteční cestě 
hodinová přestávka na občerstvení. Návrat v pozdních odpoledních 
hodinách. Objednávejte se na tel. čísle 604 952 990, 777 183 388.

Lenka Audy

Svaz diabetiků informuje občany
Poradenské dny pro veřejnost jsou vždy každý čtvrtek od 15 hodin v klu-

bu důchodců Komenského 6. Měření glykémie a tlaku krve – cena 20 Kč, na 
pokrytí nutných režijních nákladů. Dále nabízíme posezení při kávě nebo čaji 
a ke čtení dia literaturu (Diaživot, Regenu, Diastyl). Zúčastnit se může kaž-
dý, kdo má zájem o své zdraví, členství ve svazu není podmínkou k účasti.

ÚO svazu diabetiků ve Velkém Meziříčí i letos zajistila ozdravné pobyty 
u moře pro členy, rodinné příslušníky a blízké příbuzné. Zájemci o tyto 
ozdravné pobyty nemusí být členy svazu.

Itálie – Palmová riviéra – Martinsicuro od 19. 6. do 28. 6. 2009. Itálie 
– Bibione  od 4. 9. do 13. 9. 2009, přihláška do konce května. Chorvatsko 
– Střední Dalmácie – Drvenik – Makarská riviéra  od 11. 9. do 20. 9, 
přihláška do konce května. Odjezd z Velkého Meziříčí, cestování přes noc. 
Možnost fakultativních výletů, dle nabídky CK. Přihlášky: Josef Savara, 
Nad Sv. Josefem 238, Velké Meziříčí, tel.: 566 523 605, 606 375 555 osob-
ně nebo volat ráno – večer. Přihlášky lze také vyzvednout na městském 
informačním centru v městském úřadě v přízemí.

Diabetici se mohou přihlásit k udělení plakety 50 let života s diabetem 
v územní organizaci, a to na poradenských dnech nebo na výborových 
schůzích organizace, do konce srpna 2009. Plaketa pak bude slavnostně 
předána v Brožíkově síni v Praze u příležitosti Světového dne diabetu 
14. 11. Nenechte si ujít tuto jedinečnou slavnostní příležitost a ocenění 
plaketou 50 let života s diabetem na Staroměstské radnici.

Územní organizace Svazu diabetiků Velké Meziříčí

Moravskoslezská křesťanská akademie
a Farnost Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na vyprávění a promítání

Až do 23. dubna můžete zhlédnout obrazy třiašedesátileté malířky He-
leny Puchýřové (vlevo), rodačky z Nového Města, a keramiku Ladislavy 
Břečkové (78) z Brna (na snímku druhá zleva).                 Foto: Iva Horká

Jaromír Štětina
Ing. Jaromír Štětina (* 6. dubna 1943 v Praze) 
je český novinář, spisovatel a politik. Nejvíce je 
znám jako válečný reportér z oblastí bývalého 
Sovětského svazu a v současnosti jako bojovník 
za zákaz komunismu. Za svou práci obdržel v roce 
1997 Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2004 byl 
za Stranu zelených zvolen do Senátu. 
Pátek 24. dubna 2009 v 17.30 hodin, kinosál 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí

Výherci soutěže o 5 dvojcédéček BAGR 25 let
Přestože úplně správná odpověď na soutěžní otázku: Kdo zaujal u BAGRu 
post zpěváka po odchodu Petra Kapinuse? – Alo – nepřišla žádná, redakce 
odmění prvních pět soutěžících. Těmi jsou: Radek Kameník (Bory), Pav-
la Strnadová (Meziříčko), Libuše Dvořáková (Bory), Martina Šabacká 
(Horní Heřmanice), Michaela Strnadová (Meziříčko).              -red-

„A co vy tam v tý knihovně vlastně děláte, když zrovna nemáte otevře-
no?“ Tak variace na toto téma slýcháváme poměrně často. Co na to říci, 
pokud se člověk nechce uchýlit k nespolečenské a jednoslovné odpovědi? 
Myslím pochopitelně strohé odseknutí: „Nic.“ (Snad vás, milí čtenáři, 
nenapadl výraz hrubší?) Co tedy odvětit? Inu, nahlédněme do diáře. 
Nejprve zalistujme březnovými stránkami.

V zavírací době jsme pro vás připravovali společně s Bílou cukrárnou 
Velké Meziříčí akci BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY. Zdařila 
se? Pročtěme zápisy na hustě popsaných stránkách notesu podrobněji. 
V BURZE se prodalo neuvěřitelných 428 vyřazených knih a časopisů 
a rozdalo 350 čokoládových mincí. V průběhu akce HLEDÁME MOT-
TO! jsme toto motto opravdu našli. Výstižným heslem naší instituce se 
stává průpovídka M. Janíčkové: „Choďte do knihovny – duševní posi-
lovny!“ Hra OMALORÝMOVÁNKY zaznamenala k naší lítosti malý 
ohlas. Tentokrát tedy nesestavíme rýmovanou omalovánku. U čtyřverší 
D. Janečkové jsme se však pobavili. Co vy? „Nyní právě prožíváme krizi. 
/ V knihovně však ten splín zmizí. Všichni říkaj: „Je to v háji!“ / Při četbě 
však já jsem v ráji.“ 

Slušnou účastí byl naopak poctěn kvíz CO (NE)VÍTE O KNIHOVNĚ. 
Bylo odevzdáno 33 vyplněných lístků, ale do slosování postoupilo pouze 
15 z nich. 13 vyřadil malý počet správných odpovědí a dalších 5 zjevný 
podvod. Výhercem dortu ve tvaru knihy se stal mladý muž M. Caha. Věděl 
kupříkladu, že knihovna má ročně 29 000 návštěvníků, zapůjčí 100 000 
knih a vlastní ve svém fondu 42 000 svazků. Odhadl, že letos slavíme 120 
narozeniny a ve stávajících prostorech pracujeme od roku 2004. Správně 
tušil, že amnestii u nás uděluje ředitelka knihovny, nikoliv prezident repub-
liky či starosta města. Bylo mu jasné, že na galerie neodnáší po výpůjčním 
dni hromady knih ani placený pomocník, ani hbití permoníci, anóbrž 
zdatné knihovnice. A hlavně tuší, že knihovnice na pracovišti v zavírací 
době správně za b) nakupují a zpracovávají knihy, nikoliv za a) pořádají 
bujaré mejdany či za c) lenoší, pospávají a listují v četbě. Kdo by tak bys-
trému jinochu cenu nepřál? Odměnili jsme však poukazem na pohár dle 
vlastního výběru i dalších 24 soutěživců. A spolupráce s Bílou cukrárnou? 
Prostě na jedničku. Děkujeme a těšíme se na další příležitost.

Ve stejné době zhlédlo – považte – 298 návštěvníků výstavu prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí nazvanou PRO SLEPIČÍ 
KVOČ. Hostům hojně navštívené vernisáže přecházel zrak z nečekaného 
umu jejich vlastních potomků vedených slečnou J. Štursovou. Výborné! 
Věřte mi!

Pod prsty mi již šustí listy aktuálního měsíce dubna. Co je na nich 
psáno? Třeba to, že až do 24. 4. probíhá další výstava dílek šikulek vý-
tvarného oboru zdejší ZUŠ pod názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. 
Děti ve věku od 6 do 9 let připravily vzrušující výpravu za Dlouhým, 
Širokým a Bystrozrakým, k Ptáku Ohnivákovi a lišce Ryšce a mezi 
Brémské muzikanty. Vyřádily se s paní učitelkou D. Masnicovou věru 
dokonale. Kreslily, malovaly, fotily, kombinovaly techniky, vyráběly 
loutky, vypalovaly keramiku. K vidění je tak prostřená tabule s nádobím 
i dobrotami vlastní výroby, zrovna jako hlouček loupežníků, kteří mastí 
karty. Bomba! Neváhejte!

My jsme uchystali v půjčovně pro děti na celý duben o poznání skrom-
nější, ale milou výstavku dětských ilustrací ke knize Ireny Gálové: 
LÍSKULKA. Jde o výběr ze 119 obrázků namalovaných při besedách 
na téma Naši ilustrátoři žáky místních i přespolních ZŠ. 

Opusťme však děje uplynulé i výstavy žádající toliko pasivního obdi-
vu a buďme akčnější! Zapojme se do celorepublikové ankety KNIHA 
MÉHO SRDCE! Netvrďte mi, že jste o ní neslyšeli! Reklamní Jaroslav 
Dušek levituje před pestrými regály s knihami jistě i na vaší obrazov-
ce. Hlasování nominační od 4. do 19. dubna nabízí ještě dvě možnosti. 
Můžete vhodit vyplněný hlasovací kupon do schránky v knihovně, nebo 
třeba tamtéž zadat svůj tip do webového formuláře. Květen je vyhrazen 
hlasování z TOP 100 a od června do října budeme volit z TOP 12. Obé 
pouze přes www.knihasrdce.cz . Kdo si u internetu není jist v kramfl ecích, 
nemusí zoufat. Nabízíme podrobnosti a pomoc v půjčovně pro dospělé 
a zejména v internetové studovně. Chybět nebudou ani inspirativní vý-
stavky nominovaných knih. Ostatně sama ještě rozmýšlím. Která kniha 
okupuje to moje srdce?

Slova plní řádky rychleji, než by mi bylo milo. A což teprve můj 
upovídaný diář? Ten mi až pod nos podstrkuje další a další poznámky 
a rozčileně víří vzduch stránkami. (Dobrá, ty můj ukecánku, ale jen 
telegrafi cky.)

S hrůzou jsme zjistili, že někteří naši návštěvníci netuší, kde je inter-
netová studovna a čítárna. A co hůř, neví tedy, že také pro ně odebíráme 
téměř 60 titulů novin a časopisů (včetně novinky v podobě remitend 
doručovaných s měsíčním odstupem od vydání za velmi výhodnou cenu). 
A nemají tušení o možnosti zapůjčení periodik domů ve stejném rytmu 
jako u knih. Šetřete! Pečlivě se u nás rozhlédněte a začněte využívat 
i další nabízené služby.

Ostatně, když už se obezřetně rozhlížíte, určitě vám neunikne příjemná 
změna v půjčovně pro dospělé. Ve švech praskajícím regálům ulevil další 
– úplně nový – a ještě 46 polic podsunutých pod ty chuděry příliš četbou 
obtížené. Zmizely neuspořádané hromádky četby a regály zdobí vzorně 
ukázněné knižní řady, do nichž se navíc vetřeli nováčci. Nyní poměrně 
zdatně nakupujeme novinky a navíc jsme posháněli nejčastěji žádané 
tituly. Nebude tak třeba v některých případech dlouho čekat v pořadníku 
či využívat meziknihovní výpůjční služby.

A když už si bedlivě prohlížíme naše prostory, vidíme i příjemnou 
velikonoční výzdobu. (Ostatně čtenáři, kteří k nám dorazili v pátek 10. 
dubna, byli potěšeni také velikonočním pamlskem.)

Naší pozornosti neuniknou na dveřích půjčovny pro dospělé a inter-
netové studovny tabulky, na nichž se denně přepisuje datum. Jde o další 
možnost, jak si uvědomit, do kdy je nutno vrátit absenční výpůjčky, které 
si zrovna čtenář odnáší domů.

Milý deníčku, už sklapni. Desky, rozumějte, desky. A vy, drazí čtenáři, 
se mějte hezky. A nezapomeňte: Choďte do knihovny – duševní posi-
lovny!                                                                                  Ivana Vaňková

Vytrženo z diáře
Městské knihovny Velké Meziříčí



Chlapci 7. třídy:
1. Švihálek Radek 143 cm 
2. Duben Lukáš  135 cm 
3. Polášek Ondřej 132 cm 
4. Zezula Pavel 129 cm
5. Milota Tomáš 129 cm
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BOWLINGLIGA 2009

ŠKOLNÍ SPORT – 15. ROČNÍK VELIKONOČNÍ LAŤKYFOTBAL – MLÁDEŽ

HOKEJ

ŠACHY

FC VM st. žáci – FK Humpolec 
3:1 (1:1)
Střelci branek: 29. Žáček – 31. 
Pokorný, 41. Rosický, 55. Štefka. 
Sestava: Sysel – Bárta, Štefka, 
Rosický (50. Pazderka), Bradáč 
– Chytka (53. Benda), Pokorný, 
Ráček, Krejčí – Polanský, (59. 
Procházka) Komínek. Karty a vy-
loučení: ŽK 0:0, ČK 0:0
Domácí začali aktivně a od první 
minuty se snažili dostat soupeře 
pod tlak. Vytvořili si spoustu šancí, 
které však nedokázali brankově 
zúročit. Hosté udeřili v 30. minutě, 
na polovině hřiště se zmocnil Žáček 
míče, nikým neatakován vystřelil 
z 30 metrů a s pomocí tyče skončil 
míč v brance bezmocného Sysla – 
0:1 Domácí se rychle oklepali, v 32. 
minutě se míče zmocnil Pokorný, 
prošel mezi obránci a tvrdou střelou 
prostřelil brankáře Humpolce 1:1.
V 41. minutě, zahrával z poloviny 
hřiště Rosický standardní situaci, 
míč se odrazil před brankářem 
a v údivu všech skončil v síti 2:1. 
Zahrávání rohu je silnou stránkou 
domácích, což dokázali v 55. minu-
tě, Polanský poslal míč do vápna, 
na něj si naběhl Štefka a hlavou 
rozvlnil sít potřetí 3:1.
Sokol Bedřichov – FC VM st. žáci 
1:2 (0:2)
Střelci branek: 52. – 1. Štefka, 3. Po-
lanský. Sestava: Řeháček – Bárta, 
Štefka, Rosický, Bradáč – Chytka 
(55. Procházka), Pokorný, Ráček, 
Krejčí (70. Horký) – Polanský, 
Komínek (45. Benda). ŽK 0:0. ČK 
1:0 56.
Další důležité utkání, sehráli naši 
žáci v sobotu 4. 4. na půdě Sokola 
Bedřichov. Domácí chtěli žákům 
Velmezu, oplatit podzimní porážku 
ve Velkém Meziříčí 2:3. Lepší vstup 
do utkání, jsme si nemohli přát. V 1. 
minutě zahrával Polanský roh, na 
ten si naběhl Štefka a hlavou nedal 
brankáři šanci 0:1. Běžela 3. minu-
ta, Polanský napadal brankáře při 
rozehrávce, ten netrefi l míč, toho 
se zmocnil Polanský, který měl tak 
snadnou pozici dopravit míč do 
prázdné branky 2:0. Následovaly 
další šance, náš tým tak zcela ovládl 
hru v prvním poločase. Domácí za 
celý první poločas brankáře Řeháč-
ka neohrozili.

První minuty druhého poločasu, 
byly opět v režii hostí. První střelu 
na branku domácí vystřelili v 54. 
minutě, když nepovedený centr si 
do branky srazil nikým neatakován 
překvapený Řeháček. Domácí se 
snažili i o vyrovnání, hosty na pár 
minut přitlačili, ale žádnou šanci 
si nevypracovali. Žáci hostí, si 
zaslouženě odváží z Bedřichova 
tři body.
FC VM ml. žáci – FK Humpolec 
5:0 (2:0)
Střelci branek: 34. 39. a 44 Liška, 
10. Novotný, 55. Juda. Sestava: 
Hladík – Horký, Juda, Novotný, 
Špaček – Vokurka, Hibš , Procház-
ka, Chalupa, – Liška, Krčál. Dále 
nastoupili Bačák, Heto, Karmazín, 
Kožený, Karty a vyloučení: ŽK 
0:0. Bez ČK.
Prvního gólu jsme se dočkali už 
v 10. minutě – domácí zahrávali 
roh, na ten vyskočil nejvýš Novotný 
a hlavou otevřel skóre utkání 1:0. 
V druhém poločase se hra nezměni-
la, 34. minutě vystřelil Procházka, 
trefi l tyč, míč se odrazil volnému 
Liškovi, ten s přehledem dopravil 
míč do branky 2:0. V 39. minutě 
nahrál Vokurka, volnému Liška 
a ten zvýšil na 3:0. Svůj třetí branku 
v utkání střelil v 44. minutě Liška, 
opět po přihrávce od Vokurky. 
Poslední branku přidal v 55. mi-
nutě Juda, po pěkné přihrávce od 
agilního Vokurky. Naši mladší žáci 
tak zaslouženě vyhráli.
Sokol Bedřichov – FC VM ml. 
žáci 0:2 (0:0)
Střelci branek: 53. a 56. Heto. Sesta-
va: Hladík – Horký, Juda, Novotný, 
Špaček – Vokurka, Karmazín, Pro-
cházka, Chalupa, – Liška, Krčál. 
Dále nastoupili Bačák, Kořínek, 
Hibš, Heto, Kožený, Pololáník. Kar-
ty a vyloučení: ŽK 0:0, bez ČK.
Naši mladší žáci si v prvním polo-
čase nevytvořili žádnou vyloženou 
šanci. Domácí měli největší šanci 
v 18. minutě, když se na brankáře 
Hladíka řítil domácí útočník, ale 
netrefi l branku. V druhém poločase 
byla hra vyrovnaná. Hosté v závěru 
strhli vítězství na svou stranu, když 
se dvakrát trefil střídající Heto. 
Mladší žáci vstřelili své první 
branky a poprvé na jaře se radovali 
z vítězství.                           -dek-

Jednotlivci – muži
Jméno nához počet kol průměr pořadí
Lavický 697 4 174,3 1.
Baloun 2715 16 169,7 2.
Bednář 2702 16 168,9 3.
Kružík 2008 12 167,3 4.
Korydek 2668 16 166,8 5.
Kliner 2579 16 161,2 6.
Němec ml. 1898 12 158,2 7.
Kozina st. 2497 16 156,1 8.
Kočiš 2473 16 154,6 9.
Holík 2468 16 154,3 10.
Šlapal 2462 16 153,9 11.
Homola 2385 16 149,1 12.
Hugo 1192 8 149,0 13.
Tvarůžek 2371 16 148,2 14.
Věžník 2329 16 145,6 15.
Kučera 580 4 145,0 16.
Mynář 2315 16 144,7 17.

Procházka 574 4 143,5 18.
Smejkal L. 2275 16 142,2 19.
Jakubec 2265 16 141,6 20.
Hnízdil 1686 12 140,5 21.
Sýkora 1119 8 139,9 22.
Bradáč st. 2227 16 139,2 23.
Němec st. 528 4 132,0 24.
Smejkal J. 2103 16 131,4 25.
Rapušák 1493 12 124,4 26.
Savvin 491 4 122,8 27.
Šoukal 1328 12 110,7 28.
52428 352 148,9

Jednotlivci – ženy
Jméno nához počet kol průměr pořadí
Kozinová 2356 16 147,3 3.
Kunčarová 2340 16 146,3 1.
Mejzlíková 2309 16 144,3 2.
Jakubcová 2107 16 131,7 4.
 9112 64 142,4

Konečné tabulky družstev
v sezoně 2008/2009

Krajský přebor
 1. ŠK Caissa Třebíč C 11 10- 0-1 59,0 30 (41)
 2. Spartak Pelhřimov A 11  9-1- 1 59,5 28 (48)
 3. Jiskra Havl. Brod A 11  8-0- 3 56,5 24 (41)
 4. Sokol Bedřichov A 11  6-1- 4 49,0 19 (35)
 5. TJ Žďár nad Sázavou B 11  6-1- 4 46,5 19 (28)
 6. TJ Náměšť nad Osl. A 11  5-1- 5 46,0 16 (35)
 7. Spartak Třebíč A 11  5-1- 5 46,5 16 (32)
 8. Gordic Jihlava C 11  4-0- 7 31,0 12 (19)
 9. SB Světlá n. S. A 11  3-2- 6 37,5 11 (24)
10. Spartak V. Meziříčí A 11  2-3- 6 40,5  9 (25)
11. Gambit Jihlava A 11  2-2- 7 33,0  8 (16)
12. Jiskra Humpolec A 11  0-0-11 23,0 (10)
Legenda: Za názvem každého zú-
častněného oddílu = celkový počet 
sehraných utkání/výhry – remízy 
– prohry týmu/skóre (= celkem 
bodů ze všech partií)/úhrnné body 
družstva/v závorce počet vyhra-
ných partií. 

Krajská soutěž
1. Gambit Jihlava B 10 7-1-2 44,5 22 (35)
2. Sokol Bedřichov B 10 7-0-3 55,5 21 (46)
3. Spartak Třebíč B 10 5-1-4 40,0 16 (30)
4. ŠK Caissa Třebíč D 10 3-2-5 33,5 11 (21)
5. Spartak Velká Bíteš 10 3-1-6 36,0 10 (29)
6. Sokol Rouchovany 10 1-3-6 30,5  6 (13)
Regionální soutěž sk. „Východ“

1. ŠK Bystřice n. P. 8 7-1-0 29,5 22 (26)
2. TJ Žďár n. S. D 8 5-1-2 20,5 16 (15)
3. Spartak Vel. Meziříčí B 8 3-3-2 22,0 12 (15)
4. Sokol Nové Veselí 8 0-3-5 14,0  3 (9)
5. Sokol Jámy 8 0-2-6 14,0  2 (10)
Podrobnější hodnocení přineseme 
v některém z příštích čísel.     -vp-

Nejmladší český hokejový výběr 
ročníku narození 1996 se zúčastnil 
v kanadském Quebecu mistrovství 
světa kategorie Pee-Wee. Tým si 
vybral a koučoval v pozici hlavního 
trenéra František Musil. Prakticky 
ve stejné době se Musil společně 
s trenérem Sýkorou stal také tre-
nérem čs. hokejové reprezentace 
do 18 let.
HHK Velké Meziříčí reprezentoval 
v tomto prvním neofi ciálním repre-
zentačním týmu odchovanec Pavel 
Zacha, který se do týmu prosadil, 
přestože je teprve ročník narození 
1997.
Český tým nastupoval na kanadské 
půdě v dresech Chomutov ČR. 
V této kategorii a na tomto turnaji je 
pravidlem, že republikové, oblastní 
nebo městské výběry musí nastou-
pit v klubových barvách. V případě 
našeho reprezentačního výběru, 
slovenského a dalších je uveden 
státní znak na hrudi a velké nápisy 
Czech, Slovakia apod. na zádech.
Pozitivem je převážně úspěšná bi-
lance z množství sehraných utkání 
se silnými i mimořádně atraktiv-
ními zámořskými soupeři. Český 
tým nastoupil už šestnáct hodin po 
svém příletu do Kanady proti New 
York Rangers, na jehož lavičce 
nestál v pozici trenéra nikdo menší 
než sám Mark Messier společně se 
svým otcem. Tento zápas skončil 
v základní hrací době remízou 2:2. 
Rangers si lépe vedl v rozhodujících 
samostatných nájezdech. Přestože 
jsme nastoupili bezprostředně po 
náročné cestě, byl to v konečném 
účtování dobrý výsledek, protože 
Rangers se ve své 28členné skupině 
MS probojovali až do fi nále.
Jako druhý soupeř pro přípravný zá-
pas byl chvíli ve hře také Pittsburgh 
Penguins s Mariem Lemieuxem na 
střídačce. Direktoriát turnaje nám 
ale nakonec přidělil tým San Jose 
Sharks, který jsme porazili 5:2. Do 
oficiálního vstoupil český výběr 
s velmi silným americkým týmem 
Rochester Aliance. Našemu týmu 
se podařilo prolomit prokletí proher 
v prvním kole díky výhře 4:1 nad 
tímto výborným soupeřem. O jeho 
síle svědčí fakt, že pro Rochester 

to byla na dlouhou dobu poslední 
prohra v turnaji. Zastavil se až 
v absolutním semifinále celého 
šampionátu, tedy mezi posledními 
čtyřmi celky v konkurenci 56 týmů 
ze 16 zemí celého světa. V dalších 
utkáních jsme si rovněž vedli 
úspěšně. New York Islanders jsme 
porazili 8:4, Washington Capitals 
6:2, Quebec Avalange, tým, který 
představuje farmu Colorada Ava-
lange vzhledem k faktu, že bývalý 
tým NHL Quebec Nordigues byl 
před léty prodán do Coloráda s pří-
vlastkem Avalange, jsme rovněž 
zvládli jednoznačně 5:1. Tampu Bay 
Lightning o den později dokonce 
8:2. Ale to byly pouze přátelské 
zápasy, hrané v době, kdy náš tým 
zvládl aklimatizační problémy 
a předváděl vynikající evropský 
hokej, který začal přitahovat větší 
pozornost amerických medií. Bo-
hužel, v této době zasáhla naplno 
náš tým chřipková epidemie, která 
definitivně převážila misky vah 
na turnaji v neprospěch českého 
výběru. 
Ve druhém kole MS Pee-Wee nás 
čekal velmi zdatný soupeř, Detroit 
Red Wings. Po nervy drásajícím 
průběhu se podařilo otočit vede-
ní Red Wings z 0:2 na 3:2 v náš 
prospěch. 
K poslednímu utkání v Kanadě 
nastoupil zbytek našich hráčů proti 
týmu z opačného pobřeží Kanady – 
Vancouveru. V základní hrací době 
byl výsledek 2:2 a čs. tým opět pro-
hrál až v samostatných nájezdech.
A tady už se dostáváme k těm 
negativním záležitostem prová-
zejícím letošní účinkování čs. 
týmu v Kanadě. Podle vedení celé 
výpravy jsme měli letos nejsilnější 
tým za posledních pět až šest let. 
Český kolektiv byl sice velmi dobře 
hodnocen, v přípravných zápasech 
si vedl skvěle, ale z Mistrovství 
dvanáctiletých hokejistů Pee-Wee 
v Québecu vypadl už ve druhém 
kole. Na kolapsu našeho týmu se 
výrazně podílela chřipková epi-
demie. Do rozhodujícího utkání 
s Detroitem už vzhledem k akutní 
nemoci nezasáhl Pavel Zacha a dal-
ší čtyři hráči základního kádru. 

Trenér musel proti Detroitu hrát 
na dvě lajny a hráči už v závěru, 
ve kterém ztratili vítězství, neměli 
více sil. Na stavu týmu se, bohu-
žel, podílely i kanadské rodiny, ve 
kterých hráči bydleli. Ty naprosto 
nepochopitelně nutily i nemocné 
hráče k plnění předem stanoveného 
programu. Tím se nemoc rozšířila 
v krátké době na celou výpravu. 
Poslední dohodnutý přátelský zápas 
s CSKA Moskva jsme už nemohli 
odehrát, protože bychom nepo-
skládali ani ty dvě zdravé lajny. 
Část týmu se ocitla ve stavu, kdy 
musela absolvovat zpáteční cestu 
z Kanady do Evropy v horečkách 
a nemá díky tomu na tuto akci ty 
nejlepší vzpomínky. Někteří hráči 
se po příletu nedokázali vrátit na led 
ani po čtrnácti dnech a také váhové 
úbytky u těchto dětí 5-6 kg nebyly 
výjimkou.
Další velkou nevýhodou byla nese-
hranost, prakticky nulová příprava 
a zajištění této akce, únavný pobyt 
v kanadských rodinách, málo času 
na aklimatizaci. V celém souhrnu 
byli hráči vystavení takovému za-
tížení, že bylo prakticky nemožné 
chtít po nich podání vrcholných 
výkonů v takto kvalitních a vypja-
tých zápasech. 
Na druhé straně bych velmi rád 
hluboko smeknul před prací 1200 
pořadatelů tohoto turnaje. Cítím 
osobně velkou pokoru před gene-
racemi lidí, kteří toto mistrovství 
před padesáti roky dokázali vymys-
let, zorganizovat a potom desítky 
let vylepšovat do dnešní podoby. 
Svoji tradici spojenou s fenomé-
nem zvaným lední hokej dokáží 
prodat a vyšperkovat do nejmenšího 
detailu. 
Když do šampionátu vstupovali 
o prvním víkendu domácí Quebec 
Remparts, využili tohoto okamžiku 
pořadatelé k půlhodinové slavnosti, 
během které pozvali na led velké 
osobnosti kanadského a světového 
hokeje, které v minulosti prošly 
tímto turnajem. Tísnili jsme se při 
tom někde pod stropem druhého 
patra Pepsi arény, volných míst 
v šestnáctitisícové aréně mnoho ne-
zbývalo. Videošoty byly promítány 

na celou ledovou plochu potemnělé 
haly Colisse Pepsi, na velké kostce 
nad ledem i na padesáti velkoploš-
ných obrazovkách umístěných ve 
vrchní části arény. Přestože nejsme 
nijak spjati s kanadským hokejem 
a jeho historií, tak i nezaujatému 
divákovi běhal mráz po zádech 
a draly se slzy do očí při sestřihu 
okamžiků, na kterých jsou vidět 
záběry ze hry malého Gretzkyho 
před léty na tomto šampionátu, 
když jste mohli vidět malého Maria 
Lemieuxe na ledě této arény sou-
časně s prostřihy na slzy v očích 
současného Maria přítomného mezi 
hosty i jako trenéra týmu Penguins. 
Stejně tak hala aplaudovala při 
záběrech na hru malého a potom 
současného Marka Messiera, Lind-
rose, Crosbyho a dalších megastars 
světového hokeje ve velké většině 
fyzicky přítomných na této velko-
lepé hokejové slavnosti.
Mezi dospělými účastníky naší 
výpravy zaznívaly hlasy doporu-
čující účast funkcionářům ČSLH 
zabývajícím se mládeží na této akci, 
která by bezesporu posloužila jako 
to nejlepší školení pro tyto pracov-
níky. František Musil vyprávěl, 
jak hluboce před několika roky 
poznamenala účast na mistrovství 
dvanáctiletých hráčů v Quebecu 
i takového ostříleného hokejového 
harcovníka, jakým je hráčský agent 
Jaromír Henyš.
Mistrovství Pee-Wee ve svém roz-
sahu nekončí uvnitř Pepsi arény 
nebo v jejím okolí. Po celém městě 
bylo možné spatřit obří transpa-
renty propagující tento turnaj. Na 
jednotlivých kanálech kanadských 
televizí běžely obsáhlé reportáže 
z turnaje, městská kabelová televize 
vysílala poslední týden nonstop 
zpravodajství z turnaje, v tisku byly 
celé dvojstrany denně věnované 
turnaji, týmům, hráčům a čestným 
hostům. Při počtech diváků v hale 
a cenách vstupenek je dokonce 
pravděpodobné, že tato akce není 
ztrátová. 
Pro účastníky z Evropy je tento 
dech beroucí monstrózní šampionát 
dvanáctiletých hokejistů hlubokým 
zážitkem.                       -zach-

Mistrovství světa dvanáctiletých hráčů v Kanadě – 50. ročník

Chlapci 5. třídy:
1. Jelínek Petr 126 cm 
2. Hýl Petr 123 cm 
3. Liška Radim 120 cm
4. Pololáník Lukáš 117 cm 
5. Chalupa Lukáš 114 cm

Chlapci 6. třídy:
1. Smejkal David 129 cm 
2. Košábek Adam 126 cm 
3. Jaša Jakub 120 cm 
4. Musil Josef 117 cm
5. Horký Bohuslav 114 cm  

Ve středu 8. dubna uspořádali učitelé tělesné 
výchovy Základní školy Oslavická Velké Mezi-
říčí jubilejní sportovní lehkoatletickou soutěž ve 
skoku vysokém. Letošní početně i výkonnostně 
slabší úroveň přinesla pro řadu účastníků zlep-
šení dosavadních osobních výkonů. 

Celkem dvanáct dívek a třicet šest chlapců 5.–7. 
tříd si mohlo porovnat svoji dosavadní úroveň 
skokanských schopností. Trojice nejlepších 
v každé kategorii byla oceněna diplomem 
a drobnými cenami. 
Nejhodnotnější výkony celého sportovního 

mítinku předvedli v kategorii dívek Markéta 
Partlová, jež se zatím neúspěšně pokoušela 
posunout hranici školního rekordu (139 cm) 
a Radek Švihálek, kterému se podařilo zdolat 
výšku 143 cm.                                          

 -záv-

Dívky 5. třídy:
1. Kačírková Gabriela 105 cm 
2. Bačová Soňa 105 cm 
3. Pokorná Lucie 100 cm 

Dívky 6. třídy:
1. Partlová Markéta 135 cm
2. Hleba Ivanna 120 cm
3. Sedláčková Klára 117 cm
4. Koudelová Tereza  117 cm
5. Panáčková Karolína  111 cm

Dívky 7. třídy:
1. Vidláková Nikola 123 cm
2. Dvořáková Karolína 123 cm
3. Zadáková Zlata 120 cm
4. Kosourová Gabriela 105 cm
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BOWLINGLIGA

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

KUŽELKY

VOLEJBAL

HÁZENÁ

FOTBAL – BORY

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2008

FOTBAL
MSD sk. D

Viktoria Otrokovice – FC VM 
2:2 (1:2)
Střelci: Maňák (38.), Ondryáš (54.) 
– Kratochvíl (3.), Z. Mucha (6.). 
Rozhodčí: Beneš – Šenkýř, Smekal, 
DS Kotouček. Ž. k. P. Mucha (10.), 
Kratochvíl (56.), Berka (83.), Durda 
(90.), bez č. k. Diváků 200. Sestava 
FC VM: Trnavský – Z. Mucha, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Průša 
(46. Durda) – Dufek (69. Loup), Po-
korný, Němec, Berka – Kratochvíl 
(81. Klusák).
Hosté poučeni vývojem zápasu 
s Třebíčí začali svižně a svou útoč-
nou aktivitu, kterou své protějšky 
dokonale zaskočili, dokázali zú-
ročit i brankově. Už ve 3. min. po 
akci Pokorného se dostal ke střele 
v pokutovém území Berka, jeho 
přízemní střelu stačil domácí bran-
kář ještě vyrazit, ale na dorážku 
Kratochvíla už neměl nárok. O tři 
minuty později hosté po akci Kra-
tochvíla znovu obraně Viktorie zle 
zatápěli, Němcův přesný centr našel 
dobře postaveného Muchu a jeho 
zásluhou zapadl míč do horního 
rohu za vzdálenější tyč. Domácí 
vědomi si nepříznivého vývoje, 
zvýšili obrátky, přidali na důrazu 
i tvrdosti a také obrana Velmezu 
se místy dostávala do svízelných si-
tuací. Meziříčští ale svému soupeři 
nezůstávali nic dlužni, standardní 
situace se střídaly na obou stranách, 
ale kromě střel mimo k přímému 
ohrožení obou brankářů nedošlo. 
První opravdu gólovou šanci tak 
měly Otrokovice ve 28. min., kdy 
jeden z domácích forwardů z penal-
tové vzdálenosti pálil nad a územní 
převaha Viktorie se začala měnit 
v tlak. Ve 35. zahrávali hosté rohový 
kop, odvrácený míč využili domácí 
k bleskovému výpadu a J. Krejčí 
až v poslední chvíli stačil šanci 
soupeře, chvátajícího s míčem na 
Trnavského branku, zlikvidovat. 
Krátce nato se ale domácí přece 
jen dočkali, když nejvyšší muž na 
hřišti domácí Maňák přeskočil vy-
bíhajícího Trnavského a ještě před 
poločasem svým kontaktním gólem 

vlil domácím příznivcům novou 
naději. Ta se vyplnila hned v úvod-
ních minutách druhého dějství, kdy 
Z. Mucha ve snaze odvrátit míč 
z vlastní šestnáctky do autu nastře-
lil dobíhajícího útočníka domácích 
a míč prolétl kolem vybíhajícího 
Trnavského do vzdálenějšího dolní-
ho rohu jeho branky. Obě strany se 
pak snažily tříbodovou velikonoční 
nadílku strhnout na svou stranu, ale 
přes několik šancí na obou stranách 
se to nikomu z aktérů nepodařilo. 
V 74. min. Meziříčští sice gól dali, 
bohužel pro ně jim ale byl odmáván 
ofsajd. Největší z řady šancí měl 
patrně hbitý Durda, který v 62. 
min. vystihl váhavou rozehrávku 
domácích stoperů, vypíchl míč 
brankáři, kterého obešel, ale místo 
prázdné brány trefi l tyč, od které 
se míč odrazil do zámezí. Domácí 
svou výškovou převahou, zejmé-
na obrovitým Maňákem, hrozili 
především ze vzduchu a Velmez 
měl několikrát namále. Pomyslná 
velikonoční pomlázka se tak spra-
vedlivě rozdělí na obě strany.

-ber-
Výsledky 20. kola divize D:

Rousínov – Protivanov 0:1 (0:1)
Líšeň – Boskovice 2:0 (2:0)
Třebíč – Šardice 0:1 (0:0)
Otrokovice – Velké Meziřičí 2:2 
(1:2)
Mohelnice-Moravičany – SK Spar-
tak Hulín 0:2 (0:1)
Žďár n. Sázavou – Konice 0:1 (0:1)
Vyškov – Rájec-Jestřebí 0:3 (0:1)
Ždírec n. Doubravou – Napajedla 
1:0 (0:0)
 1. Šardice 20 14 3 3 37:13 45
 2. Líšeň 20 14 2 4 41:16 44
 3. Hulín 20 11 6 3 34:14 39
 4. Třebíč 20 10 5 5 25:14 35
 5. Vyškov 20 10 4 6 29:24 34
 6. Konice 20 9 3 8 30:34 30
 7. Žďár n. Sáz. 20 8 5 7 38:34 29
 8. Rousínov 20 7 4 9 21:25 25
 9. Boskovice 19 7 4 8 22:31 25
10. Vikt. Otrokovice 20 6 5 9 30:28 23
11. Protivanov 19 7 2 10 18:21 23
12. Velké Meziříčí 20 7 2 11 26:37 23
13. Rájec-Jestřebí 20 5 5 10 19:30 20
14. Ždírec 19 5 3 11 17:31 18
15. Napajedla 20 3 7 10 20:35 16
16. Mohelnice 19 3 4 12 17:37 13

Nádherný velikonoční víkend 
fotbalové diváky u nás totálně 
zklamal. Přípravka byla na abso-
lutně hladké vítězství, ale dopad 
byl téměř zdrcující.
Dorost: Bory – Rad. Svratka 3:4 
(2:3)
Rozhodčí nejmladší Rosický, di-
váků 110.
Už ve 4.’ L. Ochrana hodil míč 
jen na síť nad branku. Ve 13. a 14. 
minutě jsme lehce vedli 2:0 V. 
Chalupou. Ale ve 31.’ dali hosté 
ostrý trestňák a už ve 37.’ promě-
nili penaltu za sražení hráče. Po 
40.’ hosté znovu proměnili na 2:3. 
V 51.’ z nahrávky L. Ochrany opět 
V. Chalupa srovnal. Avšak 1 vteřinu 
před koncem utkání hosté jediným 
hráčem proběhli přes všechny 
obránce a záložníky a potom i le-
žícího brankáře a snadno vyhráli 
do prázdné branky.
Bory B – Olší 1:1 (1:0)
Diváků 100, rozhodčí Mareš.
Byl to pěkný fotbal. Hráli jsme 
ve stále mírné převaze, ale stej-
ně jsme nevyhráli. V 17.’ dal A. 
Krčál nádhernou branku po třech 
tvrdých útocích na soupeře. V 63.’ 

však dobrý R. Chalupa z Olší lehce 
vyrovnal.
Bory A – Žďár B 2:3 (1:1)
Rozhodčí Kamenský, diváků 150.
Chtěli jsme lehce vyhrát, ale naše 
hra byla neprůkazná, i když máme 
celou řadu dobrých hráčů – třeba 
Milan Špaček (bývalý špičkový 
Velkomeziříčák s dnes Třebíčákem 
Honzou Karáskem) a další a vyni-
kajícího trenéra Milana Todorova 
z Meziříčí. Jako diváci zde byli 
věhlasní Žďáráci, Velkomeziříčáci 
i zkoumaví Radostíňáci. A nic. 
Prostě to neumíme prodat. Už v 8. 
minutě Žďár využil svou vyloženou 
šanci z blízka. Až ve 26.’ dal zatím 
hráčsky neznámý borský mladý 
Brodský pěknou hlavičku po kopu 
z rohu. V 63.’ nás z neuvěřitelné 
situace Žďárští lehce překonali, 
ale minutu nato výborný Martin 
Líbal perfektní brankou hned po 
gólu vyrovnal. Naši byli však stále 
v mírné defenzivě a Žďárští před 
koncem v 85.’ vyrazili a lehce 
překonali brankáře a bylo po všem. 
Žďárští se velice radovali – asi to 
nečekali.

-ochr-

Vyhlášení nejlepšího sportovce 
Velkého Meziř íčí za rok 2008 
proběhne již tento pátek 17. dub-
na 2009 od 17 hodin v Jupiter 
clubu. Akce je určena nejen pro 
nominované, ale i pro širokou 
veřejnost! Přijďte tedy podpořit 
svoje sportovce a týmy, které 
do ankety nominovaly jednotlivé 
kluby a oddíly města. Právo účasti 
v anketě mají registrovaní sportovci 
z Velkého Meziříčí a místních částí. 
Pořadí jednotlivých sportovců sta-
noví sportovní komise města.
Sportovci jsou vyhlášeni ve čty-
řech věkových kategoriích jed-
notlivců i družstev: do 12 let, do 
15 let, do 19 let a nad 19 let. Již 
tradičně bude vyhodnocen nejlepší 
trenér, uznání se dostane i našim 

úspěšným odchovancům a tvůrci 
ankety nezapomněli ani na nestory 
meziříčského sportu, a to v katego-
rii zvláštní ocenění.
Slavnostní vyhlášení podbarví 
video a dataprojekce Jiřího Michlíč-
ka, diplomy a věcná ocenění budou 
předávat starosta města František 
Bradáč, místostarosta Josef Komí-
nek a další.
Večerem bude provázet ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek.
Jména všech nominovaných spor-
tovců a jejich fotografi e jsme otiskli 
v minulém čísle 14 našeho týde-
níku. Tam se můžete také dočíst, 
jak se zúčastnit tipovací soutěže, 
kterou pro vás připravila redakce 
Velkomeziříčska.

-red-

II. liga ženy
Sokol VM – Sokol Karviná 31:26 
(15:14)
Domácí hráčky nezačaly utkání 
příliš zdařile, když nedůraznou 
obranou nechávaly Karvinským 
hodně prostoru k zakončení. Navíc 
značně „rozostřenou“ a nepřesnou 
střelbou umožnily soupeř i ví-
cebrankový náskok (10. min. 3:6). 
Zvýšeným úsilím a zejména velmi 
dobrým výkonem brankářky Jany 
Lavické pak dokázaly odolat útoč-
ným snahám soupeřek a následně 
efektivně využít brankové příleži-
tosti. Výrazně zlepšenou útočnou 
souhrou pak do poločasu otočily 
nepříznivě se vyvíjející průběh 
utkání na svou stranu (10:8). Po 
změně stran se podařilo v rozmezí 
37.-47. minuty získat rozhodující 
náskok (26:18). Ve snaze o rychlý 
přechod a zbrklým zakončením se 
však domácí tým dopouštěl řady 
nevynucených chyb a dovolil Seve-
romoravankám zkorigovat branko-
vý poměr (27:24). I přes problémy 
s úbytkem fyzických sil se nakonec 
podařilo úspěšně dovést souboj do 
vítězného konce.
Hrály: Lavická, Zelníčková – Hrů-
zová (8), Plachetská (8/5), Hublová 
(6), Pacalová (3), Vidláková (3), 
Hammerová (2), Mejzlíková (1), 
Fischerová. Trenér ing. Tvarůžek.

Východočeská divize
mladší žákyně

Turnaj Ledeč nad Sázavou
V prvním soutěžním turnaji jarní 
části obsadily naše hráčky druhé 
místo, když herně nestačily pouze 
na lídra dosavadní tabulky hráčky 
Havlíčkova Brodu.
Výsledky: Sokol VM – Ledeč nad 
Sázavou 10:5 (5:3), – Žirovnice 
17:2 (9:0), – Havlíčkův Brod 9:17 
(5:12), – D-P Pardubice 7:4 (3:0).
Hrály: Syptáková V., Hleba Inna-
Kratochvílová H. (13), Partlová M. 
(10), Kopečková K. (7), Sedláčková 
Kl. (3), Matoušková E. (3), Kou-
delová T. (3), Doležalová R. (3). 
Janečková D. (1), Zezulová Kr. (1), 

Rosová T., Kravalová S., Homolová 
Mi., Trenérky O. Kratochvílová, E. 
Partlová.

Minižactvo
V 7. ročníku o Pohár starosty MO 
Pardubice III obsadilo smíšené 
družstvo minižactva v konkurenci 
dvanácti týmů celkově pátou příč-
ku. Po velmi dobrých výkonech 
v šestičlenné dívčí základní skupi-
ně, kde náš tým nestačil pouze na 
domácí hráčky Polabin, si zajistil 
druhým místem možnost bojovat 
o posty na stupních vítězů. Ve 
fi nálové skupině po vyrovnaných 
bojích již nedokázal přidat na své 
konto další vítězství a v celkovém 
hodnocení nakonec obsadil pátou 
turnajovou příčku.
Výsledky základní skupina: DDM 
a Sokol VM – Polabiny 2:12, – 
Žaravice 13:10, – Pardubice 5:2, – 
Ivančice B 11:6, – Dubina 14:0.
Skupina o 1. – 6. místo: DDM 
a Sokol VM – Pardubice 6:14, 
– Velká Bystřice 5:9, – Ivančice 
A 4:15.
Pořadí: 1. Pardubice A, 2. Velká 
Bystřice, 3. Ivančice A, 4. Polabiny, 
5. Velké Meziříčí, 6. Žaravice, 7. 
Havlíčkův Brod A, 8. Pardubice B, 
9. Bohunice, 10. Havlíčkův Brod B, 
11. Ivančice B, 12. Dubina.
Hráli: Šabacká Jarmila (1) – Záviš-
ková Kateřina (43), Koudelová Eliš-
ka (11), Trnka Tomáš (3), Pavlíčková 
Tereza (2), Zezulová Denisa (1), 
Buchtová Eliška, Buchta Dominik, 
Singerová Klára, Kratochvíl Franti-
šek. Trenérka Ilona Závišková.

Program v hale za Světlou:
Sobota 18. dubna
9.00 I. liga mladší dorostenky Ve-
selí nad Moravou, 11.00 hodin II. 
liga ženy Veselí nad Moravou, 13.00 
hodin Jihomoravská divize muži 
Dolní Bojanovice, 15.00 hodin II. 
liga muži Zlín, 16.45 a 18.00 hodin 
Jihomoravská divize ml. a st. žáci 
KP Brno.
Neděle 19. dubna
9.00-16.00 turnaj Východočeské 
divize minižactva – Sokol a DDM 
Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod 
A, B, Pardubice, Žirovnice.  -záv-

Družstva
Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Celkem Průměr  Body
1. Ja68ger 3880 1248     5128 320,50 26
2. Stavebniny 3735 1245     4980 311,25 24
3. Nápoje 3797 1256     5053 315,81 24
4. RIVERBOWLING 3579 1274     4853 303,31 22
5. Draka 3631 1125     4756 297,25 18
6. HB 3514 1181       4695 293,44 18
7. Technické služby 3571 1206     4777 298,56 17
9. Zelenina 3628 1190     4818 301,13 14
8. K2 3492 1157       4649 290,56 13
10. AOS FALCO 3211 1173     4384 274,00 10
11. Kalíškáři 3553 1147     4700 293,75 8
12. VIKI 3158 1217     4375 273,44 8
13. Agrocentrum 3269 1103     4372 273,25 6

Junioři předvedli statečný výkon 
a neprodali svoji kůži lacino, na 
druhý celek skupiny A po základní 
části to však nestačilo. Podařil se 
jim sice husarský kousek, když se-
bevědomého soupeře dostali v prv-
ním zápase do kolen, nakonec se 
však přece jenom radovali svěřenci 
nahrávačské legendy budějovického 
Jihostroje Reného Dvořáka.
Sp. VM – Jihostroj České Budě-
jovice 3:2 (-14, – 17, 21, 24, 4) a 0:3 
(-15, – 23, – 21)
Celek hostí se chopil taktovky 
od úvodních výměn a především 
perfektním blokem odsoudil naše 
hochy místy do role diváků. Po 
dvou setech to vypadalo na velice 
rychlý, až nedůstojný konec. To 
by však nesměl být na lavičce Petr 
Juda. Sérií stř ídání, time-outů 
a neodmyslitelným verbálním pro-
jevem dokázal mužstvo vyburcovat 
a zdravě nažhavit do té míry, že se 
miska vah začala překlápět na naši 
polovinu kurtu. Výrazně se změnilo 
nasazení, najednou nebyl žádný 
míč ztracený a soupeřovy strojové 
kombinace přestávaly fungovat. 
Míče se z naší strany začaly vracet 
a soupeř najednou nevěděl, co s tím 
udělat. Když se našim hráčům 
podařilo odvrátit mečbol za stavu 
23:24 a vzápětí srovnat na 2:2, 
bylo otázkou, jak se bude vyvíjet 
rozhodující set. Skutečnost však 
předčila očekávání našeho mužstva 
i příznivců, střídání stran proběhlo 
za stavu 8:2, a to se v této soutěži 
nestává příliš často. Soupeř dohrál 
zápas v hlubokém útlumu, do konce 
setu získal pouhé dva body a to je 
asi taky unikát. Otázkou v tuto 
chvíli bylo, jak se změní poměr sil 
pro odpolední utkání.
Do odpoledního klání však vstoupil 
opět mnohem lépe soupeř. S pře-

vahou získal první set a bylo vidět, 
že si vzal ponaučení z prvního 
zápasu. Naši borci se však zvedli 
a byli to oni, kdo si ve druhém 
setu vybudoval výraznější náskok 
(14:8). Soupeř však v těchto chvílích 
vystavěl na síti neprostupnou hráz 
a dostal do úzkých naše útočníky. 
Jejich útoky jim končily pod no-
hama nebo v autu a na osmnáctce 
již bylo srovnáno. Podobná situace 
nastala v koncovce, poslední vedení 
našich hráčů 21:20 soupeř otočil na 
21:23 a v tuto chvíli již začínalo být 
zřejmé, že je po zápase. Spartakovci 
sice stále bojovali jako lvi, hrál se 
kvalitní volejbal, převaha však byla 
na straně soupeře. Naši hráči se na 
každou bodovku nadřeli mnohem 
více než soupeř, a ten si nakonec 
pohlídal i třetí set a získal rozho-
dující vítězství. Do bojů o páté 
místo tak nakonec poměrem 3:1 na 
zápasy postoupil Jihostroj, který si 
to rozdá s Příbramí. Náš celek bude 
hrát o sedmé místo s nováčkem, 
Novým Jičínem. Začínat se bude 
již příští sobotu v naší tělocvičně, 
pokud dojde k dohodě se soupeřem, 
odehrají se oba zápasy v průběhu 
soboty.
Hráli: Šimek, Málek, Vašíček, 
Kučera, Žikeš, Vrána, Kliment, 
Trojan, Dvořák, Kameník, Veselý, 
Uchytil.
Ostatní výsledky:
– o fi nále:
Dukla Liberec – Brno 0:3, celkově 
0:3 (celek Brna v letošním ročníku 
ještě neprohrál),
Ústí n. Labem – Praha 3:0 a 2:3, 
zatím 2:2, rozhodovat se bude ve 
středu
– o páté místo:
N. Jičín – Příbram 3:2 a 0:3, cel-
kově 1:3

-kon-

Útok ze zadní zóny soupeře tentokráte skončil na jednobloku Vrány.
Foto: Jaroslav Konečný

Krajský přebor Vysočiny
21. kolo

PSJ Jihlava D – Spartak Velké 
Meziříčí A
2588:2429 * 7:1
Ševela J.  436:430  Baloun V.
Parkanová I.  416:378  Badalík M.
Macko J.  410:436  Lavický B.
Benedikt P.  472:389  Krejska R.
Slimáček K.  439:387  Lavický J.
Partlová I.  415:409  Korydek F.
Áčko po nevýrazné hře v Jihlavě 
prohrálo.
Spartak Velké Meziříčí B –  KK 
PSJ Jihlava B
2604:2737 * 1,5:6,5
Kováč Z.   423:443  Smejkal T.
Bača J.  450:483  Benedikt R.
Lavický F.  414:453  Korbel V.
Lavický J.  405:467  Dvořák V.
Starý J.  473:473  Korbel J.

Víteček M.  452:418  Novák M.
Béčko zahrálo jeden ze svých 
lepších výkonů, ale na soupeře to 
nestačilo.
Sdružený krajský přebor dorostu
Spartak Velké Meziříčí – Spartak 
Pelhřimov
1147:1171 * 2:2
Dycha J.  356:428 Pohanová V.
Mička J.  395:351 Razimová A.
Šišpela J.  396:392 Pavlíková J.
Ve středeční dohrávce dorost re-
mizoval, protože hostům se nad 
očekávání dařilo.
Spartak Velké Meziříčí – Sokol 
Častrov
1108:1172 * 1:3
Žák J.  346:382  Švácha M.
Trnka J.  365:401  Fuxa J.
Mička J.  397:389  Lapka L.
V neděli hosté splnili roli favorita 
a odvezli si oba body.

-sta-

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 Svět-
lou každé pondělí a středa 15.00-16.30 hodin.


