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– rododendrony, azalky, vřesovce
– zakrslé jehličnany,
 převislé dřeviny
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty

Plošné vypalování trávy 
je zakázáno, varují hasiči

Pradávný nešvar majitelů zahrad, sadů a luk – vypalování trav – způsobí 
každoročně mnoho zbytečných požárů. Podle informací hasičů došlo při 
této činnosti v letech 2007 až 2009 v kraji Vysočina ke 139 požárům. 
„Takzvaní hospodáři měli vše zpočátku pod dohledem. Jenomže poryv 
větru pak způsobil, že zprvu kontrolované vypalování trávy se začalo 
rozšiřovat do míst, kam si to občan vůbec nepřál,“ vysvětluje vyšetřova-
tel příčin požáru Jiří Zelenka, „a vznikly tak zbytečné škody na majetku 
nejenom tzv. hospodáře, ale i sousedů.“ V uvedených letech došlo podle 
informací tiskové mluvčí hasičů Petry Musilové ke škodě za téměř tři čtvr-
tě milionu korun. Majetková újma je ovšem bezvýznamná proti poškození 
lidského zdraví či dokonce ztrátě života. Těžko lze rovněž vyčíslit škodu 
na životním prostředí. „Jen málokdo si uvědomuje, že vypalování suché 
trávy může skončit tragicky a že jde o nebezpečnou činnost,“ upozorňují 
hasiči, „zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů pamatuje i na vypalování porostů. Podle něho ho nesmí fyzická 
osoba provádět, jinak se dopustí přestupku, za nějž může příslušný orgán 
hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit 
pokutu až do výše 25 000 Kč.“

Ale ani podnikající právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně 
vypalovat porosty.  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství 
jsou navíc povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Při 
plošném vypalování porostů se dopouští přestupku, za který jim hrozí 
pokuta do půl milionu korun, stejně jako při nenahlášení požáru. Dále 
jsou taktéž povinny spalování předem oznámit příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může případně stanovit podmínky pro 
tuto činnost nebo ji úplně zakázat.

Navíc podle zákona pro fyzické osoby, podnikající právnické a podni-
kající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý 
požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při pálení 
odpadu se musí vždy postupovat v souladu s dalšími zákony, například 
o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Pálení mohou lidé nahlásit telefonem na Krajské operační a infor-
mační středisko HZS kraje Vysočina na čísle 950 270 106. Je třeba uvést 
jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, 
dále přesně identifi kovat místo spalování, rovněž uvést datum, hodinu 
od kdy do kdy, případně další údaje, jenž bude požadovat příslušník 
hasičského záchranného sboru. Hlášení lze poslat i elektronickým formu-
lářem, který je k dispozici na webových stránkách HZS kraje Vysočina 
(www.hasici-vysocina.cz v sekci ‚pálení klestí‘).

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 
a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

Zprac.: Iva Horká

DNES
divadlo Peklo

Středa 14. dubna 2010
od 19.30 v Jupiter clubu, Velké 
Meziříčí.
Jednotlivé vstupenky za 260 
korun jsou ještě k dispozici na 
programovém oddělení Jupiter 
clubu, Náměstí 17, Velké Me-
ziříčí. Tel.: 566 782 004
Více strana 7

Foto: www.divadlomalehry.cz

Tento pátek
16. dubna 2010

Koncertní 
tkanička

Tomáše Kluse

Od 20 hodin v Jupiter clubu, 
Velké Meziříčí
Více strana 8

Foto: www.tomasklus.cz

Neděle 18. dubna 2010

Za ptačím zpěvem
– opět se uskuteční tradiční or-
nitologická vycházka s Danou 
Konečnou. Sraz účastníků je 
v 8 hodin na Ostrůvku.
Více strana 6

Neděle 18. dubna 2010
Jupiter club a surrealistická 
skupina Stir up
srdečně zvou na vernisáž vý-
stavy

Stíny těch 
zapomenutých bdí
výstavní síň Jupiter clubu, 
v 10 hodin.
Úvodní slovo: PhDr. Josef 
Pajurek.
Více strana 8

Avizní okénko připravily 
Iva Horká

a Simona Fňukalová

Velké Meziříčí se hodlá přihlásit 
ke společnému systému nakládání 
s odpady v kraji Vysočina. Projekt 
v podstatě reaguje na evropskou 
směrnici, která určuje způsoby 
nakládání s odpady v celé Evropské 
unii. Jejím hlavním cílem je zvýšit 
procento recyklace většiny odpadů 
do roku 2020.

„Jednotlivá města by měla zapla-
tit nějaký vstupní poplatek s tím, že 
systém by měl nabídnout centrální 
řešení, jak s odpady v kraji Vysoči-
na dál,“ vysvětluje starosta Franti-
šek Bradáč a dodává, že společné 
řešení by mělo být jednodušší, než 
kdyby města a obce měly postupo-
vat samostatně.

„Integrovaný systém nakládání 
s odpady v kraji Vysočina z po-
čátku předpokládá spolupráci 
kraje s jeho největšími obcemi, tedy 
s těmi s rozšířenou působností. 
Postupně by se ale mohly zapojit 
i další obce. Kraj Vysočina bude 
plnit roli koordinační, protože 
řešení nakládání s komunálními 
odpady je povinností původců 
komunálních odpadů v kraji, zde 
zejména měst, městysů a obcí,“ 
vysvětlila tisková mluvčí kraje 
Jitka Svatošová. Nyní je akce ve 
fázi příprav, projednávání, studií 
a uzavírání smluv. Spolupraco-
vat hodlá Vysočina v prvé řadě 
s Bystřicí nad Pernštejnem, Hav-
líčkovým Brodem, Humpolcem, 
Chotěboří, Jihlavou, Moravskými 
Budějovicemi, Náměští nad Osla-
vou, Novým Městem na Moravě, 
Pacovem, Pelhřimovem, Světlou 
nad Sázavou, Telčí, Třebíčí, Vel-
kým Meziříčím a Žďárem nad 
Sázavou.

V současnosti platí, že většina 
odpadů se skládkuje a jen malé 
procento je využíváno k dalšímu 
zpracování. A to by mělo být přesně 
naopak. Společnou snahou je v prvé 
řadě vzniku odpadů předcházet. 
Dál pak odpad opětovně použít 
k výrobě energie či využít materi-
álově. Dalším cílem je také snížit 
množství skládkovaného odpadu, 
který lze místo toho spalovat nebo 
kompostovat. A teprve zbývající 
nevyužitou část bezpečným způ-
sobem zlikvidovat.

Velkomeziříčští nakládání s od-
pady řeší dlouhodobě. Skládka 
komunálního odpadu u Vysokého 
mostu totiž bude během několika 
málo let plná. Kapacitně je limito-
vána rokem 2017.    (Pokr. strana 2.)

Společně chtějí řešit 
nakládání s odpadem

Pět miliard korun dotací již vy-
užili k 7. dubnu 2010 příjemci pod-
pory z Regionálního operačního 
programu (ROP) Jihovýchod. 
Na Vysočině a v Jihomoravském 
kraji je k tomuto datu podpořeno 
498 projektů, z nichž 200 bylo již 
dokončeno. Úřad Regionální rady 
Jihovýchod proplatil 451 žádostí 
o platbu. Uvedla to ve svojí tiskové 
zprávě Milena Marešová, tisková 
mluvčí Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod.

V našem regionu byla za dotace 
zmodernizována například sil-

nice z Jimramova do Moravce, 
dále byl zrealizován třeba projekt 
na úpravu bezbariérové stezky 
u Domašova, která je součástí 
cyklostezky z Ř íčan do Velké 
Bíteše. V rámci rozvoje měst 
a venkovských sídel si z dotací 
upravily veřejné prostranství mimo 
jiné Bystřice nad Pernštejnem či 
Žďár nad Sázavou. Na modernizaci 
výuky získala dotace například 
základní škola v Měříně. Tam byli 
úspěšní ještě jednou, a to v případě 
výstavby moderního dětského 
hřiště. Spokojeni mohou být také 

v Osové Bítýšce, kde za zmíněné 
dotace dostavují nadstandardní 
kulturní a sportovní centrum, kte-
ré je propojeno s budovou tamní 
základní školy. V rámci zkvalitnění 
marketingu turistické nabídky 
našeho kraje bude vytvořena na-
příklad filmová stezka nazvaná 
Putování za fi lmem či trasy pro 
hipoturistiku, tedy projížďky na 
koních. Podrobnosti o dalších 
akcích, které byly realizovány 
z uvedených dotací, najdete na 
straně 3.

Iva Horká

Doposud bylo využito
již pět miliard korun dotací

Provoz na dálnici D 1 u Velkého Meziříčí i na obou 
jejích sjezdech východ i západ zkomplikují letos uza-
vírky. Ta nejbližší začne již 18. dubna a potrvá do 
15. srpna 2010. „Bude pokračovat rekonstrukce levé 
poloviny mostu D 1-181 a uzavírka dálnice se týká 
úseku mezi kilometry 146,885-146,535 vlevo,“ upřes-
ňuje Martina Vápeníková, tisková mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) České republiky. Jde o dálniční 
most při sjezdu u Dolních Radslavic. Jeho pravá 
polovina ve směru z Prahy do Brna byla opravena již 
vloni přes léto a nechybí na ní ani nová protihluková 
stěna. Během rekonstrukce levé poloviny mostu bude 
provoz na dálnici v této části omezen, později bude 

Opravy mostů budou provázet 
dopravní uzavírky

uzavřena. V rámci prací bude odstraněno vozovkové 
souvrství, dále budou vybourány železobetonové římsy 
se zábradlím a další. Pražskou opěru levého mostu čeká 
také výměna ložisek i sanace povrchu úložných prahů. 
Nebude chybět ani hydroizolace mostovky s dalšími 
odbornými zásahy. Po opravách bude položena nová 
asfaltová vozovka, osazeno nové zábradlí na římsách 
a zřízena revizní schodiště podél opěr i nové odvod-
ňovací skluzy. Ve fi nále bude zbourána spodní stavba 
starého mostu a upraven terén pod ním. Podle Martiny 
Vápeníkové jsou celkové fi nanční náklady rekonstruk-
ce mostu D 1-181 čtyřiatřicet a půl milionu korun bez 
rezervy a daně.                    (Pokračování na straně 2.)

Kvůli opravě dálničního mostu bude uzavřen sjezd Velké Meziříčí – východ, při cestě z Brna do Prahy.
Foto: Martina Strnadová

Pozvánka na

které se uskuteční v úterý 20. dubna 2010 ve 14.30 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu s. r. o., Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Majetkové převody
  3. Prodej bytu 1+1 č. 12 na ulici Strmá 1242/4, Velké Meziříčí
  4. Rozpočtová opatření

  5. Program regenerace MPR a MPZ – přidělení přislíbené státní 
fi nanční podpory na rok 2010

  6. Finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu 
/IOP/ na „Rozvoj služeb E-Govermentu v obcích“

  7. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina
  8. Volba přísedících soudců na volební období 2010–2014 pro 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr

Ing. František Bradáč, starosta města

Připravte se na přechod k digitálnímu vysílání už dnes.
Nabízíme vám instalace satelitního příjmu.

Výhody příjmu televize přes satelit jsou nesporné. Nejvyšší možná kvalita
příjmu kdekoliv, bezkonkurenční počet programů, možnost přijímat programy ve vysokém 
rozlišení. Nabízíme nejen dodání zařízení, ale samozřejmostí je i možnost odborné instalace.
Ceny zařízení pro jednu televizi začínají na cca 3.490 Kč, cena za standardní instalaci 

(montážní práce) je 600 Kč. 
Programy, které je možné přijímat neomezeně bez poplatků:

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, NOVA, NOVA, Cinema, Prima, Barrandov, STV1, STV2, JOJ, 
JOJ plus, Z1, NOE, Public TV, Očko, TA3.
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Zprávy z jednání Rady města ze 7. 4. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem 

a Sportovním klubem Mostiště na objekt č.p. 185 na parc. č. st. 97 
v k.ú. Mostiště za účelem využití jako sportovní šatnu s tím, že část 
objektu budou využívat dobrovolní hasiči jako klubovnu. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 10 let.

 2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 2 m2 po-
zemku parc. č. 5975/1 na ul. Karlov, lokalita u hřbitova, k.ú. Velké 
Meziříčí za účelem umístění reklamního panelu. Jde o legalizaci 
stávajícího stavu. Podmínky nájemní smlouvy budou projednány po 
uplynutí zákonné zveřejňovací lhůty.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch fi rmy JMP Net, s. r. o. s právem 
uložení plynovodní přípojky do pozemků města parc. č. 2747 a 5620/1 
na ul. Třebíčská, k.ú. Velké Meziříčí a právem provozování, údržby 
a oprav na dobu určitou po dobu trvání stavby.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch fi rmy VAKUUM BOHE-
MIA s. r. o. Jihlava, s právem uložení kabelového vedení VN do 
pozemku parc.č . 5648/1, právem provozování, údržby a oprav po 
dobu určitou po dobu trvání stavby

 4. Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy mezi městem 
a nájemcem na užívání dílu č. 7 zahrady, která patří k městskému 
bytovému domu, a to ke dni 7. 4. 2010.
Po ukončení tohoto nájemního poměru bude zveřejněn záměr pro-
nájmu této části zahrady s tím, že novým nájemcem může být pouze 
nájemce předmětného bytového domu.

 5. Rada města souhlasila s tím, aby při ověřování podpisů dotčených 
vlastníků nemovitostí na tzv. „Souhlasném prohlášení o shodě 
průběhu hranic pozemků“, nebyl vybírán správní poplatek 30 Kč 
v případech, kdy půjde o akci v zájmu města.

 6. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas s přijetím účelově urče-
ného daru uvedeného v žádosti Základní škole Velké Meziříčí. Školní 
2055, příspěvkové organizaci a Městské knihovně Velké Meziříčí.

 7. Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě rekonstrukce bý-
valého areálu Agados na sídlo TSVM s. r. o., Zastupitelstvu města 
Rada města doporučila schválit fi nanční prostředky na přípravu 
projektové dokumentace. Rekonstrukce bývalého areálu Agados na 
sídlo TSVM s. r. o. se začne realizovat v roce 2011.

 8. Rada města schválila „Závazný postup v oblasti vymáhání pohledá-
vek po lhůtě splatnosti“ pro příspěvkovou organizaci Městská správa 
bytů Velké Meziříčí.

 9. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1./
 Zdroj: 280 tis. Kč – § 4195 příspěvek na péči – doplatek r. 2009
 Rozdělení: 280 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 2./
 Zdroj: 103 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení: 103 tis. Kč – § 3639 vyhotovení projektové dokumentace
    na sběrný dvůr v prostorách bývalého are-
    álu Agados
10. Rada města projednala materiály na jednání Zastupitelstva města 

20. 4. 2010:
– Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit fi nanční pro-

středky na přípravu 19 stavebních pozemků v lokalitě Hliniště
– Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit fi nanční 

prostředky na opravy chodníků a komunikací ve městě podle 
předloženého návrhu.

11. Rada města souhlasila s pronájmem plochy náměstí ve Velkém 
Meziříčí na umístění pouťových atrakcí o pouti města 20. 6. 2010 
pro Františka Hubeného.            Josef Komínek, místostarosta města

Již několik let mají podnikatelé 
ve Velkém Meziříčí a okolí mož-
nost zaregistrovat se na ofi ciálních 
stránkách města Velké Meziříčí 
do katalogu firem. Návštěvník 
těchto stránek poté snadno najde 
fi rmu, kterou potřebuje. Registrace 
i následné změny zvládne běžný 
uživatel PC a vše je zdarma.
Jak na to?
1. Údaje o vaší fi rmě si budete chtít 
spravovat sami
– Na ofi ciálních stránkách města 
www.mestovm.cz se zaregistrujete, 
poté přihlásíte a v Katalogu fi rem 

Je již vaše fi rma zařazena v katalogu?
již zvolíte možnost Přidat vaši fi rmu 
do této kategorie.
2. O zařazení fi rmy do katalogu 
požádáte pracovníka MěÚ
– Pošlete na e-mail poulova@
mestovm.cz požadavek o zařazení 
fi rmy do katalogu se všemi potřeb-
nými údaji.
V případě, že je vaše firma již 
v katalogu uvedena, prosím vás 
o kontrolu údajů. Neodpovídají-li 
údaje skutečnosti, můžete je sami 
opravit, nebo mě kontaktujte na 
výše uvedeném e-mailu.

Veronika Poulová, MěÚ

Libý zvuk mistrovského koncertního křídla PETROF 
MISTRAL I ve velkomeziříčské základní umělecké 
škole (ZUŠ) si poprvé mohla vychutnat i veřejnost. Pro 
tu byl určen koncert, který ZUŠ pořádala poslední břez-
nový den letošního roku. Před zaplněným sálem školy 
vystoupili především její pedagogové – Hana Doležalo-
vá st. a ml., Jana Urbanová, Klára Kostelníková, Zdeňka 
a Petr Němcovi, Markéta Štouračová, ale také host 
z velkobítešské umělecké školy, houslista Otto Hasoň.

Připravili si bohatý repertoár, na kterém se v plném 
lesku mohla projevit kvalita zmíněného nástroje. Za-
zněly rozličné skladby od našich i zahraničních hudeb-
ních velikánů Dvořáka, Rachmaninova, Beethovena, 
Mozarta, Martinů a dalších.

„Díky našim hudebníkům bylo křídlo předvedeno 

Mistrovské křídlo bylo představeno veřejnosti
jako nástroj sólový, doprovodný i jako nástroj, na 
který se může hrát vážně nevážně i šestiručně – za 
určitých fyzických předpokladů, které náš učitelský 
sbor určitě splňuje,“ uvedl vystoupení ředitel umělecké 
školy Martin Karásek a přidal, že jeho velkým cílem 
je zbudování nového koncertního sálu, který by byl 
důstojným stánkem pro toto mistrovské křídlo. Kdo 
měl zájem, mohl si po skončení koncertu prohlédnout 
studii onoho sálu na chodbě.

Škola špičkový nástroj, jehož cena se v novém pro-
vedení pohybuje kolem dvou milionů korun, pořídila 
za necelých 865 tisíc korun. Na fi nancování se podílelo 
město Velké Meziříčí a dotace od kraje Vysočina. Část 
peněz pak ještě dodala samotná škola.

Že jde o kvalitní nástroj, není pochyb. Dokládá to 
i jeho historie. V roce 2000 byl fi r-
mou Petrof předveden na veletrhu 
v německém Frankfurtu, kde ho 
koupila italská fi rma Ciampi jako 
exkluzivní nástroj. Ten byl poté 
používán na prestižních koncertech 
v Itálii – například ve Vatikánu 
a v Římě. Na Vánoce si ho poslechl 
také papež.

Přítomné posluchače M. Kará-
sek pozval na další koncert, který 
škola připravuje. Bude se konat 
vpodvečer 29. dubna v Jupiter clubu 
u příležitosti oslav padesátého vý-
ročí, jež letos oslaví školní orchestr. 
Účinkovat bude na sedmdesát 
hudebníků, mezi nimiž se objeví 
mimo jiné i sólisté, ale také bývalí 
členové zmíněného orchestru. 
Více informací si můžete přečíst 
na straně 8 a v příštím čísle našeho 
týdeníku.                       Iva Horká

Vybrali 
provozovatele 

pouťových atrakcí
Jediným provozovatelem atrakcí 

o letošní velkomeziříčské pouti 20. 
června bude opět firma Hubený 
z Dobronína. „Byli tady čtyři zá-
jemci. Provozovatele jsme vybrali 
podle našich zkušeností z předcho-
zích let. A s tímhle jsme spokojeni,“ 
vysvětlil místostarosta města Josef 
Komínek s tím, že je nejjednodušší 
dát celou pouť jen jednomu provo-
zovateli atrakcí. Ten si pak vše po-
hlídá a zorganizuje, aby se předešlo 
nějakým dohadům o lepší místa 
a podobně. Za pronájem náměstí 
po celou dobu pouti provozovatel 
zaplatí městu 165 tisíc korun. To 
mu stanoví termín, kdy může na ná-
městí najet a do kdy je musí opustit. 
V případě příznivého počasí bývají 
atrakce v provozu již v pátek, v so-
botu a samozřejmě hlavně v neděli. 
Mimo neděli ale musí zůstat náměs-
tí průjezdné. „Počet atrakcí nijak 
neomezujeme, pouze provozovateli 
vymezíme prostor na náměstí,“ 
dodává starosta František Bradáč. 
Další prostor je určen stánkařům. 
Ti v době velkomeziříčské pouti 
zaplatí za pronájem 40 až 50 korun 
za metr čtvereční pronajaté plochy. 
Celková částka za pronájem místa 
pro stánek se tak pohybuje kolem 
15 tisíc korun.

Martina Strnadová

Pedagogové základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí zahráli na mis-
trovské křídlo, které tak představili široké veřejnosti. Přidal se též jejich 
kolega z Velké Bíteše, houslista Otto Hasoň (vlevo)    Foto: Martin Karásek

(Pokračování ze strany 1.)
Po městě proto přibylo kontej-

nerů na tříděný odpad. V areálu 
na Karlově, kam se budou stěhovat 
technické služby, by mělo vznik-
nout zařízení na likvidaci biood-
padů. Město by na ně chtělo získat 
dotaci z programu ministerstva 
životního prostředí. V předchozích 
letech si občané mohli od města 
zakoupit za zvýhodněnou dotova-
nou cenu kompostéry, o které byl 
velký zájem.

Množství odpadu, který naše 
civilizace produkuje, je alarmující. 
Podle monitoringu Evropské unie, 

Společně chtějí řešit 
nakládání s odpadem

Opravy mostů budou provázet 
dopravní uzavírky

(Pokračování ze strany 1.)

Od května budou uzavřeny dálniční sjezdy
Uzavírka sjezdové rampy Velké Meziříčí – východ vlevo bude probíhat 

od 16. května do 15. srpna 2010, a to v souvislosti s již popsanou opravou 
levého mostu D 1-181. Znamená to, že na této straně Velkého Meziříčí 
nebude možné sjet z dálnice ve směru z Brna do Prahy. Ostatní rampy 
Velké Meziříčí východ zůstanou v provozu.

Na západní straně Velkého Meziříčí pak budou uzavřeny dokonce 
všechny rampy, a to v době od 24. května do 25. října 2010. „Důvodem je 
rekonstrukce mostu ev. č. 602-30 na silnici II/602, kterou však nezajišťuje 
ŘSD ČR,“ doplnila informace Nina Ledvinová z oddělení komunikace 
ŘSD ČR. Opravu mostu na krajské komunikaci šestsetdvojce zajišťuje 
kraj Vysočina a právě pod ním vedou oba sjezdy i nájezdy na dálnici při 
západní straně města.
Řidiči tedy musí počítat s tím, že se uzavírky obou sjezdů na východní 

i západní straně města dostanou na dobu necelých tří měsíců do souběhu. 
V době od 24. května do 15. srpna budou muset sjíždět z dálnice na Velké 
Meziříčí již v Měříně na exitu 134 či ve Lhotce na exitu 153.

Martina Strnadová

Na skládku u Vysokého mostu ve Velkém Meziříčí se odpad vyváží již od 
poloviny osmdesátých let minulého století. Mnozí spoluobčané si však 
sami s odpadky hlavu nelámou a vyhazují je kdekoliv, třeba kolem cest. 
Před plotem skládky je tak v podstatě ještě jedna. 

Foto: Martina Strnadová

který je dostupný na webu Euro-
skopu, Evropa ročně vyprodukuje 
asi 1,8 milionu tun odpadu a pouze 
třetina je recyklována. Většina od-
padu je z domácností, komerčních 
aktivit, průmyslu, zemědělství, 
stavebnictví, těžebního průmyslu 
a výroby energie. Na osobu připadá 
ročně 530 kg odpadu. Toto číslo se 
liší podle ekonomické vyspělos-
ti jednotlivých členských zemí. 
V roce 2005 bylo 49 % odpadu 
v EU uloženo na skládku, 18 % 
spáleno a 27 % zrecyklováno nebo 
zkompostováno.

Martina Strnadová

Všechny rampy exitu Velké Meziříčí – západ budou uzavřeny z důvodu 
rekonstrukce mostu na krajské komunikaci II/602, poblíž odbočky na 
Hrbov.                                                              Foto: Martina Strnadová

Uzavírka D1
Vážení řidiči,
vezměte prosím na vědomí, že od neděle 18. 4. 2010, 8.00 hodin do 
neděle 2 . 5. 2010, 15.00 hodin dojde k omezení dopravy v levém 
jízdním pruhu dálnice D1 směrem na Brno na 146. kilometru 
(km 146,4 – 146,7). Jízda bude možná v pravém a odstavném jízd-
ním pruhu.
Dále v těchto místech dojde k uzavírce celého levého jízdního 
pásu (směr na Prahu) od neděle 16. 5. 2010, 8.00 hodin do neděle 
15. 8. 2010, 15.00 hodin.
Důvodem omezení dopravy je potřeba připravit vedení provozu 
během následné uzavírky. Ta je nutná z důvodu rekonstrukce levé 
poloviny mostu.
Poloha uzavírky si rovněž vyžádá uzavření sjezdu 146 východ ve 
směru od Brna, tedy v době od 16. 5. do 15. 8. Objízdná trasa: 
Tasov – Osová Bítýška.                                                      MěÚ VM

Město Velké Meziříčí vyjadřuje podporu 
v boji proti změně nového loterijního zákona

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se má v následujících dnech 
zabývat změnou zákona, který měl původně dát radnicím možnost regu-
lovat počet výherních videoterminálů. Po předposledním čtení se však 
do novely dostala věta o tom, že by licence na videoterminály udělovalo 
pouze Ministerstvo fi nancí. To se nelíbí jak pražským starostům, tak 
vedení města Velké Meziříčí. „Rezolutně odmítáme umístění jakýchkoli 
výherních automatů na území města. V současné době tu nemáme jediný 
výherní hrací přístroj, jehož povolování je v naší kompetenci.  Nelíbí se 
nám, že v návrhu nového loterijního zákona je doslova uvedeno, že obec, 
na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, není účastníkem 
řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 
podle tohoto zákona. Proto vyjadřujeme podporu pražským starostům, 
kteří společně s veřejností podepisují petici a věříme, že poslanci vezmou 
v úvahu naše negativní ohlasy,“ říká místostarosta města Velké Meziříčí 
Josef Komínek. Projednávání novely loterijního zákona je jedním z bodů 
úterního programu. Kdy přesně se však dostane na řadu zatím není zcela 
jisté.                                                                     Veronika Poulová, MěÚ
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Dvacetiletý řidič havaroval ve Velké Bíteši

Dne 3. dubna 2010 hodinu po půlnoci jel dvacetiletý řidič s osobním 
vozidlem Peugeot 309 po ulici Kostelní ve Velké Bíteši. Řidič odbočil 
vpravo, kde nerespektoval dopravní značku Zákaz odbočení vpravo a do-
pravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel. Při odbočení na křižovatce 
vpravo a následné jízdě do levotočivé zatáčky v stoupání nepřizpůsobil 
rychlost jízdy svým schopnostem, nezvládl řízení vozidla a pravou přední 
částí vozu narazil do přední části vozidla Renault Kangoo zaparkované-
ho na parkovišti České pošty. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění 
osob. Hmotná škoda na vozidle Peugeot byla asi 10.000 Kč a na vozidle 
Renault asi 20.000 Kč. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 0,64‰. Řidič 
po dopravní nehodě vozidlo odstavil, byl mu zadržen řidičský průkaz 
hlídkou OO PČR Velká Bíteš.

Postříkal fasádu domu v Moravci
Neznámý pachatel v době od 2. do 3. 4. 2010 vnikl na pozemek rodin-

ného domu v Moravci. Neznámou látkou černé a hnědé barvy postříkal 
vnější fasádu domu, zámkovou dlažbu terasy a dva kamenné sloupy. 
Způsobil škodu asi ve výši 100.000 Kč.

Nalezl nevybuchlou munici z II. světové války
Dne 4. 4. 2010 oznámil sedmatřicetiletý muž nález nevybuchlé munice 

z II. světové války, kterou objevil v rybníku Babák. Přivolaný pyrotechnik 
si převzal dělostřeleckou minu ráže 82 mm.

Podávali alkohol mladistvým
V neděli 4. dubna 2010 prováděli policisté z Obvodního oddělení Policie 

České republiky ve Žďáře nad Sázavou bezpečnostní opatření zaměřené 
na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým nebo nezletilým 
osobám – a to v restauraci v Radostíně nad Oslavou. Kontrola proběhla 
okolo 22. hodiny za přítomnosti 18 policistů a starosty obce. Bylo zjištěno 
celkem 9 osob mladších 18 let s pozitivní dechovou zkouškou, nejvyšší 
hodnotu 0,75‰ nadýchala šestnáctiletá dívka. Policie bude s kontrolami 
dále pokračovat.

Nedodržel výkon úředního rozhodnutí
Dne 6. 4. 2010 v 7.30 hodin bylo na ulici Karlov u hřbitova ve Velkém 

Meziříčí zastaveno hlídkou Dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou 
nákladní motorové vozidlo značky Mercedes – Benz 815D, jedoucí ve 
směru od Jabloňova. Kontrolou byla zjištěna blokace řidičského opráv-
nění řidiče a dále závady na vozidle, které bezprostředně ohrožovaly 
bezpečnost a plynulost na pozemní komunikaci. Dechová zkouška byla 
negativní, vozidlo bylo odstaveno.

Ukradl nářadí na zahradě v Jidáškách
V době od 4. do 6. 4. 2010 překonal neznámý pachatel oplocení zahrady 

v místech zvaných Jidášky v k. ú. Velké Meziříčí. Vnikl na pozemek, 
kde odcizil visací zámek zajišťující mříž a dále poškodil vstupní dveře 
unimobuňky. Vnitřek buňky prohledal a odcizil z ní křovinořez značky 
Husqvarna, kotoučovou pilu a úhlovou brusku. Škoda byla celkem vy-
číslena na 9.000 Kč.

Vloupal se do pracovního stroje na Velkobítešsku
Neznámý pachatel v době od 2. do 7. 4. 2010 nezjištěným způsobem 

odstranil 3 visací zámky z krytu akumulátorů, krytu úložného prostoru 
a výsuvného krytu nádrže u pracovního stroje. Odcizil 2 akumulátory 
a box s různým ručním nářadím, odpáčil uzamčené víčko nádrže a od-
čerpal 150 litrů motorové nafty. Škoda je přibližně 22.000 korun.

Ukradl dřevní kulatinu u Košíkova
V době od 7. do 8. 4. 2010 dosud nezjištěný pachatel odcizil 20 m3 dřevní 

smrkové kulatiny, nařezané do 4 metrů. Kulatina byla volně složena u lesní 
cesty v k. ú. obce Košíkov. Způsobená škoda byla asi 22. 000 Kč.

Zaplatil vyhranou aukci na internetu, zboží mu však neposlali
Dne 21. 3. 2010 se třiadvacetiletý muž zúčastnil na internetovém portálu 

aukce. Chtěl zakoupit mobilní telefon zn. Sony Ericsson Xperia X2. Téhož 
dne byl informován, že se stal majitelem tohoto mobilního telefonu a má 
zaslat fi nanční částku na konkrétní účet. Požadovanou částku odeslal, ale 
do současné doby nic neobdržel. Škoda dosahuje výše 7.000 Kč.

Spadl ze střechy panelového domu
Ve středu 7. dubna 2010 byl na Policii ČR nahlášen pád muže ze střechy 

panelového domu. Událost se stala kolem 13. hodiny na ulici Studentská 
ve Žďáře nad Sázavou. Třiatřicetiletý muž byl po pádu při vědomí, ale 
s velmi těžkým zraněním musel být letecky transportován do brněnské 
nemocnice. Prvotním šetřením na místě bylo vyloučeno cizí zavinění, 
šetření nadále probíhá.

(Vybráno z policejního servisu.)
Připravily Iva Horká a Simona Fňukalová

Nezaměnitelný, lehce zastřený 
hlas Marie Rottrové zazněl naživo 
ve Velkém Meziříčí. Lady soul 
zazpívala před vyprodaným sálem 
Jupiter clubu 9. dubna a po Špina-
rové či Nohavicovi doplnila sestavu 
ostravských umělců. A podle reakcí 
publika lze soudit, že zpěvačka, 
která si stále drží svůj styl, úroveň 
i okruh posluchačů, nezklamala. 
Patří mezi málo těch, s nimiž ani 
rok 1989 nikterak profesně neotřásl. 
Neplní stránky bulváru a přesto, 
nebo právě proto jsou jí její fanoušci 
věrni již více než čtyřicet let.

Do Velkého Meziříčí přijela Ma-
rie Rottrová s kapelou Neřež. Což 
je bývalá legendární skupina Nerez, 
která v minulosti koncertovala se 
Zuzanou Navarovou. Právě této 
zpěvačce byl věnován i blok písní 
na začátku koncertu. „Je to taková 
naše pocta Zuzaně k jejím nedoži-
tým padesátinám,“ uvedl kapelník 
Zdeněk Vřešťál, jenž je současně 
i zpěvákem a hraje na akustickou 
kytaru či foukací harmoniku. Spolu 
s ním se představil i Vít Sázavský 
– zpěv, akustická kytara a viola, 

Marie Rottrová doplnila sérii 
zpěváků z Ostravy

Filip Benešovský – zpěv, basová 
kytara a konečně David Uher – 
bubeník. Vedle těchto bývalých 
členů skupiny Nerez, nyní Neřež, 
doprovodili Marii Rottrovou ještě 
kytarista Michal Röhrich a kláve-
sista Petr Freund.

Duch Zuzany Navarové tak byl 
protknut velkou částí koncertu 
a překvapivě se k této zpěvačce stáčí 
i některé kousky z nového repertoá-
ru Rottrové, která v nich ukazuje své 
folkové cítění. Jako například v pís-
ni Já s tebou žít nebudu či Žaluzie, 
jež je pilotní skladbou jejího nového 
alba Stopy. Napsala ji pro ni právě 
Navarová krátce před svou smrtí 
a poslechnout si ji mohli i návštěv-
níci velkomeziříčského koncertu. 
Mimo ní zazněly pochopitelně hity, 
na které posluchači čekali, jako 
třeba S tebou, Kůň bílý, Markétka 
či Měli jsme se potkat dřív a další 
s krásnými texty Jaroslava Wykren-
ta, Zdeňka Vřešťála, Jiřiny Fikej-
zové či Jaromíra Nohavici. Právě 
od něj byla i slova poslední krásné 
skladby Jde déšť, jimiž se Rottrová 
rozloučila.        Martina Strnadová

Otevřený dopis hejtmana Vysočiny 
k hodnocení ředitelů škol

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
vážený pane krajský zastupiteli,
v návaznosti na vaše osobní citace, které se objevily v tiskové zprávě 

rozeslané regionálním médiím na Vysočině, reagujeme ofi ciálním ote-
vřeným dopisem k plnění zákonných povinností.

Rada kraje Vysočina plní zákonem stanovené zřizovatelské kom-
petence.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v § 59 odstavci 1 písmeno i) jasně 
defi nuje povinnosti Rady kraje. Rada kraje připravuje návrhy a podklady 
pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 
Radě kraje je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce 
ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zří-
zeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním 
zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich 
platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu 
o jejich činnosti, o plnění úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, 
a přijímat příslušná opatření k nápravě.

Na základě výše uvedeného a v souladu se zněním školského zákona 
chce Rada kraje Vysočina zcela legitimně sjednotit manažerské metody 
v rámci hodnocení činnosti zřizovaných organizací. Podobné procesy 
probíhaly a probíhají s vedoucími odborů krajského úřadu a tato dobrá 
praxe byla použita i pro hodnocení ředitelů zřizovaných příspěvkových 
organizací.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodická hodnocení výkonu funkce 
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 
9. 2. 2010 svým zněním zaručují všem ředitelům krajských školských 
zařízení stejný prostor pro informování zřizovatele, navíc, hodnotící 
rozhovor je veden jako osobní. Toto setkání tváří v tvář zvyšuje důle-
žitost vyžadované a poskytované zpětné vazby a je dobrou příležitostí 
pro zdůraznění informace o záležitostech, se kterými se příspěvková 
organizace setkala v minulosti a pro identifi kaci případných rizik, která 
mohou ohrozit plnění cílů organizace.

Hlavním důvodem pro přijetí tohoto postupu je zachovat v kraji Vyso-
čina kvalitní a dostatečně pestrou vzdělávací nabídku, co nejefektivněji 
využít personální a materiální potenciál škol a školských zařízení v kraji 
a zajistit optimální nakládání s veřejnými prostředky v oblasti školství.

Rada kraje Vysočina na svém jednání vzala na vědomí výsledky, které 
předložila hodnotící komise a navrhla jednak ocenění ředitelů výtečně 
hodnocených a jednak opatření u těch ředitelů, kde se v jimi řízené or-
ganizaci prokázaly nedostatky.

Prohlašujeme tímto, že nelze polovičatě řídit a neřídit příspěvkové 
organizace a že hodnocení vedoucích pracovníků patří ke standardním 
manažerským postupům. Současná Rada kraje by mohla položit otázku: 
Jakým způsobem a zda efektivně plnili své povinnosti ve vztahu k vlastním 

příspěvkovým organizacím současní kritici? 
Obáváme se, že jejich benevolentní přístup 
k řízení organizací nebyl zaštítěn žádným 
sofi stikovaným spravedlivým modelem. Ko-
nečně, stačí se ohlédnout do minulosti.

Přes lacinou a nepodloženou kritiku 
bude manažerské hodnocení činností ředi-
telů krajských příspěvkových organizací 
pokračovat.

Za členy Rady kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek,

hejtman kraje Vysočina

Regionální rada Jihovýchod překročila v minulých dnech při proplácení 
dotací realizátorům projektům hranici pěti miliard korun. Podle informací 
z tiskové zprávy Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
v Brně jde o následující projekty.

Za více než tři miliardy korun byly podpořeny stavby a modernizace 
silnic druhé a třetí třídy včetně další dopravní infrastruktury. Na Vyso-
čině je dokončeno pětadvacet projektů v oblasti dopravy. Jde například 
o silnice z Brtnice do Zašovic, z Nového Města na Moravě do Svratky, 
Cetoraz–Jiřičky, Jimramov–Moravec, Jihlava–Heroltice, most v Hum-
polci, autobusové nádraží v Telči, projekt bezbariérové hromadné dopravy 
v Jihlavě, cyklostezky v Jihlavě, Sázavě a v Hamrech nad Sázavou, před 
dokončením je první etapa cyklostezky Jihlava–Třebíč–Raabs. V Jihomo-
ravském kraji je dokončeno 33 projektů. Dotace získaly například průtahy 
Čejkovicemi a Pohořelicemi, okružní křižovatka na Veselce, autobusové 
terminály v Rousínově či Bzenci, promenáda pro pěší a cyklisty v Paso-
hlávkách či sdružená bezbariérová stezka spojující Říčky s Domašovem 
umožňující cyklistům i chodcům bezpečnou cestu mimo frekventovanou 
silnici. Stezka je součástí cyklostezky z Říčan do Velké Bíteše a vede 
malebným Chroustovským údolím a údolím Bílého potoka.

V oblasti rozvoje měst a venkovských sídel jsou proplacené dotace 
ve výši 1,1 miliardy korun. Na Vysočině je dokončeno 37 projektů, v Ji-
homoravském kraji 51.

Dotace na úpravy veřejného prostranství získaly například Bystřice 
nad Pernštejnem, Dalešice, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Jihlava 
a Žďár nad Sázavou,

Na modernizaci výuky získaly dotace i základní školy na Vysočině, 
a to v Jihlavě, Měříně a Polničce. Sportovní areály vystavěli například 
v Bystřici nad Pernštejnem, Jihlavě, Přibyslavi, Dolních Loučkách, dětská 
hřiště v Jihlavě, Měříně, Pelhřimově. Sociální zařízení staví například 
v Jihlavě a Střed v Třebíči, v dubnu bude dokončen denní stacionář Nesa 
ve Žďáru nad Sázavou. Na Vysočině vznikají nová kulturní centra 
v Osové Bítýšce a v Novém Městě na Moravě.

Projekty cestovního ruchu a turistiky mají proplaceno téměř 500 milio-
nů korun. Na Vysočině je dokončeno 18 projektů, v Jihomoravském kraji 36.

Židovská čtvrť v Třebíči, zapsaná do seznamu chráněných památek 
UNESCO, již letos nabídne návštěvníkům dvě nová ubytovací zařízení 
podpořená dotacemi ROP Jihovýchod. Čtyřhvězdičkový penzion Černý 
orel vzniká přestavbou památkově chráněného objektu na Karlově ná-
městí. Po rekonstrukci kulturní památky, jednoho z nejstarších objektů 
židovské čtvrti v Třebíči, se návštěvníkům otevře tříhvězdičkový 
EuroAgentur Hotel Joseph 1699. Dotace podporují i obnovu význam-
né kulturní památky v Herálci, zámku z počátku 17. století, kde od 
příštího roku uvedou do provozu další zámecký hotel na Vysočině. 
V Bystřici nad Pernštejnem pracují na zpřístupnění turistům zříceniny 
hradu Zubštejn, národní kulturní památky. Vysočina Tourism využívá 
dotací ke zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje. Vytváří 
fi lmovou stezku nazvanou Putování za fi lmem, propaguje hipoturis-
tiku v publikaci Vysočinou v sedle, připravuje netradiční prohlídky 
nazvané Putování za historií, vydává tištěné materiály a propaguje 
turistickou nabídku Vysočiny na veletrzích cestovního ruchu. Mikrore-
gion Horácko vydal turistického průvodce okolím Dalešické přehrady 
a sadu turistických map s informacemi o atraktivitách této destinace. 
Příspěvková organizace Kulturní zařízení města Pelhřimova využila 
dotací na vytvoření zvukového průvodce, modernizaci webových strá-
nek města a na vydání nových informačních materiálů a propagačních 
předmětů. Podobně i Havlíčkův Brod rozšiřuje nabídku propagačních 
materiálů informujících o zajímavostech města v tištěné i elektronické 
podobě.

Evropské centrum pro ekoagroturistiku v Tišnově zmapovalo gastrono-
mické služby na jižní Moravě a na Vysočině a vydalo tištěné i internetové 
gastronomické průvodce nazvané Stezky dědictví.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici 
dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 740,45 milionů 
eur, tj. přibližně 20 miliard korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni 
pro téměř 500 projektů schváleny dotace ve výši 12,3 miliardy korun, 
což je více než 60 procent. Více informací naleznete na stránkách 
www.jihovychod.cz

Zprac.: Iva Horká

Akce, které byly realizovány z dotací ROP Jihovýchod
za více než 5 miliard korun

Poděkovat za dokončenou první 
etapu rekonstrukce netínských 
varhan přišly necelé dvě stovky lidí. 
Pobožnost, kterou sloužil P. Mi-
roslav Parajka, se konala minulou 
neděli v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Netíně. Po jejím skončení 
následoval zhruba půlhodinový 
koncer t, na němž zazněly jak 
chrámové skladby jednak staršího 

Na opravené varhany zněla biblická sonáta

Varhaník Petr Sobotka na opravené varhany zahrál Biblickou sonátu č. 1 
Boj Davida a Goliáše od Johanna Kuhnaua, která má osm vět a čítala 
patnáct stránek notového materiálu.                             Foto: Iva Horká

data, ale i ty soudobé, dále kánony, 
spirituály a další. Na úplný závěr 
se pak z opraveného nástroje linula 
biblická sonáta, jež ztvárňovala 
pověstný boj Davida a Goliáše. Po 
skončení obřadu ti, kteří měli zá-
jem, neváhali vystoupat po úzkých 
točitých schodech na kůr a varhany 
si zblízka prohlédli. Na jejich opra-
vu před časem vyhlásila obec Netín 

za ak t iv n í 
podpory ro-
d i ny  Po d -
statzkých 
veřejnou 
sbírku. Díky 
ní se během 
tří let vybral 
téměř milion 
korun, který 
byl použit na 
již zmíněnou 
první etapu 
oprav.

Iva Horká

Marie Rottrová, která letos v listopadu oslaví devětašedesáté narozeniny, 
začínala zpívat se swingovou kapelou Oktet, později s beatovou skupinou 
Samuel. K soulové hudbě se dostala s Majesticem a v popu pokračo-
vala i s Flamingem, později Plameňáky.       Foto: Martina Strnadová
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM.

Bližší info: www.acvm.ic.cz

To snad není možné…
Tento povzdech, myslím, dobře známe. Používáme jej, když slyšíme 

o nějaké tragédii nebo nekalostech, když sledujeme zprávy nebo čteme 
noviny, když se setkáme s něčím nečekaným a překvapivým. Je toho tolik, 
co nás znepokojuje, vyvádí z míry a vzbuzuje naše obavy. Jsou ale i věci, 
které nás v dobrém překvapují a dodávají nám optimismu. Začátek jara 
chápou někteří lidé jako dobrou příležitost něco ve svém životě změnit. 
Například méně jíst a více sportovat. Nebo věnovat víc času svým dětem 
a večer místo televize dobré knížce. Jiní si řeknou: „Vždyť to nemá smysl, 
stejně nic nedodržím, to není v mém případě možné.“ Jak často vlastně 
říkáme, že něco není možné? A naopak jak často, že něco možné je? Není 
škoda vzdát se toho, že bychom zkusili něco dělat jinak, nově? Neznamená 
to taky, že jsme rezignovali a nic nového nečekáme? Že nám nic nestojí za 
to, abychom se o to aspoň pokusili, že nemáme žádná očekávání, žádná 
přání, žádné sny? Opravdu to tak je? To přece není možné…V souvislosti 
toho, co je a není možné, se mi vybavují Ježíšova slova: „Co je nemožné 
u lidí, je možné u Boha.“ Z tohoto výroku čerpám naději, že v životě 
nemusím spoléhat jen na svoje možnosti a „nemožnosti“. Je to pro mne 
také jakási hráz proti dotírající skepsi typu „to nepůjde“, která podráží 
každou chuť něco dělat. Zní to jako pozvání – aspoň to zkus!

Václav Havel kdysi napsal, že politika je umění nemožného. Možná 
je cesta z naší „nemožnosti“ opravdu tady: změny v čemkoli jsou možné 
jedině tehdy, když se pokusíme dělat to, co se nám zdá být nemožné. V dů-
věře v nemožné je naděje pro budoucnost. Bez lidí, kteří z této důvěry žijí 
a pracují, se náš svět přece dál nedostane.                          Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 14. 4.
 7.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 15. 4.
 7.00 Mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Jahodovy
 a Hlavovy o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Polovy a dceru Marii o. L. Sz.
18.00 Vídeň o. M. P.
Pátek 16. 4.
 8.00 Mše sv. za rodinu Kotkovu, Kosourovu a za živé
 a zemřelé příbuzné o. M. P.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za Bohumila Kavalce, celou
 rodinu Kavalcovu, Petra Šitku a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 17. 4.
 7.00 Mše sv. za Antonína Drlíčka,
 rodinu Pospíchalovu a rodiče Drlíčkovy o. L. Sz.
10.30 Svatba se mší sv. Marek – Štěpánková o. L. Sz.
11.30 Svatba beze mše sv. Koukal – Mikysková o. L. Sz.
12.30 Svatba se mší sv. Janšta – Bočková o. M. P.
18.00 Mše sv. za manžela Ladislava Prudíka
 a celou živou a zemřelou přízeň o. M. P.
3. neděle velikonoční 18. 4.
 7.30 Mše sv. za rodiče Chmelovy a Kovaříkovy,
 za všechny živé a zemřelé z těchto rodin
 a za zemřelé prarodiče Klimešovy o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodiče Holánovy, tři bratry, rodiče
 Dohnalovy, dvě sestry a Boží pomoc pro rodinu o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi,
 za Marii Dufkovou a dvoje rodiče o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Michalovu a Vondráčkovu
 a za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství na faře pro mládež. Ve čtvrtek po večer-
ní mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám církve. V pátek od 14.00 
do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 setkání všech ministrantů, v 9.00 
hodin děti připravující se na 1. sv. přijímání poprvé přistoupí ke Svátosti 
smíření. V 19.30 bude příprava na manželství – 2. setkání.
Minulou neděli jste věnovali na opravu 103.500 Kč. Za ten veliký dar 
děkujeme – zaplať Pán Bůh. Pokladničky s postní almužnou můžete 
přinášet na faru v úředních hodinách do neděle.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 15. 4. 18.00 – biblická hodina
● 18. 4.  9.00 – bohoslužby (host: f. Jan Trusina)
● 20. 4. 15.00 – děti.           Husův dům (Velké Meziříčí, U Světlé 24). 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, 
U Světlé 24

zve na

Ester Moravetzová – varhany, profesorka hry na varhany na 
konzervatoři v Kroměříži

Ladislav Moravetz – zpěv, celocírkevní kantor ČCE, učitel hym-
nologie na konzervatoři v Olomouci

V programu zazní skladby autorů z různých období –
Johann Sebastian Bach, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Křtitel Kuchař, 

Siegfrid Karg-Elert, Lothar Graap, Ladislav Moravetz
Husův dům, sobota 24. dubna 2010, 17 hodin, vstupné dobrovolné

Hody hody doprovody už máme 
sice (a pro většinu příslušnic něž-
ného pohlaví naštěstí) za sebou, 
což nám ovšem vůbec nebrání 
v tom trochu se poohlédnout zpět 
a připomenout si, jak to vlastně 
bylo a jak to probíhalo tady u nás, 
v Křižanově. V neděli 28. března 
2010 již podruhé proběhl Veliko-
noční jarmark. Stejně jako loňský 
rok, tak i letos se konal v Kato-
lickém domě pod záštitou Centra 
Džungle, Spolku Katolického domu 
a Vodotrysku. Celá akce se nesla 
v tvořivém duchu. V malém sále 
se vyráběly a zdobily březové věn-
ce, vyráběla se zvířátka ze sena, 
pletly se mrskačky a nefalšovaná 
březová košťata, dnes známá snad 
jen z dvorků našich prarodičů. Ve 
velkém sále se různými způsoby 
zdobila vajíčka a především tu byly 
k zakoupení výrobky ruční práce: 
malované hedbávné povlaky na 
polštáře s květinovými motivy 
a pískované skleněné mísy Andrey 
Stehlíkové, drátkovaná, voskovaná 
vajíčka zdobená korálky a textili-
emi od různých autorek a košíky 
či ošatky z pedigu. Mohli jsme 
obdivovat skleněné vitráže paní 

Valové, šperky, háčkované dečky, 
malované hrnky slečny Hamme-
rové, paličkované výrobky paní 
Čarkové, zdobené perníčky paní 
Štýrské a další velikonoční dekora-
ce. Jarmarku se zúčastnil i dětský 
zájmový kroužek Krtek z Radenic. 
Na pódiu se nacházela výstava ve-
likonočních dekorací a stolování, 
kterou připravili Marta a Ondřej 
Nagyovi za velikého přispění fi rmy 
VV SKLO s. r. o. a rodiny, dále zde 
vystavovala místostarostka paní 
Marie Smejkalová. Návštěvníci 
nejvíce obdivovali vajíčka zdobe-
ná bílými korálky a velikonoční 
věnce z jarních cibulek. Proběhlo 
také vyhlášení soutěže o nejlepší 
podomácku vyrobenou píšťalku, 
odkud si první cenu odnesl Miloš 
Ondráček. V baru Katolického 
domu bylo pro labužníky připra-
veno speciální vaječné menu, které 
obsahovalo různě plněná vejce, 
vaječné tlačenky a také výborný 
vaječný likér. Doufáme, že se pro 
mnoho návštěvníků stal Velikonoč-
ní jarmark inspirací, a že se opět 
brzy někde, a nemusí to být právě 
v Křižanově, sejdeme. Už nyní se 
na vás těšíme.      Text a foto: -nag-

Velikonoce v Křižanově

František Záviška – matematik a fyzik
Jaro 1945 bylo předzvěstí konce války. Armády vítězných mocností 

osvobozovaly od fašistů město za městem. Pro lidi uvězněné v koncentrač-
ních táborech však někdy bylo příliš pozdě. Takto by se dal charakterizovat 
závěr života meziříčského rodáka, profesora PhDr. Františka Závišky. 

Narodil se 18. listopadu 
1879 ve Velkém Meziříčí 
na Hornoměstské ulici. 
Po absolvování gym-
názia v Třebíči studo-
val v letech 1898–1900 
na Filozofické fakul-
tě Karlovy univerzity 
v Praze. Pak přešel na 
nově vzniklou českou 
techniku v Brně, kde 
dokončoval studia a zá-
roveň pracoval jako asi-
stent. V roce 1903 dosáhl 
doktorátu filozofie. Po 
ročním pobytu v Cam-
bridgi působil od roku 
1908 v Ústavu teoretické 
fyziky Přírodovědecké 
fakulty Karlovy uni-
verzity jako docent, od 
roku 1914 jako profesor. 
Zabýval se fyzikální 
optikou a teorií elektro-

magnetického pole. Byl autorem velkého množství prací, protože však 
byly publikovány v češtině, často zůstaly v zahraničí neznámé. Zasloužil 
se také o přijetí Einsteinovy teorie relativity v české fyzice. Právě v roce, 
kdy se měl stát rektorem Karlovy univerzity, byly české vysoké školy 
uzavřeny. Aktivně se podílel rovněž na činnosti učených společností. 
Byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti 
nauk, kde od roku 1942 vykonával funkci hlavního tajemníka. Od roku 
1934 byl předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků, jejímž členem 
byl již od roku 1898.

Záviška však nebyl jen suchopárným vědcem, jak bychom si snad mohli 
myslet. Měl spoustu dalších zájmů – automobilismus, fotografování, 
s manželkou a kolegy se věnoval pěší turistice, jízdě na kole, tenisu či 
plavání.

Počátkem roku 1944 byl pro podezření z odbojové činnosti zatčen 
gestapem a uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen a později 
v Osterode. V důsledku vyčerpání z pochodu smrti a onemocnění úplavicí 
zemřel, již osvobozen, v Gifhornu u Brunšviku 17. dubna 1945 – právě 
před 65 lety.                                                         -ripp- Foto: archiv muzea

Zasílám fotodokumentaci, jak se také ve Velkém Meziříčí slavily Veliko-
noce. Jde o téměř každodenní řádění vandalů v parku za bránou při výjez-
du z Náměstí. Jedna fotografi e zachycuje park a dvě fotografi e jsou z terasy 
našeho rodinného domu, kde často spává v kočárku náš vnouček. Vanda-
lům se podařilo hodit na terasu ocelové obruče z rozbitého odpadkového 
koše. Některé části koše se jim podařilo přehodit přes střechu až na druhou 
stranu ulice.      Text a foto: Manželé Pejchalovi, U Bašty, Velké Meziříčí

Jak se také slavily Velikonoce…

Květnové noční prohlídky, červ-
nový fi lozofi cký festival či rozma-
nité výstavy v Galerii synagoga. 
Nejen na to se mohou v nadchá-
zející sezoně těšit návštěvníci vel-
komeziříčského muzea. Předměty 
ze zdejšího muzea budou k vidění 
například také na výstavách v pol-
ském Krakově nebo na nedalekém 
hradě Pernštejn.

Na výstavu Výtvarná kultura 
Čech a Moravy 1870–1930 do Kra-
kova putovala kubistická rohová po-
hovka od architekta Pavla Janáka. 
O nábytek pocházející z roku 1913 
je mezi odbornou veřejností zájem. 
„V současné době tady z Janákovy 
sedací soupravy nemáme vůbec 
nic, protože zbývající dvě křesla 
patřící k pohovce má dlouhodo-
bě zapůjčena Národní galerie,“ 
vysvětlila ředitelka muzea Irena 
Tronečková.

Další expozicí, na které se me-
ziříčské muzeum podílí, je výstava 
věnovaná Kryštofovi Pavlu Lich-
tenstein-Castelcornovi. Výstava se 
návštěvníkům otevře v obnovených 
prostorách někdejší sýpky hradu 
Pernštejn. Zájemci se díky expozici 
seznámí nejen s osobou Kryštofa 
Pavla Lichtensteina-Castelcorna, 
který proslul jako císařský důstoj-
ník a nejvyšší hofmistr Albrechta 
z Valdštejna, ale mohou blíže po-
znat i životní styl první poloviny 
sedmnáctého století. „Na tuto 
výstavu půjčujeme například pří-
bory, cínové nádobí, plátovou zbroj, 
halapartny, partyzány, portréty 
císařů Matyáše a Ferdinanda II. či 
grafi cký list zachycující zavraždění 
Albrechta z Valdštejna,“ sdělila 
ředitelka muzea.

Zpestření sezony
V prostorách muzea se letos 

uskuteční dvě větší akce. Tou první 
bude tradiční Muzejní noc, která 
se ovšem tentokrát ponese v jiném 
duchu, než tomu bývá obvykle.

„Pro návštěvníky bude připra-
vena přednáška Slávka Rabušice 

Velkomeziříčské muzeum
se připravuje na zahájení sezony

o historických květinových vaz-
bách. Po celý třetí květnový víkend 
bude v prvním patře zámku otevře-
na výstava květinových aranžmá, 
která bude doplněna speciálním 
výkladem průvodců,“ prozradila 
Irena Tronečková. Na druhý červ-
nový týden je naplánován čtvrtý 
ročník Evropského festivalu fi lozo-
fi e, který je pořádán pod taktovkou 
Jupiter clubu. Část přednášek se 
opět uskuteční v prostorách zám-
ku. „Přichystáno bude například 
taneční vystoupení Simony Chváta-
lové Žena zkoumá terén, které by se 
mělo odehrát na vnitřním nádvoří 
a ve sklepech. Taneční prvky budou 
doplněny zadní projekcí a zpěvem,“ 
přiblížila program ředitelka.

Provoz Galerie 
synagoga je již zahájen

Otevřena bude rovněž i Galerie 
synagoga. Sezonu zahajuje výstava 
žáků základní umělecké školy Bájná 
Atlantida. V dubnu budou moci ná-
vštěvníci zhlédnout putovní výstavu 
Slavné vily Vysočiny, která přibli-
žuje rodinné bydlení, osudy staveb-
níků, stavitelů a majitelů význam-
ných vil. Na výstavě budou předsta-
veny i dvě velkomeziříčské stavby.

„Na letní sezonu připravujeme 
výstavu z vlastních sbírek, a to 
soubor knižních vazeb Stanislava 
Vodičky,“ sdělila ředitelka. V dal-
ších měsících si pak budou moci 
návštěvníci galerie prohlédnout 
autorské šperky Lenky Hudlové, 
výtvarné práce manželů Cende-
línových a také tvorbu umělců 
praktikujících Falun Gong. Falun 
Gong je metoda zušlechťování těla, 
mysli a ducha zakořeněná v prasta-
ré tradici. Zakladatelem systému 
je Li Hongzhi, který jej veřejnosti 
představil v roce 1992. Nyní tuto 
metodu, jejíž součástí je také soubor 
pěti cvičení sloužících k očištění 
těla, praktikuje více jak 100 milionů 
lidí z celého světa.                 

-luk-

Poradna České obchodní inspekce (ČOI)
Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala 
jednou za čtrnáct dní ve středu na městském úřadě ve Velkém Mezi-
říčí, dočasně ukončila svoji činnost. Důvodem byl nedostatek fi nancí 
ze strany SOS. Velkomeziříčský živnostenský odbor ale zajistil pro 
občany náhradu – poradnu České obchodní inspekce (ČOI), a to kaž-
dou druhou středu v měsíci od 8.30 do 15 hodin. Nachází se v nové 
budově radnice, Náměstí 27/28, kancelář živnostenského odboru 
a zavítat do ní se svými dotazy můžete 14. 4., dále pak 12. 5. a 9. 6. 
2010.                                                                                  -mrs, ivh-
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Ceník soukromé inzerce 
Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – 
koupím – vyměním« je za cenu 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 
45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou 
za cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem nejlépe v hotovosti, případně na fakturu, 
převodem, složenkou.
Číslo účtu: Česká spořitelna, 1621489309/0800, variabilní symbol 
– 4649.

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich novin v In-
formačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši, 
tel. 566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty 
z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. 
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově 
náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy Böhmové.   -red-

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Skupina ANO oznamuje 
změnu mobilu: 737 477 773. 

Hrajeme
lidovky a moderní písně.

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Využijte tedy naší nabídky a objednejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník 
v pdf a bude vám zasílán na vaši e-mai-
lovou adresu.
Jeho cena bude 6 Kč, navíc s barevnou 
obálkou (tj. první a poslední strana 
novin).
Informace získáte také na telefonu: 
566 782 009 (pevná linka) nebo 739 100 979 
(síť O2).                                     -ivh-

INGELD – nejen zahradní nábytek
Podniková prodejna nabízí:
– Zahradní nábytek – největší nabídka v regionu
– Vybavení pro dětská hřiště

Novinky v sortimentu:
– Čalouněný sedací nábytek – ke každému nákupu dostanete dárek
– Pro zahrádkáře: zemina, substráty, rašelina, mulčovací kůra, …

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu fi rmy.

Provozní doba:
Pracovní dny: 7.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Kontakt:
INGELD s. r. o.
Jestřábec, Lavičky 118, 594 01 Velké Meziříčí
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Tel.: 566 523 414    ingeld@ingeld.cz      www.ingeld.cz

EBSTER CZ s. r. o.
Průmyslová zóna Košíkov 80

Velká Bíteš 595 01
Přijme laborantku

k okamžitému nástupu
SŠ – nejlépe v oboru

AJ – podmínkou zákl. znalost
Životopis v AJ posílejte na:

lab@ebster.cz

Opravy komínů, opravy střešní 
krytiny a rekonstrukce, vymazává-
ní hřebenů, odstraňování mechů 
ze střechy, obklady a dlažba.

tel.: 774 072 862

Ordinace

zubní lékař
od 12. 4. 2010 na adrese:

Velké Meziříčí, ul. Střední 5 
– LOKALITA HLINIŠTĚ

tel.: 566 524 275
ordinační hodiny:

po, út, st 8 – 14 hodin
čt 8 – 16 hodin
pá 8 – 12 hodin

Prodám
■  Jawu 350 ,  t y p 639.  Tel .: 
606 157 522.
■ Levně tep. izolaci s dopravou, 
různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Obývací stěnu – černošedá, 
zánovní – 2 roky, levně. Tel.: 
606 157 522
■ 100 HZ televizi Nokia uhlopříč-
ka 67 cm. Tel.: 606 157 522.
■ Pitbike 150, model 2008, 12 kW, 
licence Honda, cross 110 km/h, 
výška sedla 87 cm, sportovní výfuk 
a podvozek, cena 21.000 Kč. Tel.: 
603 993 027.
■  N o v á  k a m n a ,  r o z m ě r : 
46 × 46 cm výška 100 cm, prosklená 
dvířka, velké topeniště – lze vytá-
pět i menší domek. Cena dohodou. 
Tel.: 776 008 310.
■ Kamna Petry – zcela funkční. 
Levně. Tel.: 776 008 310.
■ Obývákovou stěnu. Barva kom-
binace tmavohnědé s bílou. Délka 
4,5 m. Ve výborném stavu, cena 
dohodou.Tel.: 777 781 117.
■ Nabízím nábytek – sekre-
tář, šatní skříň, knihovnu. R. v. 
1960, ořech, velmi levně. Tel.: 
728 922 971, 607 799 090.
■ Prodám pálenou střešní kryti-
nu „Jirčanka“, cca 2500 ks. Cena 
10 Kč/kus. Tel.: 605 466 561.
■ Levně prodám dopěstované 
rododendrony a azalky z Prů-
honic. Taktéž hlízy jiř in. Tel.: 
728 921 186.
■ Stavební traverzy „I“ profi l – 
2 ks, 225 mm šířka, 4,3 m délka. 
Cena dohodou. Tel.: 725 820 743.
■ Pískovou filtraci do bazénu 
s příslušenstvím, rok v provozu, 
cena 3.000 Kč. Tel.: 608 440 395.
■ Osobní auto Fabia 1,2, rok vý-
roby 2008, benzín, najeto 4.000 km, 

cihlová barva – metalíza. Tel. 
720 234 110.
■ Vozík za auto + odnímatelné 
víko. Rozměr: 120 × 150 × 40 cm. 
TK 6/2011, cena 4.900 Kč. Tel.: 
723 980 102

■ Kombinovanou lednici. Chlad-
nička 170 l, mrazák 60 l, kompresor 
Elektrolux. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
608 242 736.
■  P s a c í  s t ů l ,  r o z m ě r 
153 × 77 × 70 cm, vlevo 4 zásuvky, 
vpravo skříňka, cena 600 Kč. Tel.: 
721 732 314.
■  P s a c í  s t ů l ,  r o z m ě r 
115 × 75 × 65 cm, vlevo zásuvky, 
cena 400 Kč. Tel.: 721 732 314.
■ Průtokový elektrický ohřívač 
na 10 l, nový, nepoužitý, 500 Kč. 
Tel.: 721 732 314.
■ Dveře, včetně klik a zámků: 
a) 90L, 2/3 skleněné, dýhované, 
b) dveře plné 80P dýha, c) dveře 
plné 60L, dýha, d) starší dveře 
80L, plné, e) 80P prosklené dvou-
třetinové. Cena dohodou. Tel.: 
721 732 314.
■ Nové potahy do auta, nepou-
žité na Favorita nebo Felicii, cena 
200 Kč. Tel.: 721 732 314.
■ Šicí stroj Lada, plně funkční, 
cena dohodou. Tel.: 721 732 314.
■  2 k s  lust r u ,  lev ně .  Tel .: 
721 732 314.
■ Novou pneumatiku 1 ks, včetně 
disku, 165 × 70 R13, úplně nová, 
cena 400 Kč. Tel.: 721 732 314.
■ Novou pneumatiku včetně dis-
ku 185 × 70 HR 13, radial Michelin, 
800 Kč. Tel.: 721 732 314.
■ Pneumatiky včetně disku, 4 ks, 
letní, 165 × 70 R13, cena 200 Kč za 

kus. Tel.: 721 732 314.
■ Trámy, latě ze staré vazby. Cena 
dohodou. Tel.: 737 471 055.
■ Elektrický gril s velkým vyba-
vením, málo používaný, původní 
cena 2.900 Kč, nyní 600 Kč
Tel.: 721 338 168.
■ Násadu kapra, váha cca 1,5 kg, 
množství 500 ks. Cena dohodou. 
Tel.: 776 795 761
■ Použité dvoukřídlové kovové 
dveře, zdobené hliníkem, šířka 
160 cm, výška 200 cm, velmi levně. 
Tel.: 776 638 371.
■ Travní sekačku domácí výroby, 
za cenu motoru a kabelu, tj. cca 
1.500 Kč. Tel.: 776 638 371.
■ Fiat Brava 1.4, r. v. 1997, el. 
okna, klima, eko daň zaplacena, 
cena dohodou. Tel.: 776 797 273.
■ Motorovou pilu S. Dolmar 111. 
Tel.: 739 083 414.
■ El. svářečku 180A/380 V. Tel.: 
739 083 414.
■ Tlakové čerpadlo na vodu s ha-
dicemi. Tel.: 739 083 414.
■ Nové dřevěné vchodové 80L. 
Tel.: 739 083 414.
■ Laminátové nádrže na vodu 
500 l, 2 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Zářivky dvoutrubicové, vodo-
těsné, 2 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Dámské trekingové kolo, převo-
dy 3 × 6, kompletní výbava Shima-
no, barva fi alová, velmi zachovalé. 
Cena 1.900 Kč. Tel.: 608 144 567.
Koupím
■ Gramorádio Tesla 1007A „Alle-
gro“, Tesla 1002A „Maestro I“ nebo 
Tesla 1003A „Orchestr“, popř. jiné 
gramorádio Tesla z let 1958–1961 
v dobrém stavu (s funkčním rádiem 
i gramofonem). Tel.: 720 167 481 (ve 
všední dny po 15. hodině). Prosím 
nabídněte.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile 
– čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno – 
helmy a korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do robotu 

Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Karavan, do 10.000 Kč. Tel.: 
737 313 532.
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši 
na Jihlavské ulici – 80 m2 s balko-
nem – novostavba. Volný ihned. 
Odstupné + převzetí úvěru. Tel.: 
777 186 589.
■ Vyměním cihlový 2+1 v OV 
ve Žďáře nad Sázavou (sídliš-
tě u SPSŠ) za 2+1 ve VM. Tel.: 
732 288 449 (večer).
■ Koupím 2+1 ve Velkém Meziří-
čí. Tel.: 731 850 658.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici. Elektřina 220 V. Cena doho-
dou. Tel.: 777 865 385.
■ Pronajmu byt po rekonstrukci, 
2 + 1, 85 m2, Náměstí, 2. patro, čás-
tečně zařízený. Tel.: 602 565 454.
■ Pronajmu kanceláře – provo-
zovny, 51 m2, Náměstí, 1. patro, 
samostatné WC. Tel.: 602 565 454.
■ Pronájem v rodinném domě. 
Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši, zařízený, i dlouhodobě. Tel.: 
739 349 820.
Různé
■ Vyučená v oboru kuchař – 
číšník s maturitou hledá práci ve 
Velkém Meziříčí i mimo obor. Tel.: 
732 656 886.
■ Muž 41/189 nekuřák. Hledám 
obyčejnou, hodnou, štíhlou ženu. 
Nekuřačku. Jen vážný vztah. SMS: 
728 457 691. 

■ Nabízím volná místa na 
zájezd do Itálie – Rimini 
v květnu – ve dnech 18.–
23. 5. 2010, autobus, plná 
penze. Cena: 4.000 Kč. Tel.: 
777 606 471.

■ Hledám milenku. Finanční od-
měna možná. Tel.: 731 058 906.

Blíží se jarní celostátní výstava „Flora Olomouc“ a tak jako v posledních 
letech, opět vyjíždíme. Zájezd se uskuteční v sobotu 24. 4. Vyjíždíme 
v 7 hodin od Domusu, přihlášky podávejte do 15. 4. u př. Švejdové 
osobně v pátek, sobotu a neděli v Radnické ulici č. 13 (zvonek) nebo na 
telefonním čísle 775 647 604. Z ekonomických důvodů pojede jen jeden 
autobus, členové organizace mají přednost.    Za výbor ČZS  Z. Nedopil

Přerušení dodávky elektrické energie

Zubní pohotovost
sobota 17. 4. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, V. Bíteš, 566 533 129
neděle 18. 4. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, VM, 566 524 203
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové 
nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve 
všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Z důvodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční soustavy 
rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací bude přerušena 
dodávka el. energie: 

Dne 15. 4. od 7 do 15 hodin 
v odběratelské trafostanici Velké 
Meziříčí Motorpal (č. 201011), ulice 
Příkopy od č.p. 1220 po Motorpal, 
V Potokách, Vrchovecká od č.p. 

185 po 604, chaty Jurek nad dálnicí 
směrem k Motorpalu.

Dne 22. 4. od 7 do 15 hodin v ob-
lasti: K Rakůvkám, Ke Třem křížům 
(od č.p. 1336 nahoru), Krátká, Nad 
Sýpkami, Pod Kaštany. Pod Lesem, 
Zámecká (od ul. Ke Třem křížům po 
Zámecké schody), Zámecké schody.

Děkujeme za pochopení
-E.ON-

stáří 17 týdnů, prodej, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník  Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Pracovníka odboru výstavby – 
majetkoprávního oddělení 
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 
8. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● středoškolské vzdělání technického směru – obor stavební, ze-
mědělský, lesnický, 

● znalost geodezie a kartografi e výhodou,
● velmi dobrá znalost práce na  PC,  práce s GIS výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B, 
● komunikativnost,  časová fl exibilita

Zájemce předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti: 

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 28. 4. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

dovoz betonu, písku, štěrku, 
uhlí… do 1,5 t

tel.: 602 552 393

Rádi bychom poděkovali Technickým službám Velké Meziříčí za 
umožnění realizovat bruslařský výcvik na zimním stadionu. Někteří jsme 
stáli na bruslích téměř poprvé, někteří jsme od loňska pokračovali ve 
zdokonalování techniky bruslení, jiní jsme hráli bravurně hokej, a úplně 
specifi cká skupinka brázdila ledovou plochu na sledgích.

Velký dík patří zvláště pánům Vidlákovi a Vodovi za vzornou přípravu 
ledu, celkový servis a příjemnou atmosféru.           Žáci ZŠ a SŠ Březejc

Po loňském prvním zkušebním ročníku, provedl Sbor dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš v sobotu 10. 4. 2010, dnes již úspěšnou druhou veliko-
noční „Železnou sobotu“. Celkem jsme od občanů města dostali 3,5 tuny 
starého železa. Prostředky získané při sběru poslouží k fi nancování 
činnosti sboru, především na nákup vycházkových uniforem, práci s mlá-
deží a pravidelné školení zásahové jednotky.      Výbor SDH Velká Bíteš
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Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10
Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace pro školní rok 2010/11.
Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 

Čechova 1523/10, oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis 
do MŠ na všech odloučených pracovištích MŠ proběhne ve dnech 14. 
a 15. 4. 2010 od 9 do 16 hodin. Zápis provádějí vedoucí učitelky odlouče-
ných pracovišť. Rodiče mají možnost vyzvednout si tiskopisy k zápisu na 
jimi zvolené MŠ v průběhu měsíce března 2010. Jde o tiskopisy k zápisu. 
Podrobnější informace poskytujeme i na webu MŠ – www.msvm.cz. 
Rozhodování o přijetí dítěte probíhá ve správním řízení.

Seznam odloučených pracovišť MŠ:
MŠ Sokolovská 29, tel. 566 522 832, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková
MŠ Sportovní 6, tel. 566 522 833, vedoucí učitelka Olga Pešková
MŠ Čechova 10, tel. 566 523 025, vedoucí učitelka Naděžda Krčová
MŠ Nad Plovárnou 12, tel. 566 523 362, vedoucí učitelka Věra Kopečná
MŠ Mírová 1810, tel. 566 523 483, vedoucí učitelka Blanka Kadlíková

Informace poskytne rovněž ředitelka MŠ Mgr. Božena Suchánková, 
tel. 566 781 035, sídlo kanceláře ředitelky je Obecník 73, Velké Meziříčí.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

Setkání
Přátelské setkání bývalých pracovníků Svit Velké Meziříčí 

se koná dne 21. dubna 2010 ve zdejší restauraci U brány.

Setkání rodáků 22. května 2010
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 

našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1960. Srdečně jsou 
zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem městě 
a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.

Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, kteří 
žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě na matriku 
(budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci.                         M. Bednaříková, matrikářka

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás co nesrdečněji zve na oslavu 
Dne Země v sobotu 24. dubna od 14 hodin. Na cestě přírodním parkem 
poznáte řadu zajímavostí z ptačího světa. Těšit se můžete na ukázku ži-
vých dravců, uslyšíte ptačí zpěv, budete si moci prohlédnout ptačí hnízda 
se snůškami. Pro ty, co doputují až do Balin, je připraveno občerstvení 
a další bohatý program. Trasa začíná u vstupu do Balinského údolí u sil-
nice Velké Meziříčí-Uhřínov naproti odbočce k hotelu Amerika a končí 
v Balinách. Délka trasy je přibližně 5 km. Pro cestu zpět můžete využít 
autobus.                                                                             Mgr. Jana Audy

Na křídlech ptáků Balinským údolím

Křehké poselství jara
Jaro je dobou, kdy většina našich 

ptáků hnízdí. V umně vystavěných 
hnízdech ukrytých v korunách 
stromů, v keřích nebo na zemi se 
zanedlouho objeví snůška vajíček. 
Málo komu se však poštěstí tento 
skrytý poklad ve volné přírodě 
objevit. Pro návštěvníky tradiční 
velikonoční výstavy v Jupiter clubu 
připravilo Středisko ekologické 
výchovy Ostrůvek ukázky hnízd 
i snůšek našich ptáků. 

A nechyběl tam ani jeden druh, 
který je v našich zeměpisných šíř-
kách svým chováním výjimečný, 
neboť si hnízdo nestaví a svá va-
jíčka klade do hnízd jiných ptáků 
– kukačka obecná. Tento posel jara 
v posledních letech z naší přírody 
mizí. I proto byl vyhlášen Českou 
ornitologickou společností „Ptákem 

roku 2010“. Pro zvídavé byl nachys-
tán i kukaččí kvíz. Z více než třiceti 
správných odpovědí vylosovala 
Hana Zachová, autorka miniexpo-
zice, tři vítěze, kteří si svoji výhru 
mohou vyzvednout na Ostrůvku. 
Jsou jimi: Petr Janoušek, Tereza 
Hladíková a Maťa Zedníček. Ti, kteří 
se na výstavu nedostali nebo se chtějí 
dozvědět a poznat ještě více o zástup-
cích ptačí říše, jsou srdečně zváni na 
již tradiční ornitologickou vycház-
ku, která se uskuteční v neděli 18. 
dubna. Sraz účastníků je v 8 hodin 
na Ostrůvku, kde si prohlédnou již 
zmiňované ukázky hnízd a snůšek. 
Odtud se pod vedením Mgr. Dany 
Konečné vydáme k hotelu Ame-
rika a k Palečkovým rybníkům. 
S dalekohledem v ruce pak projdou 
i Balinské údolí.   Mgr. Jana Audy

Starosta obce s majitelem pálenice 
v Kozlově vás srdečně zvou na
Kozlovský košt 
pálenek letos 
ve Velkém Meziříčí.

Výstava se koná 24. dubna 2010 
z důvodu stále vyšší účasti v sále 
hasičky ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ 
(nad gymnáziem).

Zahájení ve 14 hodin. Prodej vstu-
penek s občerstvením na místě.

Vstup je povolen jen osobám 
starším 18 let.

Jde již o šestou výstavu. Všechny 
ročníky byly velmi úspěšné. Infor-
mační články přinesly různé deníky 
a mediálním partnerem je každoroč-
ně týdeník Velkomeziříčsko. O akci 
se rovněž dočtete na internetovém 
deníku www.vysocina-news.cz 
a www.novinyvm.cz. O výstavě 
již po tři roky proběhlo vysílání 
v radiu Region (87,9 MHz). Bližší 
informace o dřívějších ročnících 
je možné najít taky na webových 
stránkách obce www.kozlov.cz

Kozlovský košt má stále větší 
popularitu, zúčastňuje se stále více 
vystavovatelů (v roce 2009 bylo 111 
vzorků) a také je více hostů, a proto 

neváhejte a zúčastněte se letos i vy 
jako vystavovatelé nebo jako hosté. 

Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje!

Bližší informace:
1. Vystavovat může jen osoba ve 

věku 18 a více let.
2. Vzorky pálenek o obsahu 

0,5 litr se podávají nejpozději 
do 17. dubna 2010 do 12 hodin 
v Kozlově u starosty obce Ja-
romíra Plodka (bytem Kozlov, 
nádraží – tel.: 604 809 429) nebo 
v pálenici Kozlov u Karla Eliáše 
(tel.: 604 758 947).
Vzorky označte druhem ovoce, 
rokem výroby a procentem 
alkoholu, popř. uveďte místo 
pálení (nepovinný údaj). Soutěží 
se dle kategorií ovoce (slivovice, 
jablkovice, hruškovice, meruň-
kovice, rynglovice atd.).

3. Přijímají se vzorky s  procentem 
alkoholu maximálně do 55 %.

4. Vítězné pořadí určí stanovené 
komise – vyhlášení výsledků 
bude zveřejněno na veřejné 
výstavě pálenek dne 24. dubna 
ve Velkém Meziříčí.

5. Vítězové obdrží diplom a rovněž 
cenné poháry. 

Slavné vily Vysočiny

Alkohol je spjatý se životem lidí odjakživa. Zmínky o alkoholu se 
objevují již v Bibli. Například v Knize přísloví se dočtete: „Nehodí se 
králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo 
z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřekroutil při nikoho 
z utištěných. Dejte opojný nápoj hynoucím a víno těm, kterým je hořko, ať 
se napije a zapomene na svou chudobu.“ Používal se všude ve starověku. 
Nejdříve šlo pouze o nápoje kvašené, tedy víno, pivo a medovinu. Ale 
již staří Sumerové, Egypťané a Číňané uměli zesilovat alkohol vyrobený 
kvasným procesem, avšak toto umění bylo vyhrazeno pouze zasvěceným 
osobám. V Evropě se podařilo alchymistům vyrobit pálenku z vína ně-
kdy ve 12. století, kterou nazývali „spiritus vini“ či „aqua vitae“ – voda 
života. Vždyť první užití bylo svěřeno pouze lékařům, kteří pálenku 
mnohdy předepisovali jako lék proti různým chorobám, především na 
nechutenství.

V dřívější době bylo ve všech kulturách pamatováno na opilství a rovněž 
bylo trestáno. Lidé však žili s alkoholickými nápoji bez problémů, protože 
k opojným mokům měli úctu a využívali jejich vlastnosti jen výjimečně. 
Do našich zemí se výroba lihu dostala zřejmě z Itálie, přibližně ve 13. 
a 14. století za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., který podporoval 
pěstování vinné révy. Z archivních zpráv víme, že ve Vizovicích se již 
v 15. století odváděly poplatky z pálení švestek. Pálenky vznikaly v tzv. 
vinopalnách. V 16. století se pálilo již ze všeho možného ovoce, ba i z obilí, 
vinného droždí či ze šípků. Další rozvoj pálení lihu nastal v 18. století, kdy 
se jako surovina začaly používat brambory a obilí ustupovalo do pozadí. 
Kolem roku 1870 bylo u nás asi 243 pálenic. Lze říci, že alkohol nelze 
potlačit ani zakázat, a proto je nutné se s ním naučit žít, využívat jeho 
kladných vlastností a vyvarovat se těch záporných. To je rovněž smysl 
naší výstavy, na které bychom chtěli zdůraznit výborné chuťové vlastnosti 
vystavovaných vzorků, čistotu alkoholu a jeho zdravé účinky.

Kozlovský košt pálenek byl uspořádán poprvé v únoru 2005. Letos 
se tedy koná již šestý ročník. Poprvé opouštíme naši vesnici a výstavu 
chystáme ve Velkém Meziříčí. Vede nás k tomu mnoho důvodů. Mezi ty 
nejdůležitější patří skutečnost, že chceme umožnit ochutnávku široké 
veřejnosti a naše bývalé prostory s přibývajícím počtem návštěvníků 
začínají být těsné. Vždyť od prvního ročníku, kdy jsme vystavovali 
pouze 28 vzorků, jsme dosáhli v loňském roce až na počet 111 vzorků. 
Zda bude letos tento počet překonán, není v tuto chvíli zatím známo. 
Uzávěrka vystavovaných pálenek bude teprve 17. dubna. Kozlovský košt 
pálenek byl pravděpodobně úplně první výstavou tohoto druhu, která se 
na Vysočině konala. Obdobné výstavy probíhaly pouze na jižní Moravě 
a na Valašsku. Dnes můžete navštívit výstavy pálenek v našem kraji 
například i v Loukovicích u Třebíče nebo v Pacově.

Myslím, že je nyní na místě, abych popsal, jak se pálenka vlastně 
degustuje. Je to obdobné jako u vína. Vezmete čistý pohárek s malým 
množstvím pálenky. Nejdříve přičichnete a hledáte v nápoji vůni po 
daném ovoci. Vůně musí být čistá bez závadných příměsí, jako je např. 
plíseň ovoce nebo velké množství jiných chemických látek. Dále malinko 
usrknete, a na jazyku ochutnáte, zda je pálenka lahodná a je v ní opět 
cítit dané ovoce. Určitě je na závadu, pokud pálenka štípe (mnoho lihu 
popř. velké množství tzv. „dokapu“) nebo je kyselá (pravděpodobně byl 
kvas s obsahem listí, trávy apod.). Po vypití vzorku ještě pozorujete, jak 
dlouhou dobu vydrží chuť na jazyku. Je samozřejmostí, že pálenka musí 
být čistá bez drobných nečistot a rovněž jiskrná.

Mnoho lidí, se kterými o koštu mluvím, namítá, že potom musí každý 
vypadat… Není tomu tak! I my jsme měli obavy, jak dopadne naše úplně 
první výstava, ale můžu říct, že nikdy žádná „ostuda“ nebyla. Je to dáno 
tím, že chutnat přijde opravdu jen ten, kdo má o vystavované pálenky 
hlubší zájem a nejde se jen napít. Rovněž se ptají, kolik vzorků snesou? 
Jelikož se podává asi 1 cl každého vzorku, pak si lehce spočítáte, že není 
problém za celé odpoledne ochutnat třeba 20 nebo i více vzorků, které 
můžete zajídat malým občerstvením a zapíjet čistou vodou, která je volně 
k dispozici. Dále je důležité, že vzorky pálenek neobsahují více než 55 % 
etanolu (alkoholu), proto organizmu příliš neuškodí. V přiměřených dáv-
kách působí jako lék. Alkohol například zvyšuje krevní tlak, roztahuje 
cévy, snižuje srážlivost krve, způsobuje psychické uvolnění, odstraňuje 
stres a mezilidské bariéry. Na výstavě není kam spěchat, a proto se u koš-
tu povídá, hodnotí, ale i zpívá. Tak jako vloni, i letos bude na výstavě 
k poslechu a k dobré náladě vyhrávat hudební skupina Akordeon Band 
Vysočina. Tak se vůbec nebojte a přijďte ochutnat. 

A pijte jako zvíře – to ví, kdy má dost.                                       -plod-

Muzeum Velké Meziř íčí zve 
všechny příznivce architektury 
do Galerie synagoga v době od 
23. dubna do 16. května 2010. Ve 
spolupráci s Umělec-
kou agenturou FOIBOS 
Praha je v jejích prosto-
rách připravena výstava 
Slavné vily Vysoči-
ny, věnovaná moderní 
architektuře v našem 
kraji. Prezentován bude 
výběr nejzajímavějších 
staveb z našeho regi-
onu, nabízející nový 
pohled do historie i 
současnosti architek-
tury rodinného bydlení. 
Návštěvníci si mohou 
prohlédnout výstavní 
panely s texty, aktu-
ální i staré fotografi e, 
vzácné architektonické 
plány a jiné historické 
dokumenty. Výstava 
se koná s podporou 
kraje Vysočina a pod 
záštitou starosty měs-
ta Velkého Meziř íčí 
pana Františka Bradá-

če. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 22. dubna 2010 v 16 hodin, 
srdečně zveme všechny zájemce.     

Muzeum Velké Meziříčí

Ochutnávka domácích pálenek letos ve Velkém Meziříčí

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Špitálek, 20. 4. 2010 v 19 hodin.

Minikotel o všem, co vás zajímá,
tentokrát s Janem Kasalem
a Helenou Šustrovou.

Vážení spoluobčané,
stále se něco děje
a platí to i o našem kraji.

Stále nás zajímají
vaše připomínky a náměty,
jak řešit problémy.

Jste-li s něčím nespokojeni,
nerozčilujte se doma
u televize,
ale přijďte za námi.

Těšíme se na vás.
Jan Kasal,
místopředseda PS PČR
a Helena Šustrová,
středoškolská učitelka.



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase JUDr. Jaroslav Pavlas, PhD
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Komické d rama pě t i  žen 
(z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život 
jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela 
Zbytovská, Nikola Zbytov-
ská, Michal Bumbálek/Pavel 
Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB – DUBEN 

Vzpomínky Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉhRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Foto:
www.divadlomalehry.cz

Programové oddělení, tel. 566 782 004, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2010/2011 – celkem 
6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
HLAVA XXII – Joseph Keller, překlad Šimon Pellar
MASKA A TVÁŘ – Luigi Chiarelli, překlad Zdeněk Digrin
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza, překlad Michal Lázňovský
MAM’ZELLE NITOUCHE – Florimond Hervé – Henri Meilhac, 
  Albert Millaud
HRDINA ZÁPADU – John Millington Syne, překlad Vladislav 
  Čejchan
HELLO, DOLLY! – Jerry Herman – Michael Stewart
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 
v průměru 648 Kč (možnost uplatnění dalších slev – 
např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 28. dubna 2010
od 19 hodin

Hudební komedie o dvou dílech podle hry G. B. Shawa Pygmalion
Úprava a texty písní: Alan Jay Lemer. Hudba: Frederick Loewe. Česká 
verze: Ota Ornest.
Slavný americký, dnes již klasický, muzikálový titul měl premiéru na 
Broadwayi v roce1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc repríz. Henry Higgins, 
arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (vědy o lidské řeči), se vsadí 
s přítelem Pickeringem, že naučí chudou pouliční prodavačku květin 
Elizu Doolittlovou správně mluvit. Ta skutečně projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu, kterou pak mohou ve společnosti vydávat za 
urozenou aristokratku. Tento příběh, který ve své prapodstatě vychází 
ze starověké řecké báje, byl označen za nejlepší muzikál století a jeho 
popularitu ještě posílila fi lmová podoba z roku 1964, která získala osm 
Oscarů včetně ceny za režii pro George Cukora i za vynikající herecké 
výkony Audrey Hepburnové a Rexe Harissona v hlavních rolích. Autoři 
tohoto muzikálu se nesnažili vytvořit něco lepšího nebo jiného, než byla 
původní hra geniálního pana Shawa, „pouze“ strukturu hry zhutnili 
a protkali písněmi, které vtipně dokreslují postavy. Nemalou zásluhu na 
úspěšnosti má i nádherná muzika Fredericka Loewe.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Prodej vstupenek na telefonních číslech 566 782 004, 566 782 001 nebo 
na programovém oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Život je potřeba žít napl-
no a nikdy není pozdě ho 
změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz

Jupiter club uvede
Divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu
Vstupné: 330 a 300 Kč

Vstupenky je nutno vyzvednout do 30. dubna 2010,
jinak budou dány do volného prodeje!

Změna programu vyhrazena!

V pátek 9. 4. 2010 tomu bylo 11 let, 
co nás navždy opustil pan
Pavel Bednář
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Dne 13. 4. 2010 uplynulo 5 let od 
úmrtí pana
Josefa Podsedka
ze Lhotek.

Stále vzpomínáme. 

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 13. dubna 2010 uplynulo 6 let, 
kdy nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan
Milan Kašpar
z Měřína.
S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami, bratr s rodinou. 

Čas plyne, vzpomínka zůstává. 
Dne 17. dubna 2010 vzpomeneme 
5. výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná manželka, maminka 
a babička, paní
Jitka Machová
z Měřína.

Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
VLKODLAK
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Od chvíle, kdy ve fi lmové klasice studia Universal, zoufalý vlkodlak 
poprvé zavyl na Měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let, přesto postava 
spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou 
bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější zpracování legendy teď 
dostanete v luxusním balení, v němž najdete oscarové herce B. Del Tora, 
A. Hopkinse a čím dál populárnější E. Blunt. Éra dětství skončila pro 
Lawrence Talbota té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapomenout 
opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou 
se znovu spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen, která ho popro-
sila o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze stopy zmizel. 
Lawrence jí vyhoví a vrátí se domů, kde na něj kromě sarkastického otce 
čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, 
které se po nocích toulá po okolí a vraždí vše živé. Lawrence je vůči 
těmto povídačkám zpočátku imunní, stejně jako inspektor Scotland Yardu 
Aberline, jenž vede pátrání po zmizelém. Postupně ale začíná sestavovat 
děsivou skládanku, jejímž ústředním dílkem je starodávné prokletí, které 
ty, kdo jsou jím zasaženi, za úplňku proměňuje ve vlkodlaky. Aby prověřil 
míru pravdivosti této legendy a zároveň ochránil budoucí švagrovou, 
kterou začal bezmezně milovat, vydá se za plného měsíčního svitu na 
„procházku“ po blackmooreských lesích, aby ono nebezpečné monstrum 
vypátral a zabil. Pokud samozřejmě vůbec existuje. Když Lawrence vyráží 
na trestnou výpravu, zdaleka ještě netuší, jak moc ho tato noc změní…
Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je 
také hrdina.
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmenší, co mu 
teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí 
bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím 
i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho 
skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. A to mimo jiné 
znamená, že Percy je napůl člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo málo, 
nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou 
hůl ukrývající blesky… a o níž se bez nadsázky dá říct, že jde o nejstarší 
zbraň hromadného ničení.  Percy se proto musí připravit na nejnáročnější 
dobrodružství ve svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepří-
znivěji… Fantasy horor Kanady. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 118 minut
Pátek 23. v 19.30 hodin
THE BOX
Jste experiment.
Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste 
získali milion dolarů, ale současně by připravila o život někoho, koho 
neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly následky? Píše se rok 1976. 
Norma Lewis je učitelkou na soukromé střední škole a její manžel Arthur 
je technikem v NASA. Jde o naprosto průměrný manželský pár, který žije 
běžným životem na předměstí se svým malým synem... dokud se u jejich 
dveří neobjeví tajemný muž se silně znetvořeným obličejem a nabídne 
jim něco, co jim může navždy změnit život: krabičku. Během 24 hodin, 
které na rozhodnutí mají, jsou Norma a Arthur nuceni čelit zásadním 
morálním dilematům. Brzy zjistí, že následky jejich rozhodnutí jsou zcela 
mimo jejich kontrolu a týkají se mnohem zásadnějších věcí než jen jejich 
vlastního štěstí a osudu. Režie: Richard Kelly. V hlavní roli C. Diazová, 
J. Marsden, F. Langella, J. Rebhorn. Horor USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 116 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
KNIHA PŘEŽITÍ
Denzel Washington v hlavní roli fi lmu – post-apokalyptický příběh, 
kdy osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou 
knihu, ve které je ukryto tajemství, jak zachránit lidstvo.
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází 
pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem 
něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – 
pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty 
patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu 
vody... nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí. Eli, který se 
nestal bojovníkem z vlastní vůle, ale z nutnosti, touží po klidu a míru, 
ale pokud je k tomu donucen, rozdrtí své protivníky dříve, než si stačí 
uvědomit, jak osudné chyby se dopustili… Jen jediný muž v tomto zni-
čeném světě chápe, jakou moc má Eli ve svých rukou, a je rozhodnut ji 
získat pro sebe: Carnegie, samozvaný despotický vládce improvizovaného 
města zlodějů a zabijáků. Akční dobrodružné drama USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut

Dne 17. dubna si připomeneme 
16. výročí úmrtí paní 
Jiřiny Würthové 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají manžel Tomáš 
a dcery s rodinami.

Diamantový přípitek na vernisáži
Firma Diamonds International Corporation a. s., se nejčastěji prezen-

tuje na velkých a významných kulturně společenských akcích po celé 
republice.

V neděli 11. dubna však udělali zástupci této fi rmy výjimku, a zavítali 
na menší komorní vernisáž do Velkého Meziříčí, na zahájení výstavy 
obrazů své kamarádky Evy Šmídové a paní Aleny Zezulové. Prezento-
vali zde svoji kolekci originálních broušených šperků v hodnotě cca 1,5 
milionu korun a nabídli všem účastníkům vernisáže tzv. diamantový 
přípitek. Ten se připravuje tak, že se do skleniček na sekt potají vhodí 
malý broušený diamant o velikosti průměru cca 3 – 4 mm, který pak 
v sektu není vidět. Jedna z autorek obrazů tedy za zástěnou vhodila do 
rozlitého sektu diamant, připilo se, a překvapená výherkyně se za chvíli 
skutečně našla…

text a foto: -simf-

◄ Jedna z autorek Eva Šmídová na vernisáži, jejíž součástí byl diaman-
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V pátek 16. dubna 2010 v Jupiter clubu
Vstupenky v předprodeji lze zakoupit za 180 Kč na programovém oddě-
lení Jupiter clubu.  
Po vyprodané podzimní „koncertní tkaničce“ a vydání alba „Hlavní 
uzávěr splínu“, kterého se prodalo přes 8 000 kusů, je Tomáš Klus no-
minovaný v kategorii „Zpěvák roku“ na hudební cenu TV Óčko 2009 
a v kategoriích „Zpěvák roku“ a „Album roku“ na cenu Žebřík 2009 
Report Music Awards. Začátkem března startuje druhou část své „kon-
certní tkaničky“. Po úspěšných koncertech vyjíždíme do dalších měst. 
Ve Velkém Meziříčí se koncert uskuteční v pátek 16. 4. 2010 v Jupiter 
clubu. Začátek je ve 20 hodin, sál otevřen od 19 h odin.
Cena vstupenky je 180 Kč v předprodeji a na místě 220 Kč.
Vstupenky lze zakoupit na těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, 
programové oddělení, tel.: 566 782 004, eM Móda, Vrchovecká 74, tel.: 
564 409 319. Žďár nad Sázavou – Cestovní agentura Vysočina Tour – 
Lenka Fejfárová, Nádražní 464, tel.: 566 624 164. Třebíč – 1SHOP.CZ, 
Karlovo náměstí 47, tel.: 603 805 908. Jihlava – CA Ježek – Drahomíra 
Šmerglová, Divadelní 8, tel.: 567 330 034. Dále v předprodejní síti 
Ticketportal a na www.ticketportal.cz. Vstupenky jsou v prodeji.     -pp-

Galerie Synagoga: úterý – pátek 9 – 12, 13– 17, sobota 13– 
17, neděle 10 – 12, 13 – 17.

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Eva Šmídová
Alena Zezulová

E a Šmído áE Š íd áŠ

Předsálí kina Jupiter club
Otevřeno: po–pá (úterý zavřeno) 8–16 hodin,

dále v provozu kina, do 9. 5. 2010

HOLDING ONTO HOPE (USA)
MY AUTUMN (RU)

SMASHED FACE, D.A.D
http://www.myspace.com/hohband

Emotivní post hardcore ze slunné Californie! Poprvé v ČR – 
jediný koncert a exklusivně v Rock Depu!

Nutno slyšet, nutno vidět!!!

Schizofón fest vol. VII
čtvrtek 22. 4. 2010 Velké Meziříčí – Rock Depo club, 19 hodin

XV. Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE

na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6., Velké Meziříčí, zámek, 19.30 hodin
Marco Beasley – zpěv
Gudio Morini – cembalo
„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, Guido Morini,
Alessandro Grandi, Giovanni Felice Sances, 
Claudio Monteverdi, Guido Morini, Giovanni Stefani
Středa 23. 6., Velké Meziříčí, nádvoří zámku, 19.30 hodin
David Dorůžka Trio (David Dorůžka – kytara, Michal Baranski – kon-
trabas, Lukasz Zyta – bicí) 
„Wandering Song“
Zvýhodněné vstupenky na Concentus Moraviae pro festivalová města!
Na každou vstupenku za plnou cenu zakoupenou v městském předprodeji 
do 24. 5. 2010 bude poskytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na 
zlevněné vstupenky (studenti, důchodci).
Kdo má zájem navštívit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně 
cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku na pět a více koncertů 
dle vlastního výběru a ušetří tak 40 % z původní ceny.

Soutěžte o volné vstupenky 
na koncert Tomáše Kluse

Výherci soutěže získají volnou vstupenku na koncert 16. 4. v Jupiter clubu.
Otázka: Který zpěvák nejvíce ovlivnil tvorbu Tomáše Kluse?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a jeho originál vystřih-
něte a přineste osobně nebo zašlete do redakce na adresu nejpozději do 
15. 4. 2010.
Týdeník Velkomeziříčsko
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Výstava obrazů Jitky Králíkové
Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum 
Každý všední den a o víkendu 30. 4. až 2. 5. 10 – 18 hodin.

4. 4.–31. 5. 2010 – Oslavice u Velkého Meziříčí

Do neděle 18. dubna 2010 můžete zhlédnout výstavu prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ 

Jupiter club s. r. o.
Velké Meziříčí pořádá

v pátek 14. května 2010

v předsálí velkého sálu 
od 17 do 21 hodin.

Určeno pro žáky od 12 do 
15 let.

Vstupné: 35 Kč.

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

si vás dovoluje pozvat na

V pátek 23. dubna 2010 od 
20.00 hodin na velkém sále JC.

Hraje: DJ BOND
Sto lová úprava. Rezer va-
ce míst nutná! Občerstvení 
zajištěno. Vstupné: 60 Kč .
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 782 004, 566 782 001 nebo 
na programové oddělení JC. Do neděle 18. dubna můžete ještě navštívit zajímavou společnou výsta-

vu obrazů, kreseb, skla, keramiky a soch v ateliéru „V Podloubí“ (Rock 
depo). Výstava prezentuje tvorbu širokého záběru, k vidění jsou převážně 
díla studentů uměleckých škol, ale i výtvarníků, kteří si tuto činnost 
zvolili jako svoji profesi a v neposlední řadě jsou tu díla těch, co tvoří 
ve svém volném čase: Marek Číhal – obrazy, František Dvořák – sochy, 
Milan Fleck – obrazy, Erik Janoušek – kresby, Daniela Maružánová – 
sklo, Bára Najmanová – bray, Gerda Odehnalová – obrazy, Rosťa Pátek 
– sklo, Sylvie Pátková – keramika, PWL – obrazy, Martina Pospíšilová – 
obrazy, Andrea Stehlíková – užité umění, Jitka Valová – vitráže. více info: 
www.artdepo.webnode.cz, otevřeno v prac. dny 9–16 hodin, objednávky 
na tel: 776 175 670.                                                                           -simf-

JUPITER CLUB
A SURREALISTICKÁ SKUPINA STIR UP

Svatava Drlíčková
a Gendos Čamzyryn

Na několika místech v ČR bude zrealizován velmi netradiční koncert 
těchto dvou hudebníků.
Zazní hrdelní a intuitivní zpěv, tradiční i současné hudební nástroje 
z celého světa a především z Tuvy a Moravy.
Každý člověk občas zatouží znát a porozumět svým kořenům, najít své 
předky, naslouchat jejich hlasům a pak dál jít cestou životem, prožívat 
naplno přítomnost a hledět do budoucnosti.
Gendos Čamzyryn je mistrem hrdelního zpěvu ve všech jeho polohách, 
který se prolíná s intuitivním zpěvem Svatavy Drlíčkové. Jejich tradiční 
nástroje ladí, jako kdyby spolu vedly rozhovor. Kdo se zaposlouchá do 
spojení tuvinské a moravské hudby bude mile překvapen, jak jsou si 
blízké. Jako kdyby se kořeny národů navzájem prolínaly, hledaly a od-
rážely se v srdcích, jež jsou plné hudby. Tam se také všechny tóny rodí. 
Každý koncert slibuje unikátní, neopakovatelné a netradiční zážitky, 
které zůstanou dlouho v srdcích a v mysli každého, kdo si nenechá ujít 
toto hudební a mystické vystoupení.
19. 4. 2010 v 18.00 hodin. Pořádá Obecní knihovna a Základní škola Hany 
Benešové ve vestibulu ZŠ Bory Vstupné 50 Kč

Foto: archiv Jany Mikyskové

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá v pátek 28. května 2010 od 19.30 hodin

v kostele sv. Mikuláše
koncert

4. – 30. dubna 2010, CAFÉ TIME (passage IMCA, Náměstí 12)

Jasna Rapušáková
fotografi e

Radka Kyralová – mezzosoprán,
Věra Trojanová (rodačka z Velkého Meziříčí) – varhany,

Tomáš Kyral – hornista.

Sajtna Kochánov pořádá

KD Netín, pátek 16. 4. 2010



FOTBAL MLÁDEŽ

Číslo 15 14. dubna 2010 strana 9

ŠACHY

HANDICAP SPORT CLUB

LYŽOVÁNÍ

BOCCIA

KUŽELKY

HÁZENÁ MLÁDEŽ
ČSK Uherský Brod – FC VM st. 
dorost 2:1 (1:0)
Rozhodčí: Goňa – Konečný, Zpě-
vák, ž. k. Vítek (75.). Střelec: Ka-
minaras A. (65.). Sestava: Simandl 
– Horký, Z. Večeřa, J. Večeřa, 
Mucha – Malec, Vítek, Smejkal, 
Kaminaras – Liška, Kuřátko nestří-
dal Wasserbauer
Netradičně v neděli odjeli naši do-
rostenci zlomit prokletí porážek na 
betonovou umělku do Uh. Brodu.
Zápas začal oboustranně neslaně 
nemastně. Víc se nakopávalo, než 
kombinovalo. Přece jenom aktivitu 
převzal náš tým, kdy se mu podařilo 
dostat míč pod kontrolu, ale bohužel 
bez zakončení. První šance si vy-
tvořil ve 14. minutě Kaminaras, ale 
přestřelil branku domácích. V 18. 
minutě zahrál dlouhý aut do vápna 
Zdeněk Večeřa, ale místo důrazu 
v brankovišti míč jen proletěl trestu-
hodně celým vápnem. V 24. minutě 
přišla první slabší chvilka Simandla, 
kdy si srazil střelu zpoza vápna 
do branky. Byla to první šance 
domácích. I přes tento fakt se kluci 
nevzdávali, ale akce končily špatnou 
fi nální přihrávkou. Navíc od tohoto 
okamžiku začali domácí evidentně 
zdržovat. Poslední šanci spálil po 
přímém kopu Smejkala v 40. mi-
nutě Z. Večeřa, když minul míč na 
malém vápně.
Do druhého poločasu vlétli kluci 
s odhodláním změnit stav skóre 
v jejich prospěch. V 46. poslal 
kolmý pas Smejkal na Lišku, Lukáš 
si potáhl míč do vápna, ale místo 
střely přihrával na obsazeného 
hráče. V 53. minutě rohový kop 
Kaminarase hlavičkoval aktivní 
Z. Večeřa, ale bohužel do rukou 
domácího brankáře. V 55. minutě 
zakončoval nad z malého vápna 
Kuřátko. V 58. min. volný přímý 
kop Smejkala prošel na malé vápno 
na Vítka, ale ten přestřelil (tutovka). 
Domácí tým byl pod zámkem a za 
polovinu se dostával jen při výkopu 
brankáře. V 65. minutě přišlo velké 
sólo Lukáše Lišky, který obešel 5 
hráčů Brodu, pak vystřelil na bran-
ku a po skrumáži dorazil do sítě míč 
Kaminaras – bylo to 1:1. Kluci hráli 
s velikou chutí. Bohužel přišel sou-
boj dvou hráčů na polovině hřiště, 
našeho Jakuba Večeři a domácího 
záložníka, který rozhodčí posoudil 
jako faul našeho hráče. Jakub musel 
být ošetřen. Mezitím byl rozehrán 
PK, který letěl na spojnici velkého 
vápna a odtud hlavou křížem do 
naší branky, kde lehký míč překva-
pil našeho brankáře. Domácí měli 
jedinou šanci ve druhém poločase, 
a tu proměnili. To nakonec rozhodlo 
o výsledku utkání. I když jsme měli 
jasnou převahu a držení míče, ne-
byli jsme schopni skórovat.    -sme-

ČSK Uherský Brod – FC VM ml. 
dorost 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Konečný – Goňa, Zpě-
vák. Karty: žlutá – 62. Bárta. 
Sestava: Řeháček – Procházka (41. 
Denev), Polák, Štefka, Maloušek 
– Bradáč, Weiss, Láznička, Bárta – 
Kameník, Pól (55. Benedikt)
Zápas se odehrál na umělé trávě, na 
kterou nejsme zvyklí, připomínala 
hru na betonu. Počasí bylo nefotba-
lové, foukal nepříjemný vítr.
První velkou šanci si vytvořili domá-
cí ve 4. min., kdy po pětimetrovém 
ofsajdu šel sám na našeho gólmana 
domácí útočník, ale míč kopl vedle 
branky. Pak převzal iniciativu náš 
tým. V 10. min. byl zezadu sražen 
Bradáč, ale rozhodčí nevytáhl ani 
žlutou kartu. Ve 13. min. se prosadil 
ve vápně Kameník, ale jeho střelu 
jen zázrakem vyrazil nohou domácí 
gólman. O dvě minuty později se 
prosadil po levé straně Bradáč, po-
slal křížný centr do vápna a Weiss 
hlavičkoval těsně nad branku. V 16. 
min. zachytili domácí naši rozehráv-
ku a následný sólový nájezd opět 
zlikvidoval náš výborně chytající 
brankář. V 17. min. parádně vystřelil 
z hranice vápna aktivní Weiss, ale 
míč letěl těsně nad břevnem. V 18. 
min. naši zahráli špatně ofsajdový 
systém a následný nájezd opět 
zlikvidoval dobrým vyběhnutím 
náš brankář. Ve 20. min. chyboval 
Procházka a další šance skončila 
nad naší brankou. Ve 30. min. dobře 
zpresoval míč Kameník, sám se pro-
sadil, ale jeho střelu vyrazil brankář 
Brodu. Poločas zakončil střelou nad 
břevno opět Weiss.
Druhý poločas začal naší velmi 
aktivní hrou. Kameník zachytil 
rozehrávku domácích, poslal míč 
na vápno Weissovi, a ten opět 
přestřelil. Ve 46. min. Kameník 
trefi l po samostatné akci tyčku do-
mácí branky. Ve 48. min zahrával 
přímý kop Láznička, míč posadil 
na hlavu Polákovi a jeho hlavička 
„lízla“ břevno. V 50. min. poslal 
Weiss kolmý pas na Kameníka, 
ale ten nedal z hranice penalty. 
V 69. min. opět přímý kop do váp-
na, míč proletěl vápnem domácích, 
ale Kameník minul míč. Největší 
šanci spálili naši kluci v 74. min, 
kdy si míč vyměnili Láznička, 
Kameník a Benedikt, jenž pak 
netrefi l z hranice penalty takřka 
prázdnou branku.
Zápas sice skončil remízou, ale 
kluci si výhru jasně zasloužili. 
Přehráli domácí tým, který se ve 
druhém poločase dostal třikrát 
k našemu vápnu. Navíc ukázali roz-
hodčím, že ani jejich neobjektivní 
rozhodování je nedostane do kolen. 
Náš tým si zaslouží za předvedený 
výkon pochvalu.                        -ls-

FC Velké Meziříčí – oddělení fotbalové přípravky
zve do svých řad

sobota 15. 5. 2010 ve 14 hodin
tělocvična základní školy v Borech

Program: v 9 hodin turnaj žáků v kolové (pořádá Favorit 
Brno), ve 14 hodin Velká cena Vysočiny, vyhlášení výsledků

V pátek 9. dubna 2010 proběhlo 
v Třebíči v divadle Pasáž slavnostní 
vyhlášení Sportovce kraje Vysočina 
za rok 2009. Do této ankety klub 
z Velkého Meziř íčí nominoval 
M. Charvátovou, P. Gottlieba, B. 
Dvořáka, I. Smolíka v jednotlivcích 
a družstvo curlingu v kolektivech. 
Všichni nominovaní se dostali do 
výběru sportovců na toto vyhlá-
šení. Velké ocenění si z Třebíče 
odvezl Bohumír Dvořák ze Žďáru 

nad Sázavou, který byl v kategorii 
zdravotně postižených vyhlášen 
sportovcem roku 2009 v kraji Vy-
sočina. Toto ocenění si zasloužil 
především dvěma tituly mistra ČR 
a třemi druhými místy na MČR 
v atletice. V této anketě je to pro 
Bohumíra Dvořáka druhé ocenění 
a pro klub z Velkého Meziříčí čtvrté 
v pětileté historii klubu. Mediálním 
partnerem HSCVM je týdeník 
Velkomeziříčsko.                     -char-

Velikonoční turnaj v Jihlavě
se konal v Hotelu Gustav Mahler 
na Křížové ulici, a to v sobotu 
3. dubna. Hrál se obligátní „švý-
carák“, tentokrát však na 7 kol po 
2 × dvaceti minutách – namísto 
obvyklých a tradičních devíti kol 
po 2 × patnácti. Akce měla mnoho 
sponzorů, jimiž se staly velké jih-
lavské fi rmy a společnosti, navíc 
také různé redakce a vydavatelství. 
Celkový počet účastníků překvapil 
– ba poněkud zaskočil – i samotné 
pořadatele a organizátory, poněvadž 
vysoce překonal stovku. Přijeli i ša-
chisté z Rakouska a z různých míst 
Čech a Moravy, a to včetně členů 
silných oddílů, jaké jsou v Praze, 
Pardubicích a Kostelci nad Černý-
mi lesy. Občerstvení jako káva, čaj 
a minerálky byly zdarma, sponzoři 
však uhradili také zajímavé fi nanční 
a věcné ceny téměř pro všechny pří-
tomné hráče. Vzhledem k počtu za-
pojených se muselo hrát ne ve dvou, 

ale hned ve třech jídelnách bývalého 
kláštera. Turnaj měl vícero poloh: 
jednak byl „open“ neboli otevřeným 
pro kohokoliv odkudkoliv, jednak 
šlo o přebor jednotlivců kraje Vyso-
čina v tzv. rapid-šachu — nu a sou-
časně také o soutěž čtyřčlenných 
družstvev z vysočinských oddílů.

Celkové výsledky:
Družstva: 1. Sokol Bedřichov / 
Jihlava A; Spartak Velké Meziříčí 
skončil jako desátý ze třinácti (re-
prezentovali ho Mrazík, Čtveráček, 
Dvořák Jos. a Kučera).
Jednotlivci: Překvapivě zvítězil 
mladý šachista Karel Vašut ze Žďá-
ru nad Sázavou před panem Šilerem 
z Pardubic – Polabin
Umístění hráců z VM a z okolí:

8. J.Kratochvíl (VM/Caissa Tře-
bíč) – 20. T. Mrazík (Spartak VM) 
– 45. M. Čtveráček (Spartak VM) 
– 62. V. Pařil (VM/Sokol – Jámy) – 
68. J. Dvořák (Měřín/Spartak VM) 
– 69. M. Kučera (Mostiště/Spartak 
VM) – 76. D. Dvořák (Měřín) – 
77. J. Zeman (Meziříčko) atd. -vp-

TJ Dětské středisko Březejc
Z víkendového turnaje 1. kola 
2. ligy OZP CUPU v boccie si při-
vezla Marie Folvarská z TJ Dětské 
středisko Březejc diplom za neu-
věřitelné 1. místo. V její kategorii 
(BC 1 – střední stupeň postižení) 
se prezentovalo 9 hráčů. Postup 
ze základní skupiny až do fi nále 
si Maruška poctivě vybojovala. 
Ani v jednom zápase nezaváhala, 

dokonce ani v tom fi nálovém, kde 
zvítězila 12:0 nad Markétou Nevěč-
nou z SK Jedlička Liberec. Druhá 
březejcká druholigová boccistka 
Zuzana Švecová skončila ve své 
kategorii BC 3 (nejtěžší stupeň 
postižení) na 9. místě. Postup do 
čtvrtfinálových bojů jí překazil 
Tomáš Rybička z TJ Léčebna 
Košumberk, který využil Zuzčina 
otevřeného postavení míčů a zvítě-
zil ve vzájemném utkání 8:3.

                               -md-

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – SK Kuřim 8:4, 7:8 
(6:3), nájezdy 9:14
Hodně prořídlý domácí celek opa-
noval svoji hrou úvodní souboj 
osobních obran. Ve druhém dějství, 
zvláště po přestávce, to byli soupe-
ři, kteří dokázali postupně srovnat 
brankový poměr a v poslední mi-
nutě pak i přesnou trefou získat 
nejtěsnější vítězství. Samostatné 
nájezdy se pak staly jednoznačnou 
záležitostí Kuřimských. Absoluto-
rium v řadách Velkomeziříčských 
patří Tomáši Blahovi.
Hráli: Macoun Filip – Blaha Tomáš 
(8), Zelinka Jiří (3), Holub Jakub 
(2), Drápela Vojtěch (2), Ambrož 
Michael, Pažourek Tomáš. Tre-
néři Janíček Martin, Mgr. Živčic 
Pavol.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – SK Kuřim 34:13 
(17:5)
Od prvních minut udávali tempo 
hry naši hráči, v jejichž středu 
vynikaly střelecké dispozice Jana 
Svobody. Dobrá obrana a efektivně 
zakončené útočné kombinace již do 
poločasu znamenaly přesvědčivé 
vedení. Ani po změně stran domácí 
hráči neubrali na herním důrazu 
a připsali si tak „povinné“ vysoké 
vítězství.
Hráli: Blaha Martin – Svoboda Jan 
(13), Horák Petr (6), Veselý Jan (5), 
Juránek Jakub (4), Pavliš David (3), 
Pospíšil Jan (2), Lečbych Jan (1), 
Holub Jakub, Blaha Tomáš, Zelinka 
Jiří. Trenér Janíček.
Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Ledeč nad Sázavou
Sokol VM – DHK Slavoj Žirovni-
ce 14:5 (5:2)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
13:6 (7:3)
Sokol VM – SHK D-P Pardubice 
14:7 (7:4)
Úvodním soutěžním turnajem 
jarní části prošly naše hráčky bez 
zaváhání. Na rozdíl od podzim-
ních soubojů se zlepšily zejména 
v obraně. K tomu přidaly velmi 
dobře sehrané útočné akce, což pak 
v celkovém vyjádření znamenalo 
poměrně snadná vítězství nad sou-
peřkami. Střelecky se dařilo Denise 
Janečkové.
Hrály: Šabacká Jarmila – Janečková 
Denisa (18), Kopečková Kateřina 
(8), Závišková Kateřina (6), Doleža-
lová Romana (5), Koudelová Eliška 
(2), Uchytilová Agáta (1), Uhlířová 
Eva (1), Weinhöherová Simona, 
Pavlíčková Tereza. Trenérky Jelín-
ková Radka, Závišková Ilona.

Východočeská divize
starší žákyně – turnaj Velké 

Meziříčí
První soutěžní turnaj jarní části 
nepřinesl v průběžném pořadí vý-
razné změny. Turnaji „kraloval“ dle 
očekávání dosavadní lídr tabulky 
– hráčky Havlíčkova Brodu, které 
si na své konto připsaly čtyři vítěz-
ství. Domácí celek hned v úvodním 
turnajovém souboji srovnal síly 
s Havlbrodskými. Po více než vy-
rovnaném průběhu nakonec zvítězil 
favorizovaný tým hostů. Ostatní 
souboje našich hráček pak měly 
jednoznačný průběh, když zákla-
dem úspěchu byl výkon brankářky 
Inny Hleba. Do aktuální tabulky si 
tak domácí celek připsal šest bodů 
za tři vítězství.
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
12:14 (6:7)
Sokol VM – Žirovnice 21:5 (7:3)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
19:11 (11:4)
Sokol VM – Pardubice 19:4 (9:2)
Pořadí:
1. Havlíčkův Brod 81:39 8
2. Velké Meziříčí 71:34 6
3. Ledeč nad Sázavou 51:52 4
4. Pardubice 45:62 2
5. Žirovnice 28:89 0
Hrály: Hleba Inna – Závišková 
Iva (17), Partlová Markéta (16/2), 
Studená Kateřina (13), Sedláčková 
Klára (9/1), Zezulová Kristýna (4), 
Homolová Michaela (4), Koudelová 
Tereza (4), Závišková Kateřina (3), 
Vávrová Michaela (1), Rosová Tere-
zie. Trenéři V. Záviška, E. Partlová, 
R. Vidláková.                         -záv-

Divize starší dorostenci
Sokol VM – Sokol Újezd u Brna 
38:20 (20:9)
Bezproblémové vítězství domácího 
týmu, v kterém střelecky zářili 
Tomáš Stávek a Pavel Strašák. 
O vítězství domácí tým rozhodl 
již v prvních 15 minutách, kdy si 
vybudoval dostatečný náskok 10:1, 
který jen navyšoval.
Sestava, branky: Poul – Stávek (12), 
Strašák (11), Krištof (5), Bílek (4), 
Kubík (3), Horák (2/1), Hladík (1). 
Trenér Janíček                       -nav-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 17. dubna
9.00-17.30 Východočeská divize 
minižákyně – Havl. Brod, Pardubi-
ce, Ledeč nad Sázavou, Žirovnice, 
Třebíč, Svážná Brno
Neděle 18. dubna
9.00–15.30 Východočeská divi-
ze mladší žákyně – Havl.Brod, 
Pardubice, Ledeč nad Sázavou, 
Žirovnice.

Již tradičně se nejmladší závodníci 
Ski klubu Velké Meziříčí vydali na 
závody v obřím slalomu na Praděd 
v Jeseníkách, který se konal o veli-
konočním víkendu. Tohoto závodu 
pod názvem Velikonoční vajíčko 
se účastnil Daniel Ryška a Martin 
Vondráček v kat. myšáci a Filip 
Vošmera a Jan Vondráček v kat. pří-

pravky. Za krásného jarního počasí 
si naši závodníci vedli velmi dobře 
a prosadili se na příčky nejvyšší. 
Dan Ryška získal 2. místo, Martin 
Vondráček skončil na 3. místě. Filip 
Vošmera i přes drobné zaváhání na 
trati obsadil 5. místo a Jan Vondrá-
ček zajel výborný čas a získal zlatou 
medaili. Pro všechny zúčastněné to 
bylo příjemné zakončení náročné 
a dlouhé zimní sezony.            -id-

M. Folvarská v semifi nále s N. Vlochovou z Brna. 
Foto: Monika Doskočilová

a to především chlapce ročníku narození 2002,
zvány jsou však i ostatní ročníky.

Podrobnosti zájemcům sdělí trenéři na pravidelných 
trénincích v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin.

Krajský přebor Vysočiny
Áčko, ve svém předposledním 
utkání, prohrává v Třebíči.
TJ Třebíč D – TJ Spartak VM
2550:2478 * 6:2
Polomski K. 419:360 Baloun V.
Fučík J. 416:422 Badalík M.
Hlávka O. 428:426 Lavický B.
Staněk J. 411:427 Krejska R.
Nováček L. 452:430 Lavický J.
Kasáček J. 424:413 Korydek F.

Nejmladší závodníci Ski klubu Velké Meziříčí.
Foto: archiv Ski klubu VM

Krajská soutěž Vysočiny
Dva hráči béčka se umístili v první 
trojce. Na prvním místě skončil Mi-
roslav Víteček s průměrem 438,8, 
třetí skončil Jiří Starý 435. Další 
hráči – 22. Zdeněk Kováč (414,2), 
35. Dušan Kamenský (396,8), 
41. František Lavický (388,2).
Céčko – 24. Jaroslav Mátl (409,3), 
25. Vladimír Weiss (408,7), 33. An-
tonín Lavický (400,7), 36. Jaroslav 
Bača (394,8), 37. Jan Šimek (394,1).   

-sta-

Bohumír Dvořák z HSC VM.                                  Foto: archiv HSC VM
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BENFIKA

SKIKROS

HÁZENÁ

BASKETBALOVÝ TURNAJ VE VÍDNI

MSD sk. D
FC VM – Žďas Žďár 3:2 (0:2)
Střelci: Hort (48., 90. z p. k.), Jaroš 
(85.) – Bureš (4.), Chmelík (14.). 
Rozhodčí: Volf – Kolář, Laštův-
ka, ž. k. J. Krejčí (40.), Z. Mucha 
(56.), Hort (86.), bez č. k. Diváků 
560. Sestava FC VM: Chalupa 
– Z. Mucha, P. Mucha, Brychta, 
J. Krejčí – Dufek, Průša, Berka 
(62. Beran), Netrda – Hort – Jaroš. 
Sestava Žďas: Pospíchal – Suský 
(46. Vomela), Kadlec, Šindelka, 
Litochleb (67. Bratršovský) – Hejda, 
Sysel (83. Filippi), Mašek, Bureš – 
Chmelík, Pohanka.
Hráči Velmezu už ve 4. min. po 
špatné rozehrávce na vlastní polo-
vině neuhlídali kolem boční lajny 
pronikajícího Chmelíka a nabíhají-
címu Burešovi stačilo hlavou jeho 
centr jen líznout, aby zapadl těsně 
za vzdálenější tyč. Přesto domácí 
první vážné varování nevzali na 
vědomí a svou nedůsledností a ma-
lým důrazem dovolili spolupacha-
teli úvodního gólu Chmelíkovi, aby 
v konci první čtvrthodiny z hranice 
šestnáctky prostřelil vybíhajícího 
Chalupu podruhé. Domácí sice zvý-
šeným úsilím byli častějšími hosty 
na polovině Žďáru než naopak, ale 
na účinný dostřel se, vinou nepřes-
ností a nedostatečného pohybu bez 
míče, dostávali jen zřídka. Hosté 
naopak využívali každou možnost 
k rychlým výpadům, jako např. ve 
32., kdy Chalupa musel rychle ven 
z branky, aby brejk hostů odvrátil 
na roh. Marnost meziř íčského 
snažení dokazuje i skutečnost, že 
kromě hlavičky P. Muchy hned 
v první minutě vyslal první střelu 
až v 36. min. Netrda. Teprve ve 
39. min. po vysunutí z kopačky 
P. Muchy šel zcela osamocen do 
vápna Hort, jenže místo střely volil 
příhru na dobře střeženého Jaroše. 
To už ale Žďas začínal mít starosti 
hlavně s průniky a centry Dufka, 
aby v samotném závěru poločasu 
P. Mucha sebral před nosem míč 
výhodně postavenému Jarošovi 
a z otočky přestřelil. V nástupu 
do dějství druhého hrál hlavní roli 
Velmez. Ve 48. min. prolétl kolem 
boční lajny a zkoprněného Hejdy 
Netrda, prudkým centrem neomyl-
ně našel hlavu J. Horta a tolik po-
třebným kontaktním gólem dal opět 
Velmezu šanci. Domácí hráči se jí 
zhostili dokonale. V následujících 

minutách domácí prostřednictvím 
obou krajů obrany i zálohy dostávali 
svého soupeře pod trvalý tlak a Po-
spíchal v brance Žďáru zasahoval 
často na poslední chvíli. Hosté 
odpověděli jen střelou Kadlece z tr. 
kopu, končící nad horním břevnem. 
Pak se nadechl k velkému sólu přes 
více než polovinu hřiště pilíř obrany 
Meziříčí J. Brychta, pronikl až před 
Pospíchala, ale ten se přelstít nedal. 
Krátce nato zahrávali domácí svůj 
pátý roh, k odraženému míči se 
dostal Dufek, jenže těsně minul. 
Napětí stoupalo a vyrovnávací gól 
visel ve vzduchu. V těchto chvílích 
se vyznamenal Chalupa, když po 
ojedinělém brejku soupeře zblízka 
vychytal kanonýra hostů Chmelíka. 
Pak už se blížily chvíle obratu. 
Nejprve po Dufkově akci v 82. min. 
vznikl ve vápně hostů těžký závar, 
ze kterého Žďárští se štěstím utekli 
jen „vytlučením bloků“. Poté centr 
pronikajícího Z. Muchy prodloužil 
Brychta do vápna na Jaroše, ten 
se dokázal ve změti hráčů uvolnit 
a z penaltové vzdálenosti skóre 
srovnal. To ale nebylo všechno. 
V závěru řádné hrací doby šel 
Jaroš znovu neohroženě do šest-
náctky soupeře, kde jej našel centr 
pronikajícího Dufka a vzápětí byl 
faulován. Míč na značku pokuto-
vého kopu si postavil Hort a chlad-
nokrevně, do protipohybu brankáře 
dokonal zvrat v utkání, který ve 
48. min. sám započal.   -ber-
Trenér Milan Volf zápas zhodnotil: 
„Klíčový moment utkání byl bra-
vurní zákrok Aleše Chalupy, který 
nás zachránil od třetí inkasované 
branky, jež by zřejmě rozhodla 
o osudu utkání. Jinak ve druhém 
poločase jsme jasně dominovali. 
S bodem bych byl dle průběhu spo-
kojen, ale chlapci byli tak rozjetí, 
že remízu nebrali a rozhodli tak 
v poslední minutě o našem vítěz-
ství. Jsme šťastní a druhý poločas 
ukázal, že jsme silný tým!“
 1. Šardice 19 13 4 2 43:10 43
 2. Slovácko B 19 12 3 4 39:15 39
 3. Žďár n. Sáz. 19 11 3 5 32:18 36
 4. Velké Meziříčí 18 9 3 6 23:29 30
 5. Konice 19 8 4 7 24:25 28
 6. Třebíč 19 7 6 6 27:22 27
 7. Pelhřimov 19 7 5 7 27:30 26
 8. Blansko 18 6 7 5 28:27 25
 9. Rosice 19 6 6 7 27:32 24
10. Vikt. Otrokovice 18 4 8 6 17:16 20
11. Uherský Brod 18 4 7 7 20:28 19
12. Napajedla 18 5 3 10 21:33 18
13. Rousínov 19 4 6 9 17:30 18
14. Vyškov 18 4 2 12 15:27 14
15. Boskovice 18 3 5 10 22:40 14

Starší dorostenky BK Velké Me-
ziříčí se zúčastnily Velikonočního 
turnaje v rakouském hlavním městě 
Vídni. Turnaj trval téměř týden 
a sjelo se na něj přes 400 týmů 
z dvaceti zemí, což znamená kolem 
sedmi tisíc lidí. Hrálo se v několika 
kategoriích chlapců a dívek, náš 
tým se zúčastnil kategorie U18, 
což znamená ročník narození 1992 
a mladší. Týmy byly ubytovány ve 
školách po celé Vídni. Naše děvčata 
měla svou základnu na gymnáziu 
Parhamerplatz. V místě ubytování 
měli všichni účastníci snídaně, na 

obědy a večeře se přepravovaly do 
Wiener Stadthalle (Vídeňská měst-
ská hala), kde bylo hlavní zázemí 
turnaje. Na tuto halu vzpomínají 
rádi naši hokejisté, kteří se tam 
na posledních dvou šampioná-
tech hraných v Rakousku v letech 
1996 a 2005 stali mistry světa.
Zápasy jsme hráli opět na jiném 
místě, takže jsme se museli ve Vídni 
zorientovat a vymyslet optimální 
přepravu mezi našimi stanovišti. 
K tomu jsme dostali hlavní potřeb-
nou věc, mapu s vyznačením všech 
míst, které se turnaje týkaly. Na 

týden se staly našimi základními 
dopravními prostředky tramvaj, 
U-Bahn (metro) a to nejpodstatnější 
– vlastní nohy.
Naší kategorie se zúčastnilo 33 
týmů z celé Evropy, největší zastou-
pení mělo Německo. Do základní 
skupiny jsme dostali tři německé 
týmy – Bochum, SC Bergstrasse 
a Wasserburg. Naprosto jsme ne-
tušili, co můžeme od soupeřů oče-
kávat a jaké jsou naše šance na pří-
padný úspěch. Ale roční zkušenosti 
z dorostenecké ligy jsme dokázali 
přetavit ve výborné výkony. První 

dva soupeře jsme přehráli rozdílem 
třídy a o první místo ve skupině 
jsme se potkali s týmem Wassebur-
gu, který svými výkony budil velký 
respekt. V poločase jsme prohrávali 
o bod, ale bojovným a obětavým 
výkonem se nám podařilo dovést 
zápas do vítězného konce v poměru 
45:33. Náš raději nevyslovovaný cíl 
jsme splnili, vyhráli jsme základní 
skupinu a vybojovali postup do 
vyřazovací části soutěže.
 Do vyřazovací části jsme dostali 
tým z německého Oldenburgu 
OTB. Byli jsme v perfektní náladě, 
neměli jsme co ztratit a proto jsme 
si na tohoto soupeře věřili. Bohužel 
se nám na něj nepodařilo vyzrát 
a odešli jsme poraženi v poměru 
49:67. Samozřejmě v nás zůstal 
pocit hořkosti, ale na druhou stranu 
jsme skončili v turnaji evropské 
úrovně na devátém místě, což je 
velký úspěch. V naší kategorii se ve 
fi nále utkaly týmy Vídně s Prahou 
a úspěšnější byli domácí, kteří si 
v semifi nále poradili také s týmem 
Oldenburgu.
Velkým přínosem pro nás byla 
možnost poznat, jak žijí i hrají naši 
vrstevníci z Německa, Rakouska, 
Itálie či Francie. Také jsme mohli 
nahlédnout, v jakém prostředí pro-
bíhá školní vyučování a stravování 
ve Vídni. Podstatným přínosem je 
komunikace, všichni zúčastnění 
viděli, že znalost českého jazyka je 
naprosto nepodstatná pro komuni-
kaci v Evropě. Každý trenér, hráč 
nebo hráčka komunikoval anglicky 
a děvčata si mohla vyzkoušet své 
jazykové schopnosti v praxi. Všich-
ni jsme si účast na turnaji patřičně 
užili a pokud o bude možné, tak by-
chom se v budoucnosti podobných 
akcí znovu rádi zúčastnili.       -rap-

Závěr zimní sezony zakončili ski-
krosaři Ski klubu Velké Meziříčí 
Jitka Šitková a Ivo Doležal čtyřmi 
závody v Krkonoších. Ve dnech 27. 
a 28. března se ve Špindlerově Mlý-
ně za nepříznivého deštivého počasí 
konalo mezinárodní mistrovství 
České republiky. Při účasti světové 
špičky, včetně letošních zimních 
olympioniků, si Jitka Šitková vy-
bojovala na tradičně úzké a ne 
příliš dobře upravené trati 4. místo 
na mistrovství ČR a 5. místo v ne-
dělním závodu FIS. Ivo Doležal se 
účastnil jen nedělního závodu, kde 
ve čtvrtfi nále po nepříjemném pádu 
na posledním skoku a doslovném 

prolétnutí cílem sice postoupil 
i do malého fi nále, ale již nemohl 
pokračovat a obsadil 8. místo. Poté 
se závodníci přesunuli na Mísečky, 
kde se 31. 3. a 1. 4. konaly další dva 
závody Evropského poháru a fi nále 
Českého poháru. Na této o poznání 
lépe připravené trati Jitka opět 
v silné mezinárodní konkurenci 
zabojovala. Ve středu se probo-
jovala až do finálové rozjížďky, 
kde po drobné kolizi skončila na 
4. místě, ve čtvrtek postupovala 
až do malého fi nále, které vyhrála 
a obsadila 5. místo. Ivo jel pouze 
finálový závod Českého poháru, 
kde se rovněž probojoval do malého 
fi nále a celkově obsadil 7. místo.

-id-

II. liga ženy
Sokol VM – Jiskra Otrokovice 
41:31 (18:17)
Do utkání vstoupila lépe prvoligová 
záloha soupeřek. Účelněji využité 
útočné akce a zejména lépe orga-
nizovaná obrana znamenaly, že 
Otrokovické měly po většinu hrací 
doby prvního poločasu brankově 
navrch (3:6, 7:9, 10:11, 15:16). 
Domácí hráčky spoustou indivi-
duálních chyb a zejména až nenor-
málním množstvím nevyužitých 
brankových příležitostí musely 
neustále dotahovat náskok soupe-
řek. Viditelná změna organizace 
hry k lepšímu pro Velkomeziříčské 
nastala až příchodem Jitky Plachet-
ské. Po změně stran se oba soupeři 
více prezentovali individuálními 
útočnými výkony. Rozhodujícím 
momentem bylo rozmezí 39.-42. 
minuty, kdy se podařilo našemu cel-
ku sérií branek odskočit na 25:21. 
V dalších minutách již soupeřky 

nestačily gólově reagovat a bran-
kový rozdíl se postupně zvyšoval 
(29:24, 36:29, 39:30). 7 m – hody 
4/2:6/5, vyloučení 1:1.
Hrály: Panáková L., Lavická J., 
Zelníčková M. – Plachetská J. (9), 
Hrůzová J. (7/2), Hammerová T. (6), 
Plachetská Z. (5), Dvořáková Š. (4), 
Hublová H. (4), Vidláková R. (3), 
Mejzlíková K. (2), Chlubnová J. (1), 
Klusáčková J., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.                        -záv-

II. liga muži
TJ Sokol VM A – SHC Malomě-
řice 30:31 (14:14)
Proti Maloměřicím se Velkome-
ziříčským dlouhodobě nedaří. Na 
podzim ztratili vítězství na půdě 
Maloměřic po dobře rozehraném 
poločasu, a tak se čekalo, že doma 
budou chtít hráči porážku oplatit. 
Utkání druhého týmu s třetím 
začali lépe hosté. Do 12. minuty 
si udržovali vedení (stav 6:9). Pak 
se ale střelecky probudily naše 
spojky a 4 brankami jsme se do-
stali do jednobrankového vedení 

(19. minuta 10:9). Zbytek poločasu 
se nesl ve vyrovnaném boji a do 
šaten se odcházelo se spravedlivou 
remízou. V druhém poločasu se do 
45. minuty oba týmy přetahovaly 
o vedení. Následně se v nervózní 
atmosféře podařilo Maloměřicím 
odskočit na dvoubrankové vedení 
(47. min. 21:23), domácí skvěle 
otočili (v 51. minutě – 26:24). 
Zdálo se, že hráči domácích již 
mají nakročeno k vítězství, ale po 
dvou školáckých chybách v útoku 
dovolili hostům opět srovnat. Hosté 
pak byli ve větší psychické výhodě 
a do poslední minuty si vybojovali 
náskok dvou branek. Utkání se již 
zdálo rozhodnuto. Domácí ale závěr 
nevzdali a po pěkné útočné akci vy-
bojovali 7-metrový hod, který Láďa 
Šidlo bezpečně proměnil. V po-
slední deseti sekundách odebrali 
Maloměřicím míč. Rychlý protiútok 
dokázali hosté zastavit na hranici 
12 m od branky. Domácí rychlou 
kombinací rozehráli do pivota, 
odkud ale Láďa Šidlo nastřelil ve 

vyložené šanci pouze tyčku. V ne-
uvěřitelném dramatu posledních 
vteřin se tak bod vybojovat nepoda-
řilo a domácí přepustili druhé místo 
v tabulce právě Maloměřicím. Dá se 
říct, že v utkání vyhrál šťastnější 
tým. Zvláště v útoku Maloměřicím 
vycházelo, na co sáhli, navíc je 
často podržel brankář. Naši hráči 
dobře stříleli na spojkách, občas ale 
chybovali jak v obraně, tak v roze-
hrávce. Tyto „maličkosti“ tentokrát 
zápas rozhodly.
Kotík, Poul – Večeřa (9), Matušík 
(8), Kříbala Petr (5), Raus (3), Šidlo 
(1/1), Konečný (1), Živčic (1), Kaš-
tan Jiří (1), Bezděk (1), Homola. 
Trenér Vaverka

JM liga muži
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 
28:33 (15:16)
Poul, Kůra – Kříbala Petr (6/1), 
Bezděk (6), Necid (4), Homola (4), 
Novotný Václav (2/1), Stávek (2/1), 
Trojan (1), Strašák (1), Novotný 
Radek (1), Babáček (1), Kaštan Jiří, 
Krištof. Trenér Janíček         -nav-

Jitka Šitková ve fi nále na Mísečkách.                           Foto: Ivo Doležal

Dole zleva: Šárka Buková, Vendula Marková, Lucie Štáhlová, Anna Kamanová, Lucie Mikulová a Zuzana 
Fňukalová. Nahoře zleva: Kamil Hugo, Lucie Nováková, Dagmar Zezulová, Nikola Rapušáková, Jasna 
Rapušáková, Radka Vaďurová a Tomáš Rapušák.                                            Foto: archiv BK Velké Meziříčí

FC VM B – FC Náměšť nad Osla-
vou 0:2 (0:0)
Střelci: 75. Hošťálek, 89. Eliáš. 
Sestava domácích: Invald R. – 
Halámek, Kružík, Souček, Kafka 
– Smejkal L. (65. Dufek), Pól, 
Jedlička, Němec (80. Mucha O.) 
– Jaša (70. Smejkal E.), Trnka. 
Rozhodčí: Beseda – Janko, Hájek. 
Diváků: 50
V nevlídném počasí se v první půli 
hrál na „umělce“ vyrovnaný zápas. 
Jednu z mála vychytal středem hřiš-
tě proniknuvšímu Pólovi vynikající 
gólman Náměště Rousek, další 
vyloženou příležitostí pohrdl Jaša, 
který se z ní sám těžko pochopitelně 
vytěsnil. Hosté prokazovali svoji 
sílu a kvalitu, ale v podstatě ohrozili 
Invaldovu branku jen střelou Zvěři-
ny, již náš brankář rovněž kryl.
Po přestávce mohl po standardní 
situaci Kafky poslat domácí do ve-
dení Kružík, ale ani on v jasné pří-
ležitosti neuspěl, podobně se vedlo 
znovu i Jašovi, který se o příležitost 
opět připravil víceméně sám. A tak 
počali domácí stále více tahat za 
kratší konec provazu, zejména 
díky hrubým nepřesnostem ve 
hře a následně stále většímu počtu 

zbytečných ztrát míče – nejdříve 
zahrozil křížnou střelou Rubák, aby 
následně tentýž hráč přehazujíce 
ve vyložené šanci vyběhnuvšího 
Invalda trefi l pouze tyč. Do boční 
sítě pak byla sražena střela při 
další vyložené šanci Kučery, jenže 
po následném rohu tentýž hráč 
vrátil míč před bránu domácích 
a exligista Hošťálek prokázal to, 
co domácím tak zoufale chybělo 
– rutinu a chladnou hlavu. Poslal 
hosty hlavou čtvrt hodiny před 
koncem do vedení, na což pěti ab-
sencemi oslabená Benfi ka nedoká-
zala proti vedoucímu celku tabulky 
odpovědět. Naopak velmi kvalitní 
hosté v samotném závěru vsítili po 
přesné a přímočaré Kučerově akci 
Eliášem druhou branku, kterou dali 
výsledku konečnou podobu a za-
slouženě si odvezli 3 body.      -kre-
 1. Náměšť n. O.-Vícenice 16 11 3 2 34:17 36
 2. Nová Ves 16 10 4 2 28:18 34
 3. Budišov-Nárameč 16 8 5 3 28:19 29
 4. Stonařov 16 7 7 2 37:20 28
 5. Rapotice 15 8 2 5 34:17 26
 6. Kouty 16 8 2 6 31:25 26
 7. Rantířov 15 7 4 4 29:18 25
 8. Bohdalov 15 6 2 7 16:20 20
 9. Přibyslavice 16 5 3 8 26:31 18
10. Šebkovice 15 5 2 8 23:34 17
11. V. Meziříčí B 16 3 7 6 18:23 16
12. Třešť 15 4 1 10 16:29 13
13. Křižanov 16 1 5 10 17:45 8
14. Štoky 15 1 3 11 18:39 6


