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Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ v Budišově

Otevřeno po – pá 9 – 17 h, so 8 – 12 h. Tel. 568 875 403, 736 484 434

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
12. května 2010 od 8 do 17 hodin

XXXIII. GASTRODEN
PROGRAM

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC
celostátní barmanská soutěž v kategorii junior v přípravě

Fancy Long Drinku
UKAŽ, CO UMÍŠ

celostátní cukrářská soutěž v kategorii junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

celostátní barmanská soutěž v kategorii junior Flair Speed Round
GASTRO ŠTAFETA

sportovně zábavná soutěž
ODBORNÉ SEMINÁŘE

moderní restaurační moučníky – školí Pavlína Berzsiová,
Asociace kuchařů a cukrářů ČR

steakovaná s Nowacem – školí specialista fi rmy Nowaco
PREZENTACE FIREM

SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 
a italské kuchyně

POZNEJ, CO JÍŠ
soutěž pro žáky základních škol

DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
Módní přehlídka a představení MISS VYSOČINY 2010

DO ZBRANĚ! Nahlédnutí do historie
SALAMAYA – orientální tanec
CRAZY TEAM – POMPONY

KOSATKY – taneční vystoupení
DAVID DEYL

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ A AUTOGRAMIÁDA

DNES
rozšířené 
vydání za 

stejnou cenu!
Fotogalerie 

měsíce dubna
– viz strana 11

Příloha 
50. výročí 

Technických 
služeb Velké 

Meziříčí
– viz strana 6 a 7

Fotbalové 
utkání

17. kolo soutěže bude odehráno 
dnes, tj. ve středu 5. 5. v 16.30 
hodin na stadionu u Tržiště ve 
Velkém Meziříčí. Mezi sebou 
se utká domácí tým A mužů 
FC VM proti fotbalovému 
mužstvu Uherského Brodu.
Další zápas se koná taktéž 
tento týden, a to v neděli 9. 5. 
v 10.15 hodin. Proti sobě na-
stoupí FC VM a Rousínov.

Pietní 
vzpomínka

Město Velké Meziříčí pořádá
dne 7. května 2010 na hřbitově 
Karlov ve Velkém Meziříčí 
pietní vzpomínku u památníku 
padlých. Začátek v 17 hodin.
Zajištěna doprava autobusem 
– odjezd v 16.30 hodin od 
Jupiter clubu se zastávkou 
„U Smrčkových“.
Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků 
za svobodu.
Srdečně zve starosta města 

ing. František Bradáč

Bezplatné 
vyšetření 

pigmentových 
znamének

V rámci Evropského dne me-
lanomu, který letos proběhne 
11. května 2010, si může-
te nechat bezplatně vyšetřit 
pigmentová znaménka. Na 
vybraných pracovištích ve 
všech okresních nemocnicích 
zájemci obdrží tiskové mate-
riály s osvětovou tematikou 
ochrany před sluncem. Po 
celé ČR je zřízena bezplatná 
telefonní linka 800 880 854 
a www.melanoma.cz, kde 
spoluobčané získají informace 
o adresách a ordinační době 
dermatologů ve svém okolí. 
Lze proto předpokládat, že 
čekárny dermatologických 
ordinací a klinik budou 11. 5. 
naplněny pacienty, kteří po-
chopili důležitost a účinnost 
správné prevence.         -arne-

Řemeslné trhy
Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 12. května 2010 ře-
meslné trhy. Vjezd na náměstí 
bude po celý den uzavřen. 

Avizní okénko připravila: 
Iva Horká

Letos město opraví komunikace
a chodníky za 6,5 milionu korun

Peníze na opravu dalších komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí 
jsou schváleny. Zastupitelé odsouhlasili sedm milionů korun z rezervy 
na investice na úpravy v ulicích Nová, Na Spravedlnosti, K Buči, Příční 
a Slepá. Jde tedy o celou lokalitu po levé straně Karlova ve směru na 
Brno. „Děláme vždy větší celky ve městě i v okrajových částech. Vloni 
jsme třeba opravili celou lokalitu ulice Bezručovy,“ podotýká starosta 
František Bradáč s tím, že v těchto ulicích navíc právě probíhá i rekon-
strukce kabelových rozvodů, takže následná oprava povrchů bude vhodná 
i z tohoto důvodu. Vedle ucelené lokality podél Karlova se ale letos dostane 
i na Lipnici, kde jsou komunikace i chodníky také ve špatném stavu. Tyto 
opravy vezmou z vyčleněných sedmi milionů korun tu největší část, tedy 
více než 6,5 milionu korun. Za půl milionu pak ještě město hodlá připravit 
dopravní projekt na opravy komunikací a chodníků v příštím roce. Na řadu 
by měly přijít ulice Krškova, Ve Vilách, Nad Svatým Josefem a také dvě 
parkoviště – v ulici Generála Jaroše a před hřbitovem na Karlově.

Martina Strnadová
(Mapku s vyznačenými ulicemi, kde bude město opravovat chodníky 

i komunikace, najdete na str. 2 v okénku radnice.)

Branky na všech hř ištích ve 
Velkém Meziř íčí by měly být 
v budoucnu zabezpečené. Vedení 
města se problémem zabývalo na 
popud několika nehod, které se 
v Česku staly. Ta poslední z prosin-
ce loňského roku z Dolní Cerekve 
skončila tragicky, když se ocelová 
konstrukce brány převrátila na šes-
tiletou dívku, a ta těžkému zranění 
hlavy podlehla.

Branky na všech městských 
hřištích, která spravují technické 
služby, již zajištěny jsou. Jde napří-
klad o sportoviště u nové základní 
školy v Čechových sadech, o hřiště 
na Oslavické ulici či o areál zdraví 
za Světlou. Branky jsou opatřeny 
zámkem, kterým jsou uzamčeny 
k sobě. „Klíče obdrží pedagog 
nebo jiný dozor, který jde na hřiště 
se skupinou dětí. Ten si branky 
odemkne a po skončení cvičení je 
zase zamkne,“ vysvětluje starosta 
města František Bradáč s tím, že za 
bezpečnost dětí během sportování 
zodpovídá dozor. 

Problém však stále existuje na 
hřišti u hasičské zbrojnice na Če-
chově ulici. Hřiště je města, ale ve 

Řeší zabezpečení branek 
proti pádu

správě je mají dobrovolní hasiči. 
Právě jejich starosta Miroslav Jágrik 
se proto obrátil na vedení města, jak 
s brankami naložit. „Otázkou je, zda 
je máme úplně odstranit, či investo-
vat do jejich zabezpečení. Nejjedno-
dušším a také nejlevnějším řešením 
by bylo stávající branky opravit 
a také je zamykat k sobě,“ podotýká 
Jágrik s tím, že na problém už po-
ukazovali i rodiče některých dětí. 
Hřiště u hasičky je volně přístupné 
veřejnosti. Dále je využívají sami 
hasiči při svém cvičení, ale třeba 
i žáci základní a praktické školy. 

„Ve městě je také několik plácků, 
které jsou ještě z minulosti vybaveny 
amatérskými výrobky. Ty zmapuje 
sportovní komise a budeme to řešit, 
abychom eliminovali nebezpečí,“ 
dodává starosta Bradáč. Možným 
řešením je vedle již zmíněného 
uzamčení branek třeba i jejich ukot-
vení, což je však vhodné spíš pro 
hřiště, kde jsou branky stabilně na 
jednom místě a nestěhují se podle 
potřeby. Nejnákladnější variantou 
je také zakoupení odlehčených 
branek z plastu či hliníku.

Martina Strnadová

Na osmdesát účinkujících se představilo na velkém 
koncertu, který se konal v Jupiter clubu minulý čtvrtek 
u příležitosti padesátého výročí založení orchestru 
zdejší základní umělecké školy. V jednu chvíli se na 
pódiu velkého sálu a pod ním dokonce sešlo skoro 
sedmdesát hudebníků a zpěváků. Plné hlediště po-
sluchačů uvítala moderátorka Lea Fučíková, která 
v umělecké škole vyučuje literárně-dramatický obor. 
Během večera, jenž se i s přestávkou protáhl na více 
než dvě a půl hodiny plné hudby a zpěvů, zvala na 
pódium jednotlivé účinkující. Mezi nimi nechyběli 
ani sami pedagogové školy, ale také si do křesla pro 
hosta posadila současného ředitele školy Martina Ka-
ráska. Ten vzpomněl jak na svoje předchůdce, ředitele 
Zdeňka Snížka či Oldřicha Sojku, který byl ve funkci 
dvaatřicet let, tak na zakladatele orchestru Leopolda 

Orchestr základní umělecké školy slavil padesátiny
Na koncertu se sešlo na osmdesát muzikantů

Květinová sbírka 
proti rakovině

se koná 12. května
Čtrnáctý ročník celonárodní kvě-

tinové sbírky se koná ve středu 12. 
května také v našem městě a okolí. 
Sbírku pořádá Liga proti rakovině 
Praha (LPR) a letos je zaměřena na 
podporu prevence a léčbu karcino-
mu prostaty. LPR z vybraných peněz 
podporuje výzkum, výuku a inves-
tiční dovybavení komplexních on-
kologických center, ale fi nancovala 
mimo jiné i preventivní kampaně 
a mnoho dalších aktivit. Přispět 
může kdokoliv koupí žlutého kvít-
ku, který budou dvojice prodávat 
v ulicích našeho města v onen den. 
Darovat peníze lze také zasláním 
SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 
87 777, a to až do 30. 9. 2010. Cena 
jedné DMS je 30 korun, LPR Praha 
pak obdrží 27 korun. Na sbírkový 
účet Českého dne proti rakovině 
(65 000 65/0300) můžete přispívat 
do konce tohoto roku.

Podle informací výboru mohla 
Liga proti rakovině Praha v průběhu 
dvaceti let hospodařit s dvěma sty 
miliony korun. Léčitelnost u zhoub-
ných nádorů od roku 1990 zvýšila 
na dvojnásobek, takže v průměru 
má nyní šanci na vyléčení již kaž-
dý druhý pacient.        Iva Horká

Krčála. Ten začínal s malou skupinou žáků, dnes se 
orchestr podle informací současného ředitele ustálil 
na čtyřiceti až pětačtyřiceti hráčích v obsazení hous-
le, zobcové, altové a příčné fl étny, klarinety, trubky, 
baskřídlovky, lesní rohy, keyboardy, kytary, pozoun, 
baskytara a bicí. 

Na slavnostním podvečeru se tedy na pódiu potkali 
jak bývalí, tak současní hráči. Jenom houslí se objevilo 
celkem šestnáct, ale předvedla se mimo jiné také viola 
Mojmíra Kačírka, kouzelná fl étna Markéty Štouračové, 
baskřídlovky Josefa Vaňhary a Ladislava Prudíka, 
akordeonový soubor pod vedením Františka Karás-
ka, šestiruční hra na klavír půvabných učitelek Jany 
Urbanové a Hanek Doležalových či sborový a sólový 
zpěv, v němž se hráčka na trubku Marta Dudková nyní 
představila jako zpěvačka.      (Pokračování na str. 3.)

Orchestr ZUŠ založil Leopold Krčál, nyní ho vede současný ředitel školy Martin Karásek.    Foto: Iva Horká

– rododendrony, azalky, 
– Zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
– Skalničky,trvalky, okrasné trávy
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty

Otevřou dveře
Výchovný ústav, Střední ško-
la a Školní jídelna, K Ra-
kůvkám 1, Velké Meziříčí, 
pořádají dne 12. 5. 2010 od 
10 hodin Den otev řených 
dveří a vyhlášení 2. ročníku 
výtvarné soutěže.   -VÚ VM-

Hřiště za hasičkou je volně přístupné. Hasiči proto branky zatím odstra-
nili, než se problém s jejich zabezpečením vyřeší. 

Foto: Martina Strnadová
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Na letecké mapě Velkého Meziříčí jsou vyznačeny ulice, kde město letos 
opraví komunikace a chodníky. Jde o celou lokalitu nalevo od Karlova ve 
směru na Brno. Na mapce chybí ještě Lipnice, která se v letošním roce 
také dočká opravy. Blíže k tématu čtěte na straně 1.                      -mrs-

Na Hliništích přibude 19 parcel
Třináct milionů korun na přípravu další výstavby rodinných domů 

ve Velkém Meziříčí vyčlenili zastupitelé z dvacetimilionové rezervy 
na investice. Půjde o druhou etapu zasíťování stavebních pozemků na 
Hliništích, kde tím vznikne devatenáct nových parcel. Ty se začnou 
prodávat nejspíš na podzim či až příští rok na jaře. „Cena, za jakou se 
budou prodávat, zatím stanovena není. Teď v této lokalitě prodáváme metr 
čtvereční za 750 korun. Podle mě by se to nemělo nijak výrazně měnit,“ 
domnívá se starosta František Bradáč. Poptávka po nových pozemcích 
k výstavbě rodinných domů ve Velkém Meziříčí stále trvá. Žadatelé 
většinou poptávají parcely kolem šesti až sedmi set metrů čtverečních. 
Na Hliništích mají přitom vzniknout poměrně velké, kolem tisíce metrů 
čtverečních. „Ale jinak to v tom místě nevychází,“ vysvětluje starosta.

Zainvestování lokality obnáší zmíněných více než třináct milionů 
korun. Město ze svého zaplatí celkem zhruba devět milionů. Půjde o pří-
spěvky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ve výši 2,9 milionu korun. 
Dále bude v režii města i nová komunikace za necelých 5,8 milionu korun 
a veřejné osvětlení za půl milionu korun.                  Martina Strnadová

Upozorňujeme občany, kteří ces-
tují vlakem Křižanov – Studenec, 
že od 14. června 2010 bude vlak 
z Křižanova vyjíždět již v 6.08 
hodin, což je o 7 minut dříve oproti 
současnému stavu. Důvodem této 
změny byl požadavek veřejnosti, 

aby vlak zastavoval i na stanovišti 
Velké Meziříčí zastávka. S touto 
změnou souvisí zrušení návaznosti 
na rychlík č. R670, čas příjezdu do 
Křižanova 6.11, odjezd 6.12 hodin. 
Návaznost na osobní vlak č. 4902 
zůstane zachována.“    -vep-, MěÚ

Otázka, jak do budoucna naložit 
s objektem stávajícího domova 
pro seniory na Hornoměstské ulici 
ve Velkém Meziříčí, je aktuální. 
Klienti jej opustí již v příštím roce. 
Stavba nové budovy v Čechových 
sadech má být totiž dokončena 
letos, během podzimu. Investorem 
akce je kraj Vysočina, jemuž město 
Velké Meziříčí k výstavbě poskytlo 
pozemky. Výměnou za ně získá 
od kraje starý objekt domova na 
Hornoměstské ulici. A bude rozho-
dovat, co s ním.

„Původně jsme ještě neměli vy-
řešeny prostory městského úřadu 
v budově spořitelny. Uvažovali 
jsme tedy, že bychom do objektu 
na Hornoměstské přestěhovali celý 
městský úřad. Dnes nám prostory, 
které využíváme, stačí,“ popisuje 
původní plány starosta František 
Bradáč. Bude tedy nutné najít jiné 
využití. Město si předtím nechá 
zpracovat technicko-ekonomické 
zhodnocení objektu. To teprve 
ukáže, zda bude přínosné budovu 
rekonstruovat, či ji raději zdemolo-
vat a místo využít pro zcela novou 
výstavbu. Zásadní roli v hledání 
nejvhodnější varianty budou hrát 

Budou řešit, co se starým
domovem pro seniory

fi nanční náklady budoucího řešení. 
Je zřejmé, že rekonstrukce by byla 
značně nákladná vzhledem k hava-
rijnímu stavu budovy. „Už v letech 
2008–2009 bylo nutné provést 
statické zabezpečení, bez kterého 
by nebylo možné budovu dál uží-
vat,“ doplňuje vedoucí stavebního 
odboru městského úřadu Antonín 
Kozina s tím, že i přesto havarijní 
stav objektu trvá. Tedy nejen ne-
vyhovující administrativní uspo-
řádání, ale také špatný stav budovy 
přiměl kraj Vysočina k výstavbě 
zcela nového domova pro seniory. 
Nyní se řešením stejného problému 
budou zabývat Velkomeziříčští. 
Možností je podle starosty hned 
několik, přičemž místo k využití 
je zajímavé – blízko centra i hlavní 
průjezdné komunikace – a přitom 
poměrně klidné. „Víme, že v našem 
městě shánějí prostory i některé 
instituce. Budeme s nimi jednat,“ 
uvádí jednu z nich. Další je napří-
klad již zmiňovaná přestavba, třeba 
opět na administrativní budovu, či 
kompletní demolice s následným 
využitím volného prostoru pro 
bytovou výstavbu.

Martina Strnadová

Loňskou úspěšnou akci pro 
učitele zopakovalo i letos třebíčské 
občanské sdružení Na pohodu. To 
ve spolupráci s Centrem outdoo-
rových programů a RNDr. Petrem 
Vaverkou uspořádalo ochutnávku 
programů volnočasových aktivit 
pro pedagogické pracovníky. Těch 
se na počátku dubna do rekreačního 
střediska Drak v Křižanově sjelo na 
čtyřicet z celkového počtu šestnácti 
základních a středních škol z celé 
České republiky.

„V průběhu dvou víkendových 
dnů měli všichni účastníci možnost 
vyzkoušet si adrenalinové aktivity, 
které jsou kromě komunikačních, 
týmových, výtvarných, a jiných 
her součástí nabídky programů 
našeho centra,“ přiblížila mana-
žerka Iveta Farková, „šlo například 
o lanový park s vysokými i nízkými 
překážkami, lukostřelbu, paintball, 
orientační plavbu na raftu, chůzi po 
vodě při aquazorbingu nebo bungee 
running. Celé páteční odpoledne 
získávali pedagogové body za ab-
solvování jednotlivých aktivit a vý-
sledky jejich snažení byly vyhlášeny 
při večerním programu.“

Kromě programové ochutnávky 
byla pro všechny zúčastněné připra-
vena i ochutnávka v pravém slova 

Pedagogové ‚ochutnávali‘ 
adrenalin v Křižanově

smyslu, a to pochoutky z pravé 
české zabijačky.

 „Celá akce byla skvěle při-
pravená, všichni instruktoři se 
o nás výborně starali a už teď se 
s kolegyní těšíme na další spolu-
práci,“ svěřila se se svými pocity 
jedna z účastnic Leona Polednová 
z Gymnázia Pacov. Spokojený 
byl i ředitel společnosti COP Petr 
Hrdlička, který pobyt na Vysočině 
okomentoval slovy:  „Jsme rádi, 
že i přes ne příliš ideální počasí za 
námi dorazilo tolik pedagogů a že 
si všichni dva společné dny užili 
a získali novou inspiraci například 
pro školní výlety nebo adaptační 
kurzy se svojí třídou.“

Oproti loňskému roku centrum 
přišlo s novinkou, jíž jsou zábavné 
a netradiční formy raftingu jako 
orientační plavba, noční rafting či 
rychlostní souboj dvou raftových 
týmů a podobně. Přičemž se po-
chopitelně klade maximální důraz 
na bezpečnost. Další novum jsou 
i střediska, kde je možné program 
absolvovat. K těm stávajícím v Kři-
žanově, Nesměři, Meziříčku, přiby-
la některá nová místa na Vysočině 
– například Selský dvůr –, ale také 
v zahraničí, třeba ve Slovinsku.

Iva Horká

Učitelé si vyzkoušeli adrenalinové aktivity, které mohou využít třeba 
na školních výletech se svými dětmi.                     Foto: archiv COPu

Cenu kraje Vysočina za kulturní počin z loňského roku získal také 
měřínský živý betlém. Toho vynesly hlasy lidí v anketě Zlatá jeřabina, 
kterou již pošesté vyhlásil kraj Vysočina, na druhou příčku za největší 
živý betlém na Vysočině. Zhlédnout ho zájemci mohli loni na Štědrý den 
na parkovišti u měřínského kostela a čítal na čtyřicítku účinkujících, které 
doprovázela navíc živá kapela o desíti hudebnících.

Betlém soutěžil v kategorii kulturní aktivita, z níž si prvenství odnesl 
festival Trampský širák 2009, který se koná ve Štokách u Jihlavy. Ten si 
zopakoval loňské vítězství. Třetí místo získaly netradiční noční prohlídky 
hradu v Polné.

V kategorii Péče o kulturní dědictví zvítězila obnova kostela svatého 
Bartoloměje v Koněšíně, za ní se pak umístil opravený zámek v Okříškách 
a dále postupná obnova hradu a parkánových zdí v Ledči nad Sázavou.

„Do dvou kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví bylo 
zasláno celkem 8543 hlasů,“ přiblížila tisková mluvčí kraje Jitka Svato-
šová, „přičemž v každé kategorii soutěžila třicítka počinů.“

Naše město bohužel neuspělo, ač bylo přihlášeno v obou kategoriích. Do 
nominací za kulturní počin se probojovaly oslavy stého výročí císařských 
manévrů u Velkého Meziříčí, které se konaly loni začátkem září. Ve druhé 
kategorii se pak snažila získat hlasy obnova fasády velkomeziříčského 
zámku a domu s podloubím na Horním městě.

„V letošním roce jsme elektronické hlasování záměrně skryli, aby celko-
vé výsledky byly pro hlasující i organizátory překvapením,“ uvedl k pro-
ceduře sběru hlasů radní kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové 
péče Tomáš Škaryd a zároveň připomněl, že slavnostní vyhlášení spojené 
s předáním fi nančních darů vítězům je naplánováno již na 20. května 2010 
v Horáckém divadle Jihlava. Výsledky ankety Zlatá jeřabina, které najdete 
na webových stránkách kraje v sekci kultura a památky, ještě 11. května 
2010 potvrdí zastupitelé kraje Vysočina.

Iva Horká

Měřínský živý betlém
získal Zlatou jeřabinu

S největším živým betlémem na Vysočině se mohli seznámit i čtenáři 
týdeníku Velkomeziříčsko v čísle 2/2010.

Ilustrační foto: archiv týdeníku VMsko

Zvýšený práh v ulici Na Valech 
ve Velké Bíteši má za úkol zpomalit 
vozidla před průjezdem frekven-
tovanou křižovatkou hned vedle 
náměstí. V ulici Na Valech, která 
je označena jako hlavní, totiž před 
křižovatkou platí maximální povo-
lená rychlost třicet kilometrů v ho-
dině. A ne každý řidič ji dodržoval 
– zejména při vjezdu do křižovatky 
shora. Dopravní inspektorát Policie 
ČR spolu s Centrem dopravního vý-
zkumu Brno proto městu doporuči-
ly řešit situaci v místě vybudováním 
zvýšeného prahu.

Jeho výstavba začala po Veli-
konocích a byla dokončena v po-

Rozjeté řidiče
zpomalí zvýšený práh

lovině dubna. Práce byly spojeny 
s dvoutýdenní dopravní uzavírkou 
ulice Na Valech. Za tu dobu byl 
vybudován práh s dešťovými vpus-
těmi a v daném úseku také nové 
chodníky s veřejným osvětlením 
a opravena komunikace před a za 
prahem. Celá akce si vyžádala 
šest set padesát tisíc korun. Na 
ni zhruba v červenci naváže re-
konstrukce východní části Masa-
rykova náměstí, přesně prostoru 
mezi domy s číslem popisným 
jedna a sto třicet pět. I tyto práce 
bude provázet dopravní uzavírka 
celého úseku.

Martina Strnadová

Práce byly zakončeny v pátek 16. dubna vodorovným dopravním značením 
v místě zvýšeného prahu.                                          Foto: Miroslav Báňa

Stromy v Čechově ulici 
se kácet nebudou

Vlnu nevole vyvolalo označení stromů v Čechově ulici, které dle ob-
čanů předchází jejich kácení. Starosta města situaci vysvětluje. Stromy 
se zatím kácet nebudou. 

„Obdrželi jsme požadavek od obyvatele domu v Čechově ulici na vyká-
cení přerostlých stromů. Následně jsme označili ty, které skutečně dosa-
hují nepřiměřené výšky. To ale neznamená, že tyto stromy budou skáceny. 
Přes léto necháme vypracovat studii na obnovu zeleně v těchto prostorách 
a posléze bude svolána veřejná diskuze, kde se všichni občané budou moci 
k danému návrhu vyjádřit. Pokud by poté přece jenom k nějakému kácení 
mělo dojít, proběhlo by v době příštího vegetačního klidu,“ vysvětluje 
starosta města František Bradáč. Ukázalo se, že najít všeobecnou shodu 
o osudu stromů bude i v této lokalitě obtížné. O jakém postupu v úpravě 
zeleně město uvažuje dále přibližuje vedoucí odboru životního prostředí 
Jiří Zachar: „Obdobně jako tomu bylo před lety v sídlišti nad gymnáziem, i 
v případě úpravy zeleně na veřejných prostranstvích v okolí ulice Čechova 
proběhne tzv. komunitní plánování. S dostatečným časovým předstihem 
budou obyvatelé vyrozuměni o místu a termínu veřejného projednání, kte-
rého se mimo všech zájemců z řad veřejnosti zúčastní pracovníci Střediska 
ekologické výchovy a projektant. Projdeme zájmové území a následně nad 
mapovým podkladem – zákresem současného stavu – uplatníme návrhy, 
podněty, připomínky, požadavky, představy. Hotový koncept po zpraco-
vání odbor zveřejní. K defi nitivnímu návrhu bude zpracován rozpočet 
a po schválení v orgánech města bude akce zrealizována.“ Letošní rok 
by tedy byl věnován přípravě a realizace by mohla proběhnout v roce 
2011. V této chvíli tedy zdaleka není rozhodnuto o osudu označených 
stromů. Veřejnost dostane možnost ovlivnit, jak bude zeleň v bezpro-
středním okolí jejich domů v budoucnu vypadat.     Veronika Poulová

Více než 670 tisíc korun z kraj-
ského rozpočtu si rozdělí 92 obcí na 
Vysočině. Použijí je na údržbu ve-
řejné zeleně na veřejných prostran-
stvích v průjezdních úsecích obcí 
podél silnic II. a III. tříd. Na údržbu 
příkopů a náspů kolem silnic kraj 
Vysočina obcím přispívá už třetím 

rokem. Zájem obcí o tuto účelovou 
dotaci roste. Oproti loňskému roku 
byl rozpočet na tuto aktivitu navý-
šen. Loni kraj zadotoval 68 obcí 
částkou 518 tisíc Kč, letos je to o 24 
obcí a 150 tisíc korun víc. Krajská 
dotace na údržbu veřejné zeleně 
v průjezdních úsecích obcí podél 

silnic letos pomůže s údržbou 482 
tisíc m2 pozemků. Obce mohou 
získat dotace ve výši 0,70 Kč za m2 

dvojí sečení v průběhu vegetačního 
období. „Údržba vegetace v prů-
jezdních úsecích je velice kompli-
kovaná z hlediska nevyjasněnosti 
majetkoprávních vztahů a různých 

právních výkladů. Tento pravidelný 
dotační titul má přispět ke zvýšení 
bezpečnosti na našich silnicích, 
především k zpřehlednění komu-
nikací. Dalším pozitivem krajské 
podpory je estetický efekt,“ uvedl 
Libor Joukl.  

Zprac.: Iva Horká

Kraj rozdělí 670 tisíc mezi 92 obcí na údržbu příkopů u silnic
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Na koncertu
se sešlo na osmdesát muzikantů
(Pokračování ze strany 1.) Duo bicích nadšenců Martin Karásek a Hanka 
Doležalová ml. se blýsklo hrou na dvě bicí soupravy ve skladbě Double 
Flanging, a spousta dalších sólistů. Po přestávce přišlo na řadu vystoupení 
orchestru, s nímž se představili sóloví zpěváci Iveta Špačková a Michal 
Motyčka, kteří zazpívali skladbu Nothing Else Matters od skupiny Met-
talica a The Final Countdown od Europe.

Pestrá byla tedy nejenom nabídka programu, ale i věková skupina. Nej-
mladšímu účinkujícímu bylo totiž dvanáct a nejstaršímu přes šedesát let. 
Za ty dříve narozené v závěru koncertu promluvil akordeonista Antonín 
Havlát, který prvního května 1970 usedl v orchestru naposledy a nyní 
si po čtyřiceti užíval chvilkový comeback. I on vzpomněl na Leopolda 
Krčála jako na charizmatickou osobnost. „Svým nadšením pro hudbu 
dokázal ovlivnit bezpočet svých žáků, o čemž svědčí i jejich hojná účast 
v dnešní podvečer. Měl by z tohoto koncertu jistě velkou radost a já vám 
za něho všem ze srdce děkuji,“ uzavřel povedené čtvrteční muzicírování 
Martin Karásek, který fungování tělesa obnovil a orchestr nyní vede. 
A má velkou šanci, že i jeho žáci na něho budou za tu osobní investici 
vzpomínat se stejnou úctou, jako on na pana učitele Krčála.

Iva Horká

S oslavami orchestru byl spojen i tradiční koncert učitelů. Na snímku 
tři pedagožky ZUŠ (zleva H. Doležalová ml., Jana Chmelová, H. Do-
ležalová st.), které se blýskly šestiruční hrou na klavír. Noty jim otá-
čela fl étnistka M. Štouračová, členka orchestru.      Foto: Iva Horká

Místní sněm ODS Ve Velkém 
Meziříčí minulý týden jednomyslně 
rozhodl, že lídrem 
strany a kandidá-
tem na starostu 
pro komunáln í 
volby na podzim 
tohoto roku se stal 
Radovan Necid.

„Sněm volil taj-
ně a mandát, kte-
rý kandidáti od 
místní organizace 
dostali, je jasný. 
Máme nesmírnou 
odpovědnost ne-
jen za výsledek 
voleb, ale zejmé-
na za další směřování našeho měs-
ta,“ řekl po volbě Radovan Necid 

a dodal, „stojím o místo starosty 
Velkého Meziříčí a mám konkrétní 

představu o jeho 
vedení.“

Předseda velko-
meziříčské ODS 
je spolumajitelem 
fi rmy Falco com-
puter, s. r. o., je 
ženatý a má dvě 
dcery.

Dr u hé mís to 
na kandidátce ob-
sadil Jiří Michlí-
ček, na další místa 
sněm zvolil Vi-
léma Lavického, 
Jiř inu Jurdovou 

a Tomáše Rapušáka.         -nec-
-pi-

Občanské demokraty povede do podzimních
komunálních voleb Radovan Necid

Město hledá způsob, 
jak uspořit za energie

Velkomeziříčští řeší úspory ener-
gií. Již vloni přistoupili ke sloučení 
všech odběrných míst elektrické 
energie, které má město Velké 
Meziříčí. Opatření přineslo úsporu 
fi nančních prostředků. „Víc nás teď 
trápí plyn. Za něj platí město daleko 
víc peněz než za elektrickou energii. 
Hledáme proto cestu, jak i tady 
do budoucna uspořit,“ popisuje 
starosta František Bradáč. Zejména 
u příspěvkových organizací města 
je plyn zdaleka nejvyšší položkou 
v oblasti energií, třeba ve školách je 
zavedeno vytápění plynem.

„Sloučením odběrných míst elek-
trické energie jsme ušetřili možná 
stovky tisíc ročně,“ dodává starosta. 
Projevilo se to třeba i u zimního 
stadionu, kde je vysoká spotřeba 

elektřiny potřebné k mražení ledu. 
Poklesla tak ztrátovost tohoto 
sportoviště. „U plynu bychom se 
chtěli pokusit o něco podobného, 
ale zatím se nám nedaří nijak 
dohodnout,“ pokračuje Bradáč 
s tím, že jednou z možností by 
právě mohl být obdobný postup 
jako u elektřiny. Tedy také sloučit 
všechna městská odběrná místa 
plynu a pak coby jeden odběratel 
dojednat nějakou výhodnější cenu. 
Na tento postup však podle F. Bra-
dáče plynařské společnosti zatím 
nechtějí přistoupit. 

Další možností pak je nakoupit 
plyn na energetické burze, což je 
však spíš postup vhodný pro velké 
subjekty, které mají větší objemy 
odběrů.            Martina Strnadová

Již v minulosti jsem vás, vážení čtenáři, několikrát informoval o naší 
vizi „Rekonstrukce Jupiter clubu“.

Rada města v loňském roce rozhodla, že je nutné rekonstrukci velkého 
sálu řešit komplexně, tj. vybouráním stávajícího a vystavěním moderního 
sálu s novou dispozicí i technickým vybavením. Za tímto účelem bylo vy-
hlášeno výběrové řízení na zpracování studie a dokumentace pro územní 
řízení. V něm uspěla společnost Ateliér WIK. Po dlouhých společných 
jednáních a komplexním posuzování všech stavebních a technických 
řešení připravil Ateliér WIK ucelenou studii. Ta by měla napomoci 
realizaci dalších kroků, vedoucích především k nalezení potřebných 
fi nančních zdrojů. Věřím, že vedení města si i v tomto případě povede 
stejně úspěšně, jako tomu bylo v případě čističky odpadních vod. Chtěl 
bych poděkovat Děkanství Velké Meziříčí za vstřícnost při řešení úniko-
vých cest i všem těm, kteří zpracovali důležité podklady pro vybudování 
důstojného kulturního stánku.

Objekt JC je v současné době plně vytížen, avšak některé technické, dis-
poziční i jiné požadavky již pokulhávají za dnešními běžnými standardy.

Výstavbou nového sálu dojde k zásadním změnám nejen v charakteru 
vlastního sálu, ale i jeho přilehlých prostorách ve všech podlažích. Např. 
v 1. podzemním podlaží bude umístěn sklad rekvizit, prostory pro elevaci 
výsuvného hlediště. V 1. NP se můžeme těšit na novou šatnu, vstup s ram-
pou, bistro, sociální zařízení, bar, prostorný klimatizovaný sál, jeviště 
s moderním technickým vybavením. V 2. NP vznikne bar, zázemí pro 
účinkující, nový charakter získá galerie sálu. V 3. NP vznikne kavárna 
s kuřárnou, zázemí pro zvukaře a osvětlovače. Nezapomnělo se ani na 
naše handicapované spoluobčany. Bezbariérový přístup vyřeší instalace 
dvou samostatných výtahů.

Naši návštěvníci si příjemné a komfortní prostředí pro kulturní i spo-
lečenské vyžití, duševní relaxaci a odpočinek zcela jistě zaslouží.

Mgr. Milan Dufek, studie: ateliér WIK

Architektonická studie
víceúčelového sálu v Jupiter clubu

je zpracována

Datové schránky šetří peníze
Za první čtyři měsíce letošního provozu datových schránek ušetřil kraj 
Vysočina na poštovních službách 350 tisíc korun. Doručení datové zprá-
vy je na rozdíl od komunikace e-mailem garantováno státem, je levnější 
a rychlejší než například doručování listovních zásilek poštou. Od 
září, kdy kraj Vysočina aktivoval vlastní schránku, již odeslali úředníci 
27600 zpráv, 5500 jich krajská podatelna přijala.

„Na každý pracovní den připadá průměrně 328 odeslaných elektronic-
kých zpráv. Krajská datová schránka naopak denně přijme přibližně 70 
zpráv,“ vyčíslil krajský radní pro informatiku Zdeněk Ryšavý a dodal, 
že úřad s úsporou na poštovném počítal již při sestavování rozpočtu. 
Na území kraje Vysočina v současné době aktivně využívají datovou 
schránku již téměř všechny obce. „Pokud se objeví problém, obsluha 
krajského kontaktního centra je připravena okamžitě konzultovat kon-
krétní problém, a to telefonicky nebo přímo na obecním úřadě,“ připomněl 
Zdeněk Ryšavý. Nejčastějšími důvody nepoužívání datových schránek 
obcemi jsou problémy s výpočetní technikou nebo zdrženlivost k novým 
metodám výkonu veřejné správy.

KONTAKTNÍ CENTRUM KRAJE VYSOČINA tel.: 800 809 809
Jitka Svatošová, Kraj Vysočina

Ukradl traverzy
Neznámý pachatel v době kolem 

15. hodiny 24. 4. 2010 na volně 
přístupném místě před oplocením 
areálu na ulici U Světlé ve Velkém 
Meziříčí odcizil 15 kusů železných 
traverz. Způsobená škoda byla 
přibližně 15 000 korun.

Hořel Superb
Dne 27. 4. 2010 byl ve 12.30 hodin 

ohlášen požár osobního automobilu 
na 158. km dálnice D1 ve směru 
na Brno. Na místo události vyjely 
jednotky profesionálních hasičů ze 
stanic Velké Meziříčí a Velká Bíteš. 
Na likvidaci požáru automobilu 
Škoda Superb byly nasazeny dva 
vysokotlaké vodní proudy. Hasičům 
se podařilo ve 12.45 hodin požár 
lokalizovat a o půlhodinu později 
zcela zlikvidovat. Při požáru nebyl 
nikdo zraněn, škoda byla v před-
běžné výši 130 000 Kč. Příčinou 
požáru byla technická závada 
v motorovém prostoru vozidla.

Ukradl peněženku
Dvaatřicetiletý muž 29. 4. 2010 

v 1 hodinu po půlnoci na ulici 
Hornoměstská ve Velkém Meziříčí 
využil nepozornosti obsluhy baru 
a v nestřeženém okamžiku odcizil 
se zásuvky barového stolu koženou 
peněženku s finanční hotovostí 

a stravenkami. Škoda převyšuje 
19 000 korun. Ve věci je vedeno 
zkrácené přípravné řízení.

Odčerpal naftu
V době od 29 do 30. 4. 2010 

provedl dosud nezjištěný pachatel 
vloupání do skladu zemědělské 
techniky v objektu firmy v obci 
K řoví. Do samotného objektu 
vniknul vstupní branou, poté se 
nezjištěným předmětem pokusil 
vypáčit visací zámek pravého křídla 
posuvných vrat uvedeného skladu, 
což se mu nepodařilo. Vypáčil ale 
kovovou petlici levého křídla vrat 
a vnikl do skladu, kde odstranil 
víčka z palivových nádrží a odčer-
pal 300 litrů nafty z traktoru Claas 
Axion 850, z nákladního vozidla 
Liaz a z vysokozdvižného vozíku. 
Poškozená společnost vyčíslila 
škodu na 9 000 korun.

Odcizil 
elektroinstalaci

V době od 22 do 29. 4. 2010 v k. ú. 
obce Kozlov vnikl do areálu společ-
nosti neznámý pachatel, kde z volně 
přístupné budovy vepřína odstříhal 
a následně odcizil měděnou elektro-
instalaci různých délek a průřezů, 
v celkové délce cca 500 metrů. 
Celková škoda byla ve výši nej-
méně 34 000 korun.         -simf-

Koncert pomůže ústavu 
v Křižanově

Poslední květnová sobota bude na velkomeziříčském náměstí patřit 
tradiční charitativní akci Muzikanti dětem. Výtěžek ze čtvrtého koncertu, 
který odstartuje ve dvě hodiny odpoledne, poputuje do Ústavu sociální 
péče (ÚSP) Křižanov.

„Letos se nám přihlásily tři subjekty, které měly zájem se projektu 
zúčastnit. Pro nás byl křižanovský ústav nejlepším partnerem hned z ně-
kolika důvodů. Je to zařízení, které se o handicapované stará po celý den, 
nachází se v blízkém okolí Velkého Meziříčí a letos navíc slaví padesátileté 
výročí,“ vysvětlila za organizátory Irena Tronečková.

Návštěvníci charitativní akce budou moci přispět zakoupením drob-
ných propagačních předmětů s logem koncertu nebo výrobků samotných 
klientů křižanovského ústavu. Kromě toho mohou lidé vložit libovolnou 
hotovost do připravených kasiček. Velkou část fi nancí se organizátorům 
podařilo sehnat od sponzorů, kterých navzdory nepříznivé hospodářské 
situaci neubývá.

Bohatý program
V první části koncertu se posluchačům představí velkomeziříčský 

orchestr základní umělecké školy, kapely Pearlštejn, Sextet 6 tet a Na 
šikmé ploše. Ve večerních hodinách se na scéně objeví pražští hudebníci, 
a to Discoballs, Niceland a Jana Lota. Celou akci zakončí ohnivá rocková 
show Společnosti historického šermu TAS.

„Většina z účinkujících vystoupí bez nároku na fi nanční odměnu. 
Pražské kapely si malou částku zaplatit nechají, půjde ovšem o zlomek 
jejich obvyklých honorářů. Peníze jim poslouží na úhradu nejnutnějších 
nákladů,“ sdělila Irena Tronečková.

Koncertu bude přecházet výstava v předsálí kina Jupiter clubu, na které 
budou od 21. do 31. května prezentovány výrobky klientů křižanovského 
ústavu. 

ÚSP Křižanov je zařízením s celoročním pobytem pro děti, mládež 
a dospělé s mentálním postižením. Nejdůležitějším úkolem je připravit 
klienty pro život v běžné společnosti. Historie ústavu sahá až do roku 1960, 
kdy bylo 1. června do péče přijato prvních pětadvacet dětí. V současné 
době služeb křižanovského zařízení využívá 152 klientů.               -luk-

Chybějící přístřešek na autobusové zastávce městské hromadné dopravy 
na Bezděkově ve Velkém Meziříčí by měl být doplněn již v brzké době. 
Město na jeho zhotovení vyčlenilo z rozpočtu 132 tisíc korun. „Tato 
zastávka slouží především pro děti, které odtud jezdí do základních 
škol,“ vysvětluje starosta František Bradáč s tím, že k vybavení zastávky 
přístřeškem proti dešti dojde na základě požadavku občanů.

Text a foto: Martina Strnadová

Čekající na autobus ochrání přístřešek
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Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Mamuś
Mamuś (česky mami), můžu si dát pivo? volal padesátiletý muž. Mamuś, 

vzbuď mě ve čtyři odpoledne s čajem barvy „slámka“. Mamuś, oni (zbytek 
rodiny) se mi posmívají. Mamuś, a ona mi vzala meloun. A tak to šlo dokola 
celý den. A mamuś běhala tam a zpět, dělala všechno, co on chtěl a nejenom 
to, co chtěl. Bez ní nezvládal nic. Když zemřela, byla to tragédie. A kde ono 
chování mělo svůj původ? V takové přehnané péči o své dítě, kterou čím 
dál tím více můžeme pozorovat kolem sebe. Rodiče chtějí zachránit své dítě 
před alkoholem, špatnými kamarády, drogami, ale i před paní učitelkou, vy-
chovateli, knězem (někteří kdyby mohli, tak by i ke zpovědi chtěli jít se svý-
mi dětmi). Jenomže si nejsou vědomi, že dělají křivdu jak sobě, tak i dětem.

Tento model, velmi nepříjemný, zkusme přenést z rodiny na společnost 
a dostaneme se k politice. Když se stát bude přehnaně starat o své občany, 
tím samým bude křivdit společnosti i sám sobě. Pamatujme na to zejména 
teď, kdy studujeme různé volební programy.       P. Lukasz Szendzielorz

Program bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 5. 5.

 7.00 Mše sv. za živé a zemřelé z rodiny Hajných
 a Dobrovolných o. M. P.
18.00 Mše sv. Oslavice Os. Bít.
Čtvrtek 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7.00 Mše sv. za dvoje rodiče a prarodiče
 a všechny jejich zemřelé sourozence,
 celou přízeň a duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za nová kněžská povolání Os. Bít.
18.00 Hrbov o. M. P.

1. pátek v měsíci 7. 5.
8.00 Mše sv. za Andělu Šeffl ovou a duše v očistci o. M. P.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za Jaroslava Brodského, 
 rodiče  Brodských a Motyčkovy
 a bratra Františka Os. Bít.

Sobota 8. 5. Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
7.00 Mše sv. za živé a zemřelé členy
 rodiny Navrátilovy a Žáčkovy, Boží ochranu
 a za duše v očistci o. M. P.
10.00 Svatba se mší sv.: Pospíšil – Bradáčová o. J. Bradáč
11.30 Svatba se mší sv.: Budař – Bartušková o. Richter
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rosovu
 a Pospíšilovu, za víru v rodinách a za Boží
 pomoc  a ochranu a za duše v očistci o. M. P.

6. neděle velikonoční 9. 5.
7.30 Mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrbovy, živou a zemřelou přízeň
 a duše v očistci o. M. P.
9.00 Mše sv. za rodiče Žundálkovy a Šanderovy,
 zemřelé sourozence a vnuka o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za živou
 a zemřelou rodinu Stehlíkovu a duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za zemřelou rodinu Horákovu
 a Plachetských a duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
V pátek je první pátek v měsíci. Po ranní mši sv. bude celodenní a ce-
lonoční adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 bude příprava rodičů 
před křtem dítěte a v 19.30 příprava na manželství. Jsou ještě tři volná 
místa na pouť do Francie. Kdo by měl zájem, může se přihlásit po mši 
sv. v sakristii nebo v kanceláři. Termín: 21.–26. června. Cena 6.300 Kč. 
Vzadu v kostele na stolku jsou k rozebrání obrázky s modlitbou za náš 
národ a jeho představitele. Naši biskupové vyzývají nás všechny k pra-
videlné modlitbě za naši vlast.    Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

POMOC 
pro SLANÉ DĚTI
Dne 12. 5. 2010 v areálu Hotelové 

školy Světlá ve Velkém Meziříčí 
v průběhu 33. Gastrodne v době od 
8 do 17 hodin proběhne osvětová 
a charitativní akce pro veřejnost. 
Informační stánek, kde všichni 
získají letáky o cystické fibróze 
a do sbírkové pokladničky mohou 
přispět nemocným. Každý, kdo při-
spěje jakoukoliv částkou, získá na 
památku lahvičku od léku, kterou 
ozdobili nemocní CF nebo jejich 
blízcí a symbolicky ji naplnili solí. 
Sůl symbolizuje vysokou koncent-
raci soli v potu nemocných – laicky 
slaných dětí.  

Jana Pavlová

Českobratrská 
církev evangelická

● 6. 5. 17 hodin: mládež
● 7. 5. 19.30 hodin: česko-holand-
  ský večer
● 8. 5.  9 hodin: sborový výlet
● 9. 5.   9 hodin: bohoslužby
  s vysluhová-
  ním večeře
  Páně
 19.30 hodin: česko-holand
  ský večer
Setkání jsou otevřena všem. Pokud 
není uvedeno jinak, konají se v Hu-
sově domě (Velké Meziříčí, U Svět-
lé 24). Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                                -pj-

Farní sbor Českobratrské círk-
ve evangelické ve Velkém 
Meziříčí zve na
večer s hostem
tentokrát s písničkářem, spiso-
vatelem, publicistou a televiz-
ním moderátorem
Janem Burianem
na téma
Ekologie duše
aneb Co dělat, abychom si 
zachovali zdravý rozum a kul-
turní úroveň?
čtvrtek 20. května v 17 hodin
Husův dům, U Světlé 24

V rámci projektu První pomoc do škol navštívili 21. 4. 2010 ZŠ Soko-
lovskou pracovníci záchranné služby a hasičského sboru. Žáci 7. ročníku 
se seznámili s vyprošťovací technikou hasičů a sami si vyzkoušeli, že 
práce s ní není jednoduchá. Podrobně se seznámili i s vozidlem záchranné 
služby. Na závěr zhlédli instruktážní fi lm o poskytování 1. pomoci. Tato 
akce měla u žáků velký úspěch a doufáme, že přispěje k zodpovědnějšímu 
přístupu k ochraně lidského zdraví.               Text a foto: ZŠ Sokolovská

První pomoc do škol

O víkendu 23.-25. dubna 2010 
probíhal v Táboře 20. ročník Celo-
státního setkání country tanečních 
souborů. Celý víkend zde tančilo na 
300 milovníků country. V sobotní 
soutěži se prezentovalo celkem 21 
souborů z celé naší republiky i ze 
Slovenska. V plném sále, kde se 
soutěž konala, svůj um předvedla 
i country taneční skupina Kosatky 
TJ Sokol Velké Meziříčí. Se svým 
předtančením Zázračné housle, 
ve kterém s nimi tančila i 3 han-
dicapovaná děvčata na vozíčcích 

Kdo umí, je country skupina 
Kosatky…

– Jana Paulíková, Petra Pokorná 
a Jana Slavíková a za které jim 
byla udělena Zvláštní cena poro-
ty, sklidily Kosatky neutuchající 
aplaus. Bronzový pohár si Kosatky 
přivezly za country show Vilém 
peče housky.

Handicapovaným děvčatům 
děkujeme za zajímavou životní zku-
šenost a za příjemně strávené chvíle 
při nácviku a vystoupeních.

Těšíme se na další společně pro-
tancované chvíle.              

Text a foto: Kosatky

Speciální nabídka muzea pro školy
V květnu letošního roku si celý svět připomene již 65. výročí ukonče-

ní 2. světové války. K tomuto tématu jsme (na měsíc květen) připravili 
přednášky určené žákům 1. i 2. stupně ZŠ a studentům odpovídajících 
ročníků nižšího gymnázia. Pro žáky 1. stupně ZŠ jsou informace podá-
vány spíše formou besedy.

Nabízená přednáška je doplněna fotografi emi a drobnými předměty 
souvisejícími s výše uvedenou tematikou. Přednáška je zaměřena na život 
lidí v Protektorátu, problematiku židovského obyvatelstva, partyzánů 
a události května 1945 ve Velkém Meziříčí.

Přednášky se budou konají v budově zámku Velké Meziříčí pro 
předem objednané školní skupiny. Z kapacitních důvodů je nutné se ob-
jednávat na tel. č. 566 522 206 nebo na e-mailu ripperova@muzeumvm.cz 
(kontaktní osoba: PhDr. Marie Ripperová), cena je stanovena na 10 Kč za 
žáka, pedagogický dozor má vstup zdarma. Další informace o nabízených 
programech pro školní skupiny najdete na www.muzeumvm.cz.

Využijte této výjimečné nabídky. Těšíme se na vás!
Text a foto: Muzeum Velké Meziříčí

Téměř dvě stovky dětí i dospělých prošly v sobotu 24. dub-
na Balinským údolím u Velkého Meziříčí. Středisko ekolo-
gické výchovy Ostrůvek tam u příležitosti oslav Dne Země 
připravilo řadu stanovišť zaměřených na opeřené obyvatele 
přírodního parku.

S trochou štěstí lidé mohli zahlédnout datla černého či 
ledňáčka lovícího u své hnízdní nory. Těm, co štěstí nepřálo, 
a samozřejmě nejen jim, představili živé dravce pracovníci 
záchranné stanice Ikaros. Po cestě do Balin čekala účastníky 
rovněž ukázka kroužkování ptáků či výstava hnízd a ptačích 
snůšek. Odměnou pro všechny, kteří zvládli pětikilometrovou 
trasu, byl program v cíli. Ve spolupráci s obcí Baliny a fi rmou 
z Velkého Meziříčí zde organizátoři nachystali oblíbené opé-
kání špekáčků a pečení trdelníků, projížďku na gumových 
člunech i soutěže pro děti. Ty si zahrály na ptáčky, lovily 
potravu sítky jako kačeny, sbíraly šnečí ulity dlouhými čapími 
zobáky nebo třeba chytaly míčky, co by mouchy do vlaštov-
čích zobáčků. Jen ptačí zpěv zde na chvíli vystřídal klepot 
kladívek při stloukání budek pro rehky. „Doufám, že ptačí 
budky budou brzy zabydleny a jejich obyvatelé budou dělat 
návštěvníkům Dne Země ještě dlouho radost,“ svěřila se se 
svým přáním Jana Janová, pracovnice střediska Ostrůvek.

Koho jarní počasí zlákalo i k dalším výletům do přírody 
Velkomeziříčska, může se těšit na pozdně večerní exkurzi za 
kvákajícím bratrstvem v pátek 7. května, i na cyklovýlet na 
rozkvetlé orchidejové louky v sobotu 15. května.

Text a foto: Mgr. Jana Audy

S křídly ptáků
poznávali Balinské údolí

Oranžová učebna 
pro gymnázium

Vážení studenti a přátelé Gym-
názia Velké Meziříčí,
naší snahou je zlepšovat mate-
riální vybavení školy moder-
ními pomůckami a přístroji. 
Protože peněz na toto vyba-
vení není nikdy dost, zapojili 
jsme se do projektu vyhláše-
ného Nadací ČEZ Oranžová 
učebna.
O co jde? V rámci tohoto 
projektu mohou školy po-
žádat o příspěvek na nákup 
nebo modernizaci vybavení 
v učebnách fyziky a chemie. 
Jednou z podmínek pro získání 
dotace je podpora příslušného 
města a okolí. Nadace ČEZ 
připravila soutěž pro širokou 
veřejnost, kde můžete svým 
hlasem ovlivnit úspěšnost 
našeho projektu.
Podpořte, prosíme, náš projekt 
ve veřejném hlasování, které 
najdete na stránkách www.
gvm.cz, případně www.czre-
gionum.cz– projekt Oranžová 
učebna. Za vaši podporu vám 
mnohokrát děkujeme.    -gvm-

Profesor Bedřich Krejčí je další 
z osob, jež zemřely před 65 lety 
v souvislosti s koncem 2. světové 
války. Pocházel z chudé rodi-
ny z Jabloňova, kde se narodil 
6. 3. 1911. Roku 1929 maturoval 
na velkomeziříčské reálce a pak 
studoval na Masarykově univerzitě 
v Brně bohemistiku a germanistiku. 
Po ukončení studia nastoupil v roce 
1935 jako profesor na gymnázium 
do Velkého Meziř íčí. Profesor 
Krejčí byl literární vědec a kritik, 
dokonce i sám psal básně. Jeho 
aprobace však vedla k tomu, že byl 
po okupaci Československa nucen 
v rámci Národního souručenství 
pečovat o kulturu ve městě. Snažil 
se tuto možnost místo propagace 
fašismu využít k propagaci české 
kultury. V prosinci 1939 a v roce 
1940 připravil pět večerů besed 
s účastí např. Jana Zahradníčka, 
Jakuba Demla a dalších českých 
autorů, se kterými se osobně znal. 
Tyto besedy pečlivě zaznamenal 
a vydal je ve sborníku Večery bás-
níků Horácka, který vytiskl v roce 
1941 velkomeziříčský tiskař Jan 
Mucha. Zásluhou Bedřicha Krejčí-

ho se ve městě v průběhu okupace 
často konaly koncerty význačných 
osobností českého hudebního ži-
vota. Nevybíravým nátlakem ze 
strany německých úřadů byl nucen 
přednášet veřejné projevy k růz-
ným výročím, což někteří jeho 
kolegové a velkomeziříčští občané 
považovali za kolaboraci. Jako vlas-
tenec a skaut se prof. Krejčí s tímto 
stavem nechtěl smířit a to nakonec 
vedlo k jeho tragickému konci. 
Když byl přes protest přinucen 
pronést 14. 3. 1944 slavnostní řeč na 
oslavě 5. výročí zřízení protektorá-
tu, přečetl vnucený projev tichým, 
monotónním hlasem. Za to byl na 
základě udání 10. 6. 1944 zatčen za 
provokaci, byl vyšetřován a nako-
nec deportován do koncentračního 
tábora. Dne 17. 4. 1945 nastoupil 
pochod smrti z Flossenburgu do 
Dachau. Po 20. dubnu, kdy se 
nacházel poblíž Amberku, o něm 
nejsou další zprávy. Na jeho počest 
pořádá velkomeziříčský 12. oddíl 
skautů každoročně cyklistický 
závod Memoriál prof. Bedřicha 
Krejčího.

-ripp-

Profesor Bedřich Krejčí
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Ostrůvek – středisko ekologické výchovy vás zve
* na přednášku spojenou s pozdně večerní exkurzí do terénu

Cesta za kvákajícím bratrstvem
v pátek 7. května od 19 hodin v budově střediska Ostrůvek, před-
pokládaný konec ve 23 hodin
– vyprávění spojené s promítáním fotografi í – Mgr. Vlastislav Káňa
– exkurze za obojžívelníky na mokřady v okolí Velkého Meziříčí, 

doprava autobusem zajištěna
– doporučená výbava: přiměřené oblečení, sportovní obuv, gumáky 

a baterka.
* Na výpravu na rozkvetlé louky

v sobotu 15. května, sraz ve 14 hodin před Ostrůvkem, s sebou kolo, 
sportovní oblečení, dostatek pití, děti do 18 let cyklistickou přilbu, 
menší fi nanční obnos (možnost občerstvení na křižanovském letišti), 
trasa dlouhá cca 15 km

Angličtina nejen na dovolenou
intenzivní víkendová výuka
s americkým rodilým mluvčím
Termín konání:
22., 29. května a 5. června 2010
dopolední/odpolední výuka
15 h × 90 min
cena 3.100 Kč
OMEZENÝ POČET MÍST max. 6 
osob!!!
P ř í jem závazné p ř i h lášky do 
19. 5. 2010
Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 
p. Procházková tel.: 602 325 108

Tel.: 604 577 349.

Tel.: 739 028 079.

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. Růz-
né tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Nová kamna rozměr: 46 × 46, 
výška 100 cm, prosklená dvířka, velké 
topeniště – lze vytápět i menší domek. 
Cena dohodou. Tel.: 776 008 310.
■ Kamna Petry – zcela funkční. 
Levně. Tel.: 776 008 310.
■ Obývákovou stěnu. Barva kombi-
nace tmavohnědé s bílou. Délka 4,5 
m. Ve výborném stavu, cena dohodou.
Tel.: 777 781 117.
■ Novou střešní tašku KM Beta – 
Elegant, višňová, hřebenáče, půlky, 
1 ks á 18 Kč, cca 1500 ks. Při rychlém 
jednání možná sleva. Tel.: 775 386 462.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■  Šk rabadlo  i  s  rámem. Tel .: 
732 787 053.
■ Sazenice smrku cca 800 ks, 5 Kč/
kus. Dále starší kuchyňskou linku 
a kachlová kamna, pravá. Cena doho-
dou. Tel.: 731 375 904.
■ Čtyřkolku 110 cm2, SPZ, r. výroby 
2008, cena 18.000 Kč. Tel.: 725 023 762.
■ Renault 5 TL na náhradní díly. 
Levně. Tel.: 725 023 726.
■ Stavební rozvaděč na elektroměr, 
součást rozvaděče 3 zásuvky 400 V, 2 
zásuvky 230 V. Tel.: 737 538 756.
■ Hlízy jiř in, 1 ks/10 Kč. Tel.: 
731 572 709, 739 250 021.
■ Obkladačky bílé 20 m2, rozměr 
15 × 25 cm, vhodné do prádelny nebo 
do sociálního zařízení i pro podnikate-
le. Obklady 4 m2, rozměr 20 × 25 cm, 
bílý mramor. Dlažba keramická 4 m2, 
rozměr 25× 25 cm, barva skořice. Ceny 
běžné, sleva. Tel.: 776 008 310.
■ Kamna Petry menší, vše funguje, 
starší, cena 600 Kč. Kamna rozměr 
44 × 32 cm, výška 82 cm, funkční 
v dobrém stavu. Kamna menší na va-
ření v chatě, funkčně v pořádku. Ceny 
dle dohody. Tel.: 776 008 310.
■ Nesený tříradličný pluh za traktor. 
Tel.: 736 138 762.
■ Traktor RS-09 v dobrém sta-
vu, dvouválec. Nové obutí. Tel.: 
736 138 762.
■ Kawasaki KX 125, udržovaná, 
velmi dobrý stav, nový píst, gufera, 
brzdy, zadní pneu. Cena 30.000 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Ocelovou tlakovou nádrž, obsah 
4000 l, délka 2,8 m, průměr 1,3 m, 
váha cca 1000 kg, cena dohodou. Tel.: 
776 306 491.
■ Obývací stěnu tmavou, 2 roky 
starou. Dále televizi Nokia 100 HZ, 
cena 2.000 Kč, uhlopříčka 67 cm. Tel.: 
606 157 522.
■ Rozloženou patrovou postel, 
velmi levně. Dále elektromotor 8 – 
10 kW, 1450 ot./min. Tel.: 725 205 673, 
566 523 478.
■ Dětskou sedačku na kolo zn. Ha-
mak, cena 600 Kč + dětská přilba 
zdarma. Tel.: 777 211 203.
■ Broušené bloky Porotherm 40 P+D, 
nové, zabalené, 3 palety. Zbytek ze stav-
by, cena dohodou. Tel.: 603 184 087.
■ Trámy na krov, 15 ks – 5 m, 14 ks 
– 4 m, 2 ks – 7 m. Nové z pily, z neu-
skutečněné rekonstrukce domku. Tel.: 
732 514 345.
■ Polohovací lehátko pro kojence, po-
užívané 3 měsíce (do 9 kg). Barva žlutá 
+ antracit. P.c 1.100 Kč, nyní 500 Kč + 
vanička jako dárek. Tel.: 777 758 714.
■ Mrazák zn. Elektrolux, model Ecm 
2658, energetická třída B, obsah 255 l, 
ve velmi dobrém stavu, málo využíva-
ný. Cena dohodou. Tel.: 775 279 055.
■ Jednoduchý přebalovací stůl 
včetně přebalovací podložky. Výrobce 
Ikea, cena 500 Kč. Dále prodám držák 
na nebesa k postýlce, cena 100 Kč. 
I jednotlivě. Tel.: 605 989 380.
■  Nov ý šachov ý s tolek .  Tel .: 
608 048 099.

■ Obyvákovou stěnu, délka 4 m, 
kombinace mahagonu s bílou. Dále 
prodám podokenní topidlo na zemní 
plyn, regulace 1,5–5,5 kW. Dále kam-
na na tuhá paliva Petry. Ceny dohodou. 
Tel.: 606 449 554.
■ Palivo – prostorové metry, bříza. 
Vhodné do krbu v k. ú Velké Meziříčí. 
Cena za 1 prostor. metr je 800 Kč. Vo-
lejte po 18. hodině, tel.: 737 846 754.
■ Zahradní el. sekačku zn. Cas-
tel Garden C 390 – trend, 230 V, 
příkon 1,3 kW, 2050 otáček/min., 
velmi zachovalá, plně funkční. Dále 
prodám kotlinu na ohřev vody, bram-
bor apod. s topeništěm pro dř íví, 
velmi zachovalá , mírná koroze. 
Ceny dohodou. Tel.: 737 832 137.
■  Piano Hofman  Černý,  cena 
24.000 Kč. Tel.: 723 792 109 po 18. hodině.
■ Fukar na seno „žralok“. Dále prodám 
obraceč na seno „ton“. Vše ve výborném 
stavu. Cena dohodou. Tel.: 723 128 907.
■ Balkonové dřevěné dveře, natřené, 
zasklené, levé. Výrazná sleva. Tel.: 
723 128 907.
■ Dvě stavební míchačky. Velkou 
a menší. Tel.: 774 766 831 po 19. hodině.
■ Škoda Favorit 135 LXi, r. v. 1994, 
nehavarovaný, tech. prohlídka do 
24. 6. 2010, případně na náhradní díly. 
Tel.: 566 521 765, 731 265 485.
Koupím
■ Válendu s úložným prostorem. 
Dále koupím vřetenovou sekačku na 
trávu. Tel.: 732 841 014.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a bankov-
ky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci po 
německé armádě. Košile – čepice – 
blůzy – šněrovací boty, boty kombino-
vané kůže a plátno – helmy a korkové, 
nože vysouvací – bajonety – dýky – pi-
lotní boty a kombinézy – kukly – dále 
staré zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamenání 
a staré mince. Děkuji za zavolání kdy-
koliv, platba hotově, Vladimír Kubát, 
Družstevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti
■ Koupím vzrostlý les, platba hotově. 
Tel.: 739 641 944.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, bez 
zahrady, studna, plyn, koupelna, 2× 
WC, možno k bydlení i podnikání, 
hypotéka možná, cena 540.000 Kč. 
Tel.: 777 587 965.

■ Pronajmu kanceláře – provozovny, 
51 m2, Náměstí, 1. patro, samostatné 
WC. Tel.: 602 565 459.

■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši 
na Jihlavské ulici – 80 m2 s balkonem, 
novostavba. Volný ihned. Odstupné + 
převzetí úvěru. Tel.: 777 186 589.
■ Prodám stavební pozemek v obci 
Jabloňov, možnost jednotlivých parcel 
nebo jako celek 10.000 m2, IS na hrani-
cích pozemku. Tel.: 739 641 944..
■ Prodám lesní pozemek s osázený-
mi smrčky, 10 km od VM – ¾ ha. Tel.: 
732 514 345.
■ Prodám rodinný domek nebo i cha-
lupu k bydlení u Bíteše. Tel.: 721 437 278.

■ Prodám rodinný dům se za-
hradou ve Velkém Meziříčí na uli-
ci Vrchovecká. Cena 920.000 Kč. 
RK nevolat! Tel.: 777 628 982.

■ Prodám stodolu 152 m2 na ulici Str-
má, Velká Bíteš. Tel.: 605 742 723.
■ Prodám rodinný dům, částečně po 
rekonstrukci, kterou je nutno dokončit. 
V přízemí se nachází velká kuchyň, 
obýv. pokoj, ložnice, komora, kou-
pelna a splachovací WC. V podkroví 

jsou 2 pokoje. Teplá voda z el. bojleru, 
vytápění je ústřední na pevná paliva. 
U domu je kolna na skladovaní dřeva 
a uhlí, dále sklep. Před domem je 
malá zahrádka, za domem větší. Cena 
600.000 Kč. Při rychlém jednání mož-
ná dohoda. Tel. 603 179 020.
■ Prodám domek 1+1, komora, před-
síň, dvorek (možnost terasovité za-
hrady 375 m2), v dosahu D1, započatá 
rekonstrukce, možnost nástavby – ve-
stavby – půda, na konci Velkého Mezi-
říčí. V dosahu MHD. Tel.: 732 514 345.
■ Prodám zahradu s chatou na Faj-
tově kopci. Elektrika, voda, studna, 
bazén, skleník. Cena dohodou. Tel.: 
606 715 627.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bí-
teši, zařízený, i dlouhodobě. Tel.: 
739 349 820.
■ Pronajmu zařízený pokoj u Velké 
Bíteše. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu byt 3+1 v 1. poschodí, 
balkon, garáž, zahrádka ve Vel-
kém Meziříčí, ulice Nad Tratí. Tel.: 
564 571 755, 732 923 825, volejte večer.
■ Nabízím ubytování ve Velkém Me-
ziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, zaří-
zená kuchyně, koupelna, WC společné. 
Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 po 
rekonstrukci na ulici Gen. Jaroše ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 605 988 011.
■ Hledám pronájem bytu nebo dom-
ku do 5.000 Kč. Tel.: 776 682 747.
■ Pronajmu byt 1+1 na ulici Bezru-
čova. Tel.: 603 888 168.
■ Pronajmu nezařízený byt 2+1 po 
částečné rekonstrukci, 78 m2, garáže, 
zahrada, ul. Karlov. Tel.: 603 183 960.
■ Pronajmu byt 2+1. Volný od 1. 5. 
Tel.: 605 524 146.
■ Pronajmu garáž na ulici Bezručo-
va, cena dohodou. Tel.: 605 777 627.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
na ulici Kolmá, Velké Meziříčí. Cena 
nájmu 6.000 Kč. Tel.: 737 961 919.
■ Pronajmu nebytové prostory 
o rozloze 40 m2 v Měříně, střed obce. 
Tel.: 737 730 673.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviško-
va. Tel. 776 343 319.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, možno 
i s garáží. Tel.: 777 199 556.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.

Různé
■ Upeču různé druhy cukroví na 
slavnostní příležitosti. Cena dohodou. 
Tel.: 603 486 635.
■ Upeču medovník, váha 1780 g, 
průměr 25 cm. Tel.: 737 746 304.
■ Hledám společníka pro podnikání 
ve stavebnictví. Tel.: 603 224 909.

Doučím zodpovědně Mat, Fyz 
a zákl. AJ – úroveň II. stupeň 
ZŠ (6.–9. tř.). O prázdninách 
připravím na reparát; připravím 
na úspěšný přechod ze ZŠ na SŠ 
(gymnázium, PŠ) – (Běloun, Scio 
testy). Tel.: 774 621 703.

Seznámení
■ Svobodný, 37letý muž hledá z nedo-
statku příležitostí touto cestou mladou 
slečnu i rozvedenou ženu k seznámení 
a užívání si života. Tel.: 604 413 706.
■ Muž 41/189 nekuřák. Hledám oby-
čejnou, hodnou, štíhlou ženu. Nekuřač-
ku. Jen vážný vztah. SMS: 728 457 691.
■ Nekuřačka v důchodu, se zájmem 
o cyklistiku, autoturistiku a domácnost 
se seznámí s mužem vyšší (štíhlejší) 
postavy, ne alkohol, z Velkého Me-
ziříčí nebo Žďáru nad Sázavou. Tel.: 
732 514 345.
■ Vdova hledá dědu, který je sám 
a potřebuje pomoc v domácnosti. 
Stále vypomohu. Uvítám přátelství od 
osamělého pána. Samota je zlá. Tel.: 
566 522 806.
■ Hledám pohodového přítele 59–
65 let pro vzájemné porozumění, 
přátelství. Jsem 62/164 vdova, SŠ, 
nekuřačka. Tel.: 777 195 105.
Poděkování
■ Chtěla bych poděkovat pánovi, 
který mě odvezl do nemocnice v sobo-
tu 24. dubna, když jsem měla nehodu 
na kole na ulici Karlov. Děkuji. 

Vykoupíme
vaši zadluženou nemovitost,

platíme hotově,
Tel.: 737 657 694.

Prodám RD po rekonstrukci
s pěknou zahradou nedaleko VM.

Tel: 606 662 872

Realitní kancelář Reality Vysočina Velké Meziříčí
vás zve na výstavu obrazů a fotografi í

JARNÍ MENU
Bořivoj Pejchal

Výstava potrvá do 7. května 2010 v prostorách
domu čp. 4 (v patře) na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

V prostorách realitní kanceláře 
Reality Vysočina na Náměstí 4 
ve Velkém Meziříčí byla v neděli 
25. dubna 2010 slavnostně zaháje-
na autorská výstava obrazů a foto-
grafi í Bořivoje Pejchala, který zde 
presentuje z větší části svoji tvorbu 
za posledních šest měsíců. Spolu 
s obrazy Pejchal vystavuje soubor 
fotografi í s tématem graffi ti, kte-
rými chce ukázat, že v některých 

případech může být i graffiti 
uměním. Jednotlivé obrazce na 
starých popraskaných domech 
samozřejmě nemohly být nafo-
ceny ve Velkém Meziříčí, kde se 
můžeme setkat povětšinou pouze 
s primitivními klikyháky ničícími 
fasády domů – projevy vandalství 
bez obsahu. Cyklus vystavených 
fotografi í vznikl v Granadě (Špa-
nělsko) v roce 2007 a v Bastii 

(korsické pří-
stavní město) 
o rok později. 
Výstava potr-
vá v pracovní 
dny do pátku 
7. května od 8 
do 16 hodin.  

Mgr. Jana
Dočkalová

Foto: archiv 
ing. Pejchala

Výstava Jarní menu

Nepůjde elektrický proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-

strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie. Budou vypnuty tyto oblasti:

dne 10. 5. 2010 od 7 do 16 hodin – sídliště Bezděkov, Čechova 1054, 
1455, 1630, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1726, 1727, 1728, 
1844, 214, 991, Poštovní 1831–1834, školní jídelna Poštovní 1663,

dne 10. 5. 2010 od 9.30 do 13.30 hodin – část města Velké Meziříčí 
napájená z trafostanice s energetickým názvem „T07 Čechovy Sady1“, 
ulice Oslavická, část ulic Zd. Vorlové a ulice Mírová, 

dne 12. 5. 2010 od 7 do 16 hodin – sídliště Bezděkov, ulice Čechova 
(1054, 1455, 1460, 1523, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1630, 1660, 
1665-1671, 1726, 1727, 1728, 1844, 214, 991), ulice Gen. Jaroše (od č. p. 
1474 po 1660), Poštovní 1831–1834, 1392, 552, 557, ulice Sokolovská 1535, 
1589, 1590, 287, školní jídelna Poštovní 1663, městská knihovna Poštovní 
1392, MŠ Čechova 1523,

dne 12. 5. 2010 od 9.20 do 11.40 hodin – ulice Záviškova, K Novému 
světu, J. Zahradníčka, Luční, U Světlé 1896.  Děkujeme za pochopení E-ON

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počí-
tače než papírové noviny?
Zašlete tedy požadavek do naší 
redakce (velkomeziricsko@
velkomezi r icsko.cz , tel .: 
566 782 009), kde bude vyří-
zen. Týdeník v pdf vám bude 
zasílán na vaši e-mailovou 
adresu. Jeho cena bude 6 Kč 
(s barevnou obálkou).     -ivh-Pozvánka

Klub fi latelistů zve na slavnostní 
schůzku spojenou s promítáním 
historických diapozitivů o práci 
a činnosti f ilatelistů. V neděli 
16. května 2010 od 9 hodin v Ju-
piter clubu.

Hledáme externí obchodní zástupce
pro prodej nově zavedeného speciálního nářadí a potřeb 
na českém a slovenském trhu pro sádrokartonáře 
Zaměření: aktivní získávání potenciálních zákazníků,
 péče o stávající zákazníky
Požadavky: – dynamická a fl exibilní osobnost
 – dobrá znalost práce na PC  
 – dobré komunikační schopnosti
 – příjemné vystupování
 – smysl pro obchodní činnost
 – zkušenost s prodejem
 – zkušenost ve stavebnictví, technická znalost
 – odolnost vůči stresu
 – ŽL, vlastní automobil    
Nabízíme: – dobré platové podmínky
 – možnost seberealizace
 – možnost profesního a odborného růstu
 – motivující fi nanční bonusy
 – přátelské pracovní prostředí

ng@ng-servis.cz www.ng-servis.cz +420 739 305 040

Brigádně přijmeme na 3–4 měsíce 
prodavače/prodavačku do prodejního 

stánku ve Velkém Meziříčí.
V případě zájmu a pro bližší info volejte 722 444 444.
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Dnem 1. ledna 2010 uplynulo již padesát let od doby, kdy Místní národní 
výbor ve Velkém Meziříčí zřídil svoje rozpočtové zařízení pro zajišťování 
veřejně prospěšných služeb a údržbu místních komunikací, tehdy nazvané 
Údržba města. Tento název byl v roce 1968 změněn na Technické služby 
města Velké Meziříčí.

Vrátíme-li se do historie těchto služeb, pak zjišťujeme, že město mělo 
svůj hospodářský dvůr s počtem asi 40 zaměstnanců již v dobách první 
republiky a tento stav setrval až do roku 1949. Tehdy byl zmíněný útvar 
začleněn do vznikajícího Oblastního podniku služeb, kde si národní 
výbor vyhradil provádění prací potřebných pro město, včetně prací 
stavebních.

Tento podnik neměl dlouhou existenci. V letech 1953–4 se rozděluje 
na Okresní stavební a průmyslový podnik a Komunální služby města, 
které zajišťují většinu drobných služeb dříve poskytovaných soukromými 
živnostníky. Vyčleněním ze stavebního podniku vzniká Domovní správa 
městských bytů. V komunálních službách byla i skupina zaměstnanců 
provádějících práce na úseku údržby a ručního čištění komunikací, údržbu 
zelených ploch, svoz domovních odpadků ve vnitřní části města koňským 
potahem soukromého zemědělce Brejly, dále provoz a správu hřbitova na 
Karlově prostřednictvím své provozovny Pohřební služby.

Takovýto stav byl pro rozrůstající se město nevyhovující, a proto byl 
v roce 1959 požádán Okresní národní výbor ve Velkém Meziříčí o povole-
ní delimitace stávajících pracovníků Komunálních služeb pod přímé řízení 
národního výboru, což se stalo skutkem 1. 1. 1960. Převedená skupina 
14 pracovníků se tak stala základem dnešních technických služeb. Jejich 
prvním vedoucím byl Pavel Síbek, který vypracoval program správy 
a řízení, od roku 1964 se stal vedoucím Věruš Pavliš.

První hospodářský dvůr Údržby města byl v prostorách staré klihárny 
v ulici Nábřežní za dnešním autoservisem. Mzdové prostředky určené 
rozpočtem MNV pro rok 1960 činily částku 193 tis. Kčs, průměrná mzda 
byla 1.130 Kčs. Výdaje na údržbu komunikací, jejich čištění, na provoz 397 
světel veřejného osvětlení a údržbu asi 6 ha zelených ploch, byly stanoveny 
částkou 150 tis. Kčs. V té době mělo město 18 km místních komunikací, 
z toho 14 km nezpevněných, tedy prašných, a délku chodníků asi 19 km, 
z toho 4 km dlážděných většinou mozaikou ve středu města, na části ulic 
Hornoměstská a Sokolovská. Ostatní byly jen zpevněné drtí a nedlážděné. 
Strojní vybavení této skupiny byl traktor Zetor 25 s vlečkou. Takový byl 
stav, se kterým se začínalo.

Tato údržba města v období prvních deseti let doznala značného roz-
šíření a zkvalitnění jimi zajišťovaných služeb a prací. Byla to zejména 
rekonstrukce komunikací, z nichž řada dostala již asfaltový povrch stříka-
ný ručně z cisterny roztápěné ohněm ze spodu a tažené traktorem. První 
takto upravovanou ulicí byl Bezděkov a Zahradí po stavbě kanalizace. 
Další nástřiky se prováděly již pomocí speciálního automobilu, zvaného 
distributor, cestou podniku Silnice Jihlava. Zimní údržba komunikací byla 
zajišťována ručně pomocí traktoru a posypového materiálu na vlečce, dále 
došlo ke zlepšení údržby zelených ploch, po dlouhé době byly upraveny 
pěšiny v Čechových a Riegrových sadech s prvním průřezem stromů 
a keřů. Byl zřízen parčík před zámkem, zeleň se rozšiřovala vznikajícím 
sídlištěm Nad Gymnáziem provedením první výsadby stromů a okrasných 
keřů, po asanaci bývalého mlýna před Dolní branou byly dozděny hradby 
a zřízen parčík a v ulici Sokolovská na zbořeništi hostince parčík „Smrčko-
vo“. Ruční čištění komunikací bylo nahrazeno rokem1968 samosběrným 
autem a pro svoz domovního odpadu zřízena v roce 1960 skládka na Mýtě. 
Veřejné osvětlení mělo v roce 1970 přes 800 světel, z toho polovina byla 
již výbojkových. Jejich údržbu prováděli zaměstnanci místní obvodny 
elektráren, rokem 1967 se o osvětlení stará již vlastní pracovník. Od 
roku 1962 byl zajištěn provoz veřejných záchodků nově vystavěných za 
kostelem a dokončeného letního koupaliště na Paloucích.

Vraťme se však zpět do let 1957–1959, kdy se ve městě dokončuje 
stavba vodovodu vč. domovních přípojek. A zde nutně vyvstává před 
tamější radnicí skutečnost, dobudovat urychleně kanalizační síť města. 
Tato existuje jen ve staré zástavbě vnitřního města, koncově ohraničena 
ulicemi Hornoměstská a Sokolovská, za řekou Balinkou pak spodní částí 
ulice Třebíčská. První akcí se v těchto letech stává stavba kanalizace 
v ulici Obůrka, do které je napojen přepad rybníčku Jordánek, a tato pak 
byla vydlážděna kostkou. Obdobně je tomu v ulici Nad Gymnáziem, 
kde se prováděla stavba kanalizace v horní části s možností napájení 
vznikající ulice Kolmá a budoucího plánovaného sídliště. Akce provádí 
závod Dopravních staveb Olomouc, který svůj pobyt ve městě ukončuje 
v letech 1959–60 přestavbou celého náměstí v hodnotě 1,3 mil. korun. 
Uskutečněná stavba již fungujícího vodovodu potřebuje rychlejší stav 
rozšiřování kanalizační sítě, a proto MNV využívá požadavek občanů 
Hlinišť o dodání potřebných kanalizačních rour a ostatního materiálu 
s tím, že si kanalizaci v ulicích Polní, Na Pískách, Na Hliništích, Nová 
říše a posléze v ulici Zahradní vybudují sami. Je urychleně zpracován pro-
jekt, tehdejší Údržba města je pověřena zajišťováním materiálu a v rámci 
svépomocné akce Z je stavba zahájena. Tímto způsobem pokračují další 
stavby v ulici Pod Strání, levostranné kanalizace a v celé délce ulice Karlov 
od Kunšovce až po drážní podjezd u hřbitova, kde byl po položení rour 
vybudován dlážděný chodník.

Rozvoj města probíhající v šedesátých letech minulého století před-
pokládal zajišťování různých stavebních akcí, na které nebyl ve městě 
dodavatel. Z tohoto důvodu Rada MěNV svým usnesením zřizuje 
dnem 1. 1. 1967 podnik Provozovny k zajišťování drobných služeb pro 
obyvatelstvo a město. Zejména jde o opravy budov v majetku města 
a provádění různých druhů staveb potřebných ve městě. K naplnění 
tohoto usnesení je využita nabídka Strojíren nákupních podniků exis-
tujících již v nově vybudovaných objektech na Karlově, k převedení asi 
30 zaměstnanců stavební skupiny, což se uskutečňuje dnem 1. 7. 1967. 
Vedoucím zůstává stav. technik Antonín Doležal. Jejich první akcí pro 
město byla přístavba a nadstavba základní školy na Sokolovské ulici 
a pomoc na stavbách kanalizací. Vedením byly sloučeny s technický-
mi službami, kde byla zřízena fi nanční účtárna. Dalším problémem 
v tehdejší době byla skutečnost, že ve městě nebyla k dispozici stavební 
organizace, která by zajišťovala výstavbu inženýrských sítí v nově 
vznikajících stavebních obvodech, roztroušených po okrajích města. 
Tyto byly budovány v důsledku nedostatku stavebních míst, zejména 
pro soukromou výstavbu. Proto byla rokem 1970 u technických služeb 
založena skupina asi deseti zaměstnanců a vybavena patřičnou me-
chanizací, aby tyto práce mohla provádět. Bylo to zejména traktorové 
rypadlo zv. Bělorus a nakladač, tři nákladní auta typu PRAGA-RN, 
později nahrazené Škodovkami-trambus, dva kompresory a maringotka 
sloužící jako sociální zařízení.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ SI LETOS PŘIPOMÍNAJÍ PADESÁTÉ VÝROČÍ 
Tyto dvě skupiny vytvořily takový malý stavební podnik, který byl 

schopen zajišťovat část akcí z programových plánů MěNV k rozvoji 
města. V roce 1970 nastupuje na místo vedoucího provozoven stav. 
technik Josef Pokorný. Název těchto dvou rozpočtových organizací 
se mění na Technické služby a provozovny, stav zaměstnanců u TS 
byl 26, u provozoven 28. Tento útvar byl již schopen zvládnout úkoly, 
které na něm národní výbor požadoval a to, jak na úseku výstavby, tak 
i v klasické činnosti TS. Existence těchto dvou stavebních skupin se 
stala v sedmdesátých a osmdesátých letech min. století velmi potřeb-
nou, neboť v té době nebylo ve městě jiné stavební organizace, která 
by pro národní výbor mohla zajistit potřebné stavby pro rozšiřující se 
město.

Od roku 1960, kdy došlo ke zřizování nových velkých okresů, byl 
MěNV ve Velkém Meziříčí podřízen Okresnímu národnímu výboru ve 
Žďáře na Sázavou. Nastala doba, kdy nebylo tak jednoduché zajišťovat 
fi nanční prostředky na realizaci nutných investičních staveb. Tyto byly 
rozdělovány plánovací komisí ONV na období tzv. pětiletek, kde byly 
zvýhodňovány stavby týkající se rozvoje okresního města. Tím byla 
donucena satelitní města okresu využívat fi nanční prostředky nově zave-
dené akce Z, kde musela být zajištěna zhruba třicetiprocentní úspora na 
té které stavbě právě brigádnickou zdarma provedenou pomocí občanů. 

Zde MěNV ve Velkém Meziříčí plně využíval k realizaci svých záměrů 
obě zmíněné stavební skupiny vedené Antonínem Doležalem a Josefem 
Pokorným, které se v té době staly nepostradatelnými pro zajištění pro-
gramových plánů města.

V této vzpomínce na prošlá léta nelze vyjmenovat všechny stavební 
akce, které byly takto zajištěny. Proto jsou uváděny jen ty podstatné, které 
se zapsaly do dějin města.

Prvním úkolem bylo rozšiřování sítě kanalizací, kde v rámci akce Z 
byla zahájena stavba kanalizace v ulici Na Spravedlnosti. Zde se ukázalo, 
že pro kamenitý terén a nutnost provádění odstřelů, nelze spoléhat na 
pomoc občanů a tak tito prováděli jen pomocné práce. Proto se stavby 
ujímá nově zřízená skupina vybavená mechanizací a s pomocí střelmistra 
právě zřizovaného lomu U Zlatého křížku akci po roce dokončuje. Dále 
pokračují stavby kanalizací v ulicích K Buči, Příční a Křižní. V dalších 
letech dochází ke stavbám v ulicích Nad Pilou, Františkov, Pod a Nad 
Sýpkami, K Rakůvkám, Pod Lesem, Lesní a Ke Třem křížům, později 
U Elektrárny, v horní části ulice Fr. Stránecké a Třebíčské a konečně i na 
začátku Vrchovecké, kde je naproti Rudolfova parku zřízena i autobusová 
čekárna.

Zcela výjimečnou stavbou bylo zaklenutí příkopy vedoucí od Mo-
torpalu přes střed města, tj. ulicí Rozkoš k Dolní bráně s vyústěním do 
řeky Balinky. Podnik Motorpal vodu z příkopy nepotřeboval, sádky 
a mlýny na ní byly zrušeny, a tak došlo k tomu, že voda z ní byla vy-
pouštěna z objektu přímo do řeky. Ukládání kanalizačních rour do trasy 
příkopy se provádělo postupně od roku 1965 s ukončením v roce 1973, 
kdy byly položeny roury do nejnáročnějšího úseku v ulici Podhradí 
s napojením do zaklenutého průtoku pod státní silnicí s ukončením 
v ulici Mlýnská. Zde nelze opomenout, že všechny domy podél této 
příkopy byly s odpady do ní napojeny, a že tato kanalizace se stala 
velmi potřebnou.

V roce 1975 zveřejňuje MěNV ve svých zprávách, že ve městě 
bylo od roku 1956 vybudováno 11 846 km kanalizační sítě vč. nových 
stavebních obvodů, z toho svépomocí v akcích Z 5 084 km, čímž je 
dobudována kanalizační síť současné zástavby města. Ještě dnes je 
třeba poděkovat tehdejším občanům, jež pomáhali na těchto stavbách, 
které následně umožnily přestavbu a vyasfaltování všech místních 
komunikací.

I tento úkol dosáhnout výrazného zlepšení stavu místních komunikací 
na bezprašný povrch, spolu se zřízením a výdlažby přilehlých chodníků, 
byl dán technickým službám počátkem šedesátých let. Zde nelze zapo-
menout, že k tomu účelu byl v roce 1969 zřízen kamenolom U Zlatého 
křížku, který zajišťoval potřebný štěrk a drtě k realizaci akcí. Tento 
kamenitý materiál odmítal dodávat tehdy jediný lom v blízkosti města, 
lom n. p. Silnice v Borech. V rámci této dlouhodobé akce byl první zástřik 
štěrkového lože automobilovým distributorem proveden v ulici Zámecká, 
K Rakůvkám a v dalších letech to byly ulice Zahradní, Nová říše, Strmá, 
Nábřežní, Lipnice, Příkopy, Nad Sv. Josefem, Ve Vilách a poslední byla 
ulice Na Poříčí.

Od roku 1972 se svršky místních komunikací prováděly již pomocí 
fi nišeru pokládajícího živičný koberec, který byl zřizován na ostatních 
komunikacích příslušně připravených v ulicích města a v té době budo-
vaných nových stavebních obvodech. Akce byla dokončena v roce 1979, 
kdy z celkové délky 29,86 km městských komunikací bylo již vyasfalto-
váno 84 % a jen 4,71 km bylo prašných. Šlo o spojovací cestu k samotám 
Loupežník a do Křenic, z Karlova do Františkova podél dráhy, na Fajťák 
apod. Náklady na tyto generální opravy činily 7,86 mil. Kčs, kde roční 
průměr byl cca 140 tis. korun.

Pokud jde o výstavbu inženýrských sítí nových stavebních obvodů 
lze vzpomenout na realizaci v prodloužení ulice Nad Tratí, spojovací 
komunikace Nad Kunšovcem do ulice Ve Vilách, nově vzniklá ulice Zá-
viškova, prodloužená ulice K Novému světu a zástavba ulic Luční, dále 
v celé délce ulice Nová, stavební obvod nad Židovským hřbitovem, dnes 
horní část ulice Gen. Jaroše a K. Pánka a prodloužení ulice Družstevní, 
včetně nového stav. obvodu v trati nad koupalištěm Palouky a konečně 
ulice Nad Plovárnou. Pak to byla řada drobných staveb, kde se některé 
i okrajové ulice prodlužovaly o danou možnost zástavby.

U této stavební činnosti je nutno uvést, že veškeré práce týkající se 
staveb kanalizací, vodovodů, později plynových a elektrických rozvodů, 
úpravy svršků pro štěrkové lože, následné výstavby komunikací vč. 
chodníků a veřejného osvětlení, byly prováděny uvedenou skupinou za-
městnanců TS, ve které byli již dva dlaždiči, bratři Jelínkové ze Žebětína. 
Samotnou živičnou úpravu prováděl na zakázku Podnik Jihlava.

Jedna mimořádná stavba se uskutečnila v letech 1984–5, kdy spolu 
s Opravami zemědělských strojů a jejím stav. referentem B. Parkánem 
byly provedeny terénní úpravy polní cesty vedoucí z ulice K Novému 
nádraží za drážním nadjezdem vpravo nahoru přes údolíčko podél 
tělesa dráhy k parku Čechovy sady. Zde bylo největším problémem 
odvodnění uvedeného údolíčka vybudováním kanalizace do řeky 
a provedení navážky až do úrovně kolejiště dráhy. Do tohoto potrubí 
byla potom napojena i nová čistička odpadních vod sídliště Čechovy 
sady, která byla později zrušena. Toto vše se podařilo, nová trasa cesty 
byla navezena štěrkem a stříknuta asfaltem. A to byl začátek možností 
příjezdu na staveniště sídliště Čechovy sady a dnešní pěkné spojovací 
komunikace, která nese název Čermákova ulice. A vše bylo provedeno 
bez projektu.

Další okruh potřebných staveb pro město zahájila stavba mateřské školy 
na dnešní ulici Poštovní, dokončená v roce 1967. Zde byla vybudována 
kanalizace směřující do ulice U Charity a přípojka vodovodu ze vzni-
kající ulice Čechova. Stavbu školky řídil zedník V. Nedoma a stavěla ji 
skupina šesti důchodců. Údržba města zde pomáhala hlavně s dopravou 
a zajišťovala stavbu vodovodu, kanalizace a nakonec vozovky. Byla to 
první stavba v režii MěNV, další stavby z programových plánů byly již 
zajišťovány skupinou zaměstnaců provozoven. V letech 1972–1990 šlo 
zejména o následující, pro město potřebné budovy pro umístění různých 
zařízení či obchodů apod. První to byla požární zbrojnice v ulici Nad 
Gymnáziem, následuje stavba nářaďovny školního pozemku za tělesem 
dráhy, výstavba smuteční obřadní síně hřbitova Karlov, v ulici za Druž-
stevní stavba trafostanice, u ZŠ Kostelní přístavba sociálního zařízení 
a v pozdější době výstavba přilehlé tělocvičny, stavby mateřských škol 
v ulicích Družstevní, Sokolovské a U Světlé, přístavba skladu samoob-
sluhy Pramen v ulici Nad Gymnáziem, v místní části Oslavice stavba 
prodejny, následuje další prodejna v ulici Pod Sýpkami, stavba skladu 
plynu s prodejnou na Uhřínovské a poslední stavbou se stává obchodní 
dům Kotvička v ulici Kostelní.

Zmíněné dvě stavební skupiny TSP zajistily též stavby v nově získaném 
areálu technických služeb na Třebíčské ulici, který město získalo v roce 
1972 odkoupením od Okresního stavebního podniku, který se odstěhoval 
do nových objektů na Karlově. Byly to nové garáže, skladovací prostory, 
dílna, kotelna, budova správy a soc. zařízení vč. šaten a jídelny. Finanční 
prostředky byly dotovány MěNV v rámci akcí Z a zaměstnanci odpracova-
li řadu brigád potřebných k realizaci staveb. Dílo se podařilo a technické 
služby měly nové objekty, které jim v té době plně vyhovovaly.

V roce 1980 měly již technické služby 34 zaměstnanců, mzdové 
prostředky ve výši 925 tis. Kčs s průměrnou mzdou 2.238 Kčs měsíčně. 
Příjmy ze svozu pevných domovních odpadků, provozu hřbitova a kou-
paliště činily 485 tis. Kčs. Provozní výdaje údržby byly ve výši 1,79 mil. 
korun.

Rokem 1984 se odděluje od správy TS-PROV činnost drobných 
provozoven, které se stávají samostatným útvarem pod správou MěNV. 
V této době zajišťovaly zde již uvedenou stavební činnost, dále dopravu 
písku nákladním autem pro soukromníky a konečně prodej propan-buta-
nových lahví na Uhřínovské ulici. Provozovny mají asi 17 zaměstnanců 
a vedoucím zůstává Josef Pokorný. Tento stav končí v listopadu 1993, 
kdy jsou provozovny zrušeny a zaměstnanci přechází do soukromého 
podniku REKOSTAV Velké Meziříčí. Zařízení a stroje jsou rozprodány 
v dražbě.

Technické služby byly až do roku 1986 rozpočtovým zařízením MěNV 
a obhospodařovaly tři kapitoly rozpočtu města, a to kap. doprava, místní 
a vodní hospodářství. V rámci daných fi nančních prostředků na běžný rok 
zajišťovaly stanovené úkoly ročními plány, které zpracovalo vedení TS 
s příslušnými odbory MěNV a po schválení Radou se plán stal základem 
činnosti na ten který rok. V té době se výdaje na údržbu pohybovaly kolem 
tří milionů Kčs, na generální opravy místních komunikací necelý milion 
a roční příjmy v částce 500 tis. Kčs. Od 1. ledna 1987 byly TS převedeny 
na samostatnou rozpočtovou organizaci s určenou náplní práce. Tím bylo 
zavedeno samostatné účetnictví dotací národního výboru v plánované 
roční výši uvedených kapitol rozpočtu města. Činnost se řídila zmíněnými 
ročními plány. Ředitelem byl jmenován dosavadní vedoucí Věruš Pavliš, 
který tuto funkci odchodem do důchodu předává v roce 1988 Antonínu 
Doležalovi, svému provoznímu zástupci.

V tomto popisu historie technických služeb se dostáváme do roku 
1989, kdy tato organizace měla již 42 zaměstnanců, mzdové prostředky 
ve výši 1,21 mil. Kčs a průměrná mzda činila 2.649 Kčs. Plánované pří-
jmy ve výši 700 tis. Kč byly splněny. Výdaje údržby činily 3,60 mil. Kč. 
Správa měla 5 technicko-hospodářských pracovníků. V těchto letech 
byla náplň činnosti podstatně rozšířena na základě zřizovací listiny 
a dosažené výsledky za celé předešlé období existence TS jsou popsány 
v následujících odstavcích.

Nejdříve je nutno uvést, že v soustavě národních výborů dochází 
k nesmyslným změnám, kterými je slučování malých obcí v regionu 
měst pod přímé řízení příslušných MěNV. V případě našeho města došlo 
již v roce 1974 k přechodu obce Oslavice s osadou Osové a v roce 1980 
nařízením vyšších orgánů bylo provedeno sloučení dalších 21 obcí, které 
se staly tzv. místními částmi města. Technické služby byly Radou MěNV 
pověřeny, aby v těchto částech zajistily správu místních komunikací, 
veřejného osvětlení, zelených ploch a tří hřbitovů v Mostištích, Uhřínově 
a v Rudě. Rokem 1990 při volbách se rozhodlo 16 obcí hospodařit opět 
samostatně a zbývajících sedm zůstalo nadále jako místní části města. 
Jsou to obce Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou 
a Hrbov-Svařenov.                                                     

    (Pokračování na straně 7.)

Rok 1956: Po asanaci mlýna u Dolní brány odhalené hradby. Věruš Pavliš 
(vlevo) a městský zahradník Hladík na ploše budoucího parčíku.

Foto: archiv V. Pavliše
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Technické služby v letech 1970–1990 měly vždy na prvním místě sta-
rost o údržbu a rekonstrukční opravy místních komunikací, vč. ostatního 
příslušenství, jako jsou chodníky, mosty a lávky, dešťové kanalizační 
vpustě a dopravní značení. Dále je to provádění včasné zimní údržby, 
která se odvíjela dle předem projednaného a Radou MěNV schváleného 
plánu. Do roku 1990 to bylo na 38 km komunikací ve městě a 75 km ve 
zmíněných místních částech, tj. 23 obcí regionu města. V té době mělo 
město již 37 km vozovek zpevněných, tj. dlážděných a většinu živičných. 
Strojové vybavení se v uplynulých letech podstatně vylepšilo nákupem 
dalších dvou traktorů vybavených pluhy, posypového vozu, nákladních 
aut, různých druhů multicar apod. Toto vše nedostačovalo k tomu, aby 
v místních částech byla zajištěna v plné míře zimní údržba, a proto byly 
najímány traktory JZD s pluhy.

Úsek čištění komunikací a veřejných ploch, zejména náměstí včetně 
průtahů státních silnic městem v celé délce 6–7 km, byl v roce 1968 vyba-
ven automobilovým samosběrem a asi za tři roky druhým, které dokonale 
zajistily čistotu všech městských komunikací. Zde lze vzpomenout, že 
toto čištění se až do současné doby provádělo jen na náměstí a na hlavním 
tahu státní silnice od Tržiště po podnik Alpa dvěma skupinami po dvou 
zaměstnancích s vybavením dvoukolovou károu a březovými košťaty na 
násadě. K ukládání smetků byly později používány popelnice na urče-
ném místě, vyprazdňované do traktorové vlečky. V roce 1973 nákupem 
kropicí cisterny se čistota ještě více projevila. Navíc v letních parných 
dnech byla cisterna denně v provozu a starala se o příjemnější prostředí 
na ulicích města. Toto čistění komunikací začínalo každoročně jarním 
úklidem ve všech částech města, na kterém se podíleli i občané tam 
bydlící. Na začátku osmdesátých let se začal tento úklid provádět v síd-
lištích tzv. blokovým způsobem, kdy pomocí dopravních značek „zákaz 
stání“ na určitý den byly komunikace zbaveny parkujících aut, kterých 
každoročně přibývalo. Tím byla dána možnost nasazení plné techniky 
k provedení tohoto úklidu. Šlo zejména o samosběr a cisternu, které 
dokonale vyčistily celou plochu komunikace vč. závěrečného spláchnutí 
vodou vč. chodníků. Pomoc občanů zde odpadla a byla vítána na vyčištění 
okolních zelených ploch.

V roce 1976 byla zavedena pro občany bezplatná služba „oranžové vleč-
ky“, která byla v jarním a podzimním období přistavována na 18 vyhraze-
ných míst. Do této vlečky měli občané možnost uložit vše nepotřebné. Tato 
akce se plně osvědčila a pomohla řešit i černé skládky, kterých podstatně 
ubylo. Tento svoz byl rokem 1988 změněn na velkoobjemové kontejnery 
svážené speciálním vozidlem na skládku. Obdobně se prováděl 2× ročně 
sběr a svoz kovošrotu přímo do přistaveného železničního vagonu.

Svoz pevných domovních odpadků speciálním automobilem kuka byl 
převzat rokem 1974 od komunálních služeb města včetně tříčlenné posád-
ky. Tehdejší provozní kapacita byla 3 200 popelových nádob a svoz byl 
prováděn ve městě, v Měříně, Stránecké Zhoři, Rudě, Velké Bíteši a Kři-
žanově. V roce 1977 došlo k nákupu dalšího kuka vozu, čímž byla dána 
možnost dalšího rozšiřování svozu, který v roce 1989 představuje Velké 
Meziříčí a jeho 23 obcí – místních částí vč. Měřína a Pustiny s počtem 
5 702 nádob. Ve městě již dochází k zavádění kontejnerů u činžovních 
domů sídlišť. Pro ukládání tohoto odpadu stále sloužila skládka na Mýtě, 
která byla rokem 1987 nahrazena nově zřízenou skládkou u Vysokého 
mostu. V prvním roce provozu byla tato skládka vybavena traktorovým 
kompaktorem na hutnění a planýrování dováženého materiálu. Skládka 
dle svého projektu předpokládala uskladňování PDO vč. ostatního mate-
riálu po dobu třiceti let. Už dnes je ale zřejmé, že se tato doba zkracuje, 
neboť je na ni svážen odpad z celé aglomerace města. Vybudování skládky 
v letech 1986–7 zajistily technické služby svojí stavební skupinou.

Dalším odvětvím činnosti TS je provoz a údržba veřejného osvětlení 
a jeho rozšiřování do nových zástaveb města. Tento úsek byl za roky 
činnosti TS vysoce zmodernizován. Výchozí stav roku 1960 byl 397 
žárovkových světelných míst a v roce 1990 je ve městě již 943 světel a dal-
ších 576 ve 23 místních částech. Ve městě byla všechna světla výbojková 
a v přidružených obcích zůstává jen 54 žárovkových. Jednou z největších 
akcí tohoto období byla stavba stožárového osvětlení podél státní silnice od 
Uhřínovské až po hřbitov Karlov, dále v ulici Třebíčská po drážní podjezd 
a v celé délce ulice K Novému nádraží. Stalo se to v letech 1965–1975 
a veškeré náklady představovaly částku jednoho milionu korun. Stavbu 
prováděla skupina pracovníků TS vč. el. připojování a rozvaděčů. Tento 
úsek činnosti byl v roce 1973 vybaven výsuvným žebříkem na podvozku 
multicar a v roce 1983 bylo toto zařízení nahrazeno výsuvnou plošinou 
spec. automobilu Avia.

Za úsek svěřené zeleně lze uvést, že jejich rozloha od roku 1960 vy-
kazuje podstatný nárůst na 29 ha. Zde největší akcí byla rekonstrukce 
zelených ploch sídliště Nad Gymnáziem v letech 1978–79. Došlo zde 
dle vypracovaného projektu k doplnění výsadby stromů a okrasných 
keřů, k vybudování spojovací cesty z ulice Kolmá do ulice Na Výslu-
ní, k výdlažbě několika chodníků, dále bylo vybudováno větší hřiště, 
v zimě používané jako kluziště, a několik dětských pískovišť příslušně 
vybavených. V pozdější době se rozloha zelených ploch města postupně 
rozrůstala novým sídlištěm Bezděkov a Čechovy sady. Technické služby 
v té době vlastní zahradnictví v Zámecké ulici a skupina zaměstnanců 
údržby zeleně byla postupně vybavena potřebnou novou mechanizací. 
Byly to zejména ruční a motorové sekačky trávy, motorová pila, křovino-
řez a starý dvoukolový malotraktor s přívěsem byl nahrazen multicarou 
s instalovanou cisternou k zavlažování květinové výsadby a k ostatním 
manipulačním pracím. Správa hřbitova Karlov byla převzata od komunál-
ních služeb rokem 1963. Následný rok byla prodloužena hlavní odpadní 
kanalizace hřbitova přes státní silnici a s vyústěním pod požární nádrží 
ve Františkově. Dále byl proveden rozvod vody podél hlavních cest určený 
k zalévání hrobů. V sedmdesátých letech došlo k vyasfaltování všech 
hlavních cest. V té době se začal projevovat blízký nedostatek hrobových 
míst, a proto v roce 1977 dochází k rozšíření hřbitova západní směrem, 
čímž bylo získáno 600 nových hrobových míst. Rozloha hřbitova tímto 
rozšířením dosahuje 9 ha. Koncem roku 1974 byla dostavěna smuteční 
obřadní síň a dána do provozu. Tato umožnila důstojnější rozloučení se 
zemřelými, než tomu bylo doposud. Dnem 1. 4. 1991 přebírají TS od 
rozpadajícího se podniku komunálních služeb provozovnu Pohřební 
služby, což pozůstalým umožňuje zajistit pohřební obřad na jednom 
místě. Dále je nutno uvést, že TS zajišťují od začátku své existence také 
údržbu zrušeného hřbitova Moráň, zejména pak pořádek a výsek trávy. 
V letech integrace okolních obcí pod MěNV Velké Meziříčí přebírají TS 
do své správy hřbitov v Mostištích, který byl v letech 1987 a 88 rozšířen 
o spodní část, dále hřbitov v Rudě, kde byla vystavena a opravena stará 
ohradní zeď spolu s rozšířením hrobových míst a hřbitov v Uhřínově. 
Ve všech byla zajištěna nová úplná evidence hrobových míst a jejich 
pronajímatelů, která chyběla. Tyto poslední hřbitovy se v roce 1990 
vrátily obcím.

Hřbitov Karlov zřízený v letech 1945–1950 byl poprvé použit k uložení 
těl nacisty popravených revolucionářů z května 1945 a obětí bombardování 
z téže doby. Projekt hřbitova vymezil pro památník obětí střed horní části 
a ostatní plocha byla určena pro jednotlivá pohřební pole a pravá horní 
část pro urnový háj. V roce 1946–8 byla provedena výsadba okrasných 
keřů a stromů tak, aby oddělovala z pohledu hlavní cesty tato jednotlivá 
pohřební pole. Tím splňuje hřbitov daný námět Hřbitov v parku. Na toto 
by se v budoucí době nemělo zapomínat a dosluhující zeleň by se měla do-
plňovat tak, aby náhradní obdobná výsadba tento námět dále zajistila.

Rokem 1963 dostávají TS do vínku zajistit provoz a údržbu právě do-
končovaného koupaliště Na Paloukách. Toto bylo vybudováno v letech 
1958–1962 v rámci tzv. svépomocné akce Z. Zde však pomoc občanů při 
budování náročné stavby velkého bazénu nemohla najít uplatnění, proto 
byla stavba zadána k provedení podniku Ingstav Brno, který v té době 
dokončoval ve městě stavbu vodovodu a domovních přípojek. Dokončo-
vací práce na koupališti, jako výdlažba kolem bazénu, terénní úpravy, 
osvahování hráze kolem řeky, oplocení a konečně výstavba dřevěných 
šaten a místnosti pro obsluhu, to již byl úkol pro TS a pomoc občanů. 
Koupaliště bylo napojeno na tok sousední příkopy vedoucí z řeky Ba-
linky k městu a voda do něho se čistila jen pomocí štěrkových fi ltrů. 
Toto v pozdějších dobách nevyhovovalo hygienickým předpisům, a tím 
nebyla dána možnost nadále vybírat vstupní poplatek. Koupaliště pak 
v dalších letech sloužilo jen jako bazén ke koupání na vlastní nebezpečí. 
Jeho obsluha v udržování čistoty, hladiny vody v bazénech a dozoru byla 

svěřena důchodci, panu Motyčkovi. Později tento úkol převzali manželé 
Brabcovi. Vstupné se nevybíralo, při vstupu byla instalována jen kasička 
na dobrovolný příspěvek návštěvníka. Z těchto důvodů dochází v letech 
1982-85 k modernizaci, byly přebudovány oba bazény, oplocen celý areál, 
postavena provozní budova se sociálním zařízením, šatnami a zejména 
úpravnou vody s napojením na městský vodovod. Nový provoz byl zahájen 
sezonou roku 1986. Veškeré stavební práce spojené s touto rekonstrukcí 
opět zajistila stavební skupina TS s velkou pomocí pracujících důchodců. 
Roční návštěvnost se po tomto znovuotevření pohybovala kolem 23 tisíc 
a průměrná tržba za další sledované roky představovala částku cca 56 
tisíc Kčs při konečných nákladech provozu v průměru 140 tisíc. Z toho je 
zřejmé, že tato služba veřejnosti byla ročně ztrátová asi 84 tisíci Kčs.

Poslední službou vykazované doby jsou veřejné záchodky, o které se 
od roku 1962 staraly technické služby. Byly vystavěny ve spojovací uličce 
z náměstí do ulice Kostelní a jejich provoz byl ukončen asanací v roce 1987 
v důsledku zde zamýšlené stavby samoobsluhy s potravinami. Poplatek 
nebyl vybírán, služby byly poskytovány bezplatně. Byla instalována jen 
kasička na dobrovolný příspěvek obsluze.

Tímto vyprávěním byly popsány různé zajímavosti z doby existence 
technických služeb až do roku 1990, kdy se tato organizace dočkala třiceti 
let svého trvání. K tomuto výročí byla vydána velmi pěkná brožurka. Doba 
však pokračuje dál a s ní i historie. V této době probíhající privatizací 
vznikají v našem městě nové větší a menší stavební organizace, které jsou 
schopny pro město zajišťovat různé potřebné stavební akce, které v době 
minulé zajišťovaly stavební skupiny TS-PROV, které prakticky ve své 
činnosti zanikají. Tím se mohou technické služby věnovat v plné míře 
dokonalejšímu zajišťování služeb a prací, které plynou z jejich poslání 
na úseku městského hospodářství. Rada města v té době dobře rozhoduje 
a dne 6. 5. 1992 vyslovuje svůj nesouhlas se zařazením TS do seznamu 
privatizovaných podniků.

V červnu 1992 přechází ředitel TS Antonín Doležal do soukromé 
stavební organizace Atika a v jeho funkci jej nahrazuje ing. Jaroslav 
Mynář. Technické služby mají v roce 1995 již 53 zaměstnanců, z toho 7 
THP. Výdaje na zajištění ročního provozu všech odvětví činnosti činily 
19,9 mil Kč, z toho tržby 12,80 milionu. Rozdíl je uhrazen dotacemi 
města. V roce 1997 jsou TS stále rozpočtovou organizací města, fungují 
na základě dotací fi nančních prostředků od města na provoz a správu 
jednotlivých úseků činnosti. Jsou to především zase městské komunikace, 
které dosahují délky 41 km a mají asi 44 km přilehlých chodníků. Zde 
se plně zajišťují jejich opravy a rekonstrukce, zimní údržby a následný 
jarní úklid, v letním období pak jejich čištění prováděné novým samo-
sběrem na podvozku Avia. Na bezejmenné komunikaci vedoucí z ulice 
Hornoměstská kolem podniku Alpa k řece je postaven most přes řeku 
Balinku a komunikace se spojuje s ulicí Družstevní. V této době se město 
rozrostlo o nové ulice v horní části sídliště Čechovy sady, u Vysokého 
mostu průmyslovou zástavbou a posléze i komunikacemi v nově vybu-
dovaném sídlišti v Hliništích. Je to devět nových ulic, kterými se zvětšují 
kilometry místních komunikací pro údržbu technickými službami, včetně 
nového autobusového nádraží.

Dále je to pět úseků veřejného osvětlení, které má již 1 012 světelných 
míst ve městě a 170 v současných místních částech. K tomu patří provoz 
městských hodin na věži a veřejného rozhlasu. Svoz pevných domov-
ních odpadků byl prováděn dvěma sběrnými vozy v 59 obcích celého 
regionu Velkého Meziříčí. Dále je zajišťován svoz separovaného sběru 
nově pořízeným spec. automobilem. Na skládce u Vysokého mostu bylo 
dokončeno dotěsnění horní části, zvýšeno oplocení a dále byla zajištěna 
příprava stavby sběrného dvora v ulici K Novému nádraží.

Pokud jde o hřbitovy ve správě TS, tedy hřbitova Karlov s provozem 
smuteční obřadní síně a hřbitova v Mostištích, byl běžný provoz spo-
jený s výkopy hrobových míst, údržbou a sečením trávy, plně zajištěn. 
Toto lze konstatovat i na úseku údržby zelených ploch města, které se 
nadále rozšiřují o nové, zejména v další zástavbě sídliště Čechovy sady. 
K zajištění letního provozu koupaliště Palouky se přiřazuje v roce 1995 
nový zimní stadion ve Vrchovecké ulici, který do budoucna potřebuje 
zastřešení. Obě tato zařízení vykazují každoroční ztrátu a asi vždy bude 
město na jejich provoz doplácet.

Konec roku 1997 zaznamenává přípravu převedení technických služeb 
na obchodní společnost s ručením omezeným. Toto se stává usnesením 
Rady města ze dne 12. 11. 1997 skutečností a má platnost od 1. 1. 1998. 
Vlastníkem společnosti se stává město a nejvyšším orgánem je valná 
hromada v zastoupení Městské rady. Jednatelem společnosti zajišťující 
provoz je schválen dosavadní ředitel ing. Jaroslav Mynář. Rok 1998 byl 
prvním rokem, kdy technické služby zajišťovaly svěřené služby a práce 
jako obchodní společnost pro město, jeho místní části a některé pak pro 
celý region.

Možná by bylo vhodné již naposledy vyjmenovat tyto služby, aby si 
každý občas čtoucí tuto historii uvědomil, že i jemu nějakým způsobem 
řada těchto služeb, mnohdy i bezplatně, slouží. Jsou to úpravy a údržba 
místních komunikací a chodníků, veřejných ploch, jejich zimní údržba, 
jarní úklid, průběžné strojní a ruční čistění včetně průtahů krajských 
silnic, údržba lávek a mostů, dopravního značení a dešťových vpustí. Dále 
je to provoz kašny na náměstí, kompletní údržby veřejné zeleně rozmís-
těné na celém území města a obdobně i veřejného osvětlení s provozem 
semaforů křižovatek a přechodů pro chodce, věžních hodin a městského 
rozhlasu. Následuje svoz komunálního odpadu a separovaného sběru, 
provoz skládky u Vysokého mostu a sběrného dvora v ulici K Novému 
nádraží, daného do provozu rokem 1998. Zde mohou občané bezplatně od-
ložit nebezpečné i jiné odpady, včetně vyřazených elektrických přístrojů. 
Dále je to provoz hřbitova na Karlově a v Mostištích a údržba zrušeného 
hřbitova na Moráni, zajišťování hřbitovních a pohřebních služeb, provoz 
letního koupaliště a zimního stadionu. Poslední službou se stává prodej 
technických plynů na Uhřínovské ulici.

Celkové tržby za zajištění těchto prací a služeb za rok 1998 byly ve výši 
20,23 mil. Kč při nákladech 19,88, a tím dosaženého zisku 350 tis. Kč. 
Na tomto se podílelo 52 zaměstnanců TS.

Léta historie nabíhají i v letech jednadvacátého století. V tomto období 
až do roku 2009 narůstala délka místních komunikací na 46 km v důsled-
ku pěti nových ulic Školní a Jižní u nové základní školy, dále v prostoru 
nového sídliště Hliniště ulicemi Střední a Sluneční. Další byla silnice 
v celé délce ulice Třebíčská, převzatá městem ze sítě krajských silnic 
v důsledku nově vybudovaného obchvatu od Oslavice s napojením na 
komunikaci K Novému nádraží. Je to první část přímého napojení silniční 
sítě Třebíč – dálnice. K této obchvatové komunikaci vybudovalo město 
spojku z ulice Třebíčská vč. stožárového osvětlení. První křižovatka vy-
bavena světelnou signalizací na odbočce komunikace K Novému nádraží 
se rozrostla o další na Novosadech a veřejné osvětlení města včetně svých 
sedmi místních částí má již 1.462 světel. Úsek veřejné zeleně byl vybaven 
dvěma travními traktory s velkým výkonem sečení, čímž je umožněno 
provádět výsek zelených ploch vícekrát do roka. Ve svozu domovního 
odpadu dochází k výměně dvou starých vozů typu kuka za nové vyso-
koobjemové pro svoz popelnic i kontejnerů. Svoz recyklovaného sběru 
je prováděn spec. automobilem ve městě a v některých místních částech, 
kde jsou vyhrazena místa pro barevně rozlišené kontejnery pro sběr lahví 
PET, jiného umělohmotného odpadu, papíru, bílého a barevného skla. 
Ve smuteční obřadní síni je postaven nový obslužný katafalk umožňu-
jící ukončení smutečního obřadu přímo v obřadní síni. Letní koupaliště 
Palouky je zrekonstruované, doplněné atraktivním tobogánem a zimní 
stadion dostává zastřešení, kterým se jeho provoz rozšiřuje o další dva 
měsíce. Výsledná čísla provozu těchto dvou sportovišť za rok 2008 se 
u koupaliště projevují ztrátou 371 tisíc Kč a u zimního stadionu částkou 
766 tisíc, kde nejvyšší položku dělá spotřeba elektrické energie. Stojí za 
zamyšlení, jak bude možné tuto ztrátu do budoucna snížit.

V uplynulých posledních rocích činnosti TS se projevuje skutečnost, 
že objekty na Třebíčské ulici již nedostačují zejména pro rozšiřující se 
velkou techniku a vozový park. Chybí zde vyhovující garážovací pro-
story, aby tato technika byla schopna bezporuchového provozu zejména 
v zimním období. Proto v roce 2008 zakupuje město od bývalé fi rmy 
Agados na Karlově jejich areál za 13 mil. Kč, do kterého se budou TS 
stěhovat po zajištění potřebných úprav. Jejich staré objekty mají být 
částečně zbourány a plocha použita na obchvatnou komunikaci vnitřní 
části města.

A úplně na závěr této historie technických služeb je nutno uvést, že 
v roce 2009 schvaluje Parlament ČR novelu zákona o pozemních komuni-
kacích, kde provádí zásadní změnu, že za úklid chodníků budou odpovídat 
jejich majitelé, tj. obce a města. Až doposud byla tato povinnost dána 
majitelům hraničících nemovitostí. Síť komunikací města Velké Meziříčí 
má na čtyřicet kilometrů chodníků a tyto udržovací práce zimního období 
se týkají asi 25 km. Ty jsou rozděleny do tří časových skupin podle důle-
žitosti a možností zajištění těchto prací. Dále tu vyvstala nutnost nákupu 
potřebné techniky a pochopitelně i rozšíření stavu pracovníků tak, aby 
TS byly schopny tuto novou službu veřejnosti zajistit. Letošní zima pak 
ukázala, jak se s tímto novým úkolem dá plně vyrovnat.

Porovnáním rozšiřujících se prací a služeb zajišťovaných technickými 
službami lze určit z výsledků hospodaření roku 2008, kdy bylo docíleno 
tržeb ve výši 37,23 mil. Kč při nákladech 37,66 milionu. Koncový stav 
zaměstnanců za tento rok byl 49.

Tímto rokem ukončuji svoje vyprávění a vzpomínky na padesátiletou 
existenci Technických služeb města Velké Meziříčí, kterému jsem byl 
přes třicet let přítomen. Údaje jsem čerpal z archivních materiálů, zpra-
vodajů města let 1972–1992, různých publikací a ročenek, v posledních 
letech mně hodně posloužil týdeník Velkomeziříčsko. Děkuji touto cestou 
všem, kteří mě v této práci podporovali a pomáhali jak doplněním či 
upřesněním údajů různých období, tak i za zpracování fotodokumentace 
a možnosti zveřejnění.

Technické služby dovršily lednem 2010 padesát let svého trvání. Za tuto 
dobu se město rozrostlo od Jestřábce až k Vysokému mostu a od Mostišť 
až po Oslavici. Počet jeho obyvatel každoročně narůstá. V roce 1960 mělo 
město 6 810 obyvatel, koncem letošního roku v něm žije asi 10 300. Komu-
nikace ve městě jsou zaplněny automobilovým provozem, který neutichá 
ani v nočních hodinách. Snad jen o víkendech je město klidnější. Tím 
vším narůstají každoroční práce, úkoly a služby, které Technické služby 
Velké Meziříčí, s. r. o., musí zajistit. Co si přát do budoucna? A to je již 
prostor pro jednatele této společnosti ing. Jaroslava Mynáře…

Připravil: Věruš Pavliš, listopad 2009

Rok 1969: Stavba kanalizace v ulici Na Spravedlnosti.
Foto: archiv V. Pavliše
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Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Administrativní pracovnici
Požadujeme: – min. SŠ vzdělání
  – zodpovědnost, komunikativnost
  – řidičský průkaz sk. B
  – znalost NJ – slovem i písmem
  – znalost práce na PC – MC Offi ce
  – znalost účetnictví

Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční fi rmy. Nástup možný ihned.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na adresu 
m.konecna@wvz.wiegel.de nejpozději do 10. 5. 2010. 

Náplň práce: – přímá práce s uživateli v řemeslné dílně – řízení auta svozové služby.
Nabízíme: – zajímavou a kreativní práci – možnost seberealizace a dalšího 
vzdě lávání – nové pracovní prostředí. Požadujeme: – vzdě lání dle zákona 
108/2006 Sb. (minimálně SŠ a akreditovaný kvalif ikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách) – manuální zručnost (práce se dřevem) – základní znalost práce 
na PC – řidičský průkaz skupiny B – dlouholetou praxi v řízení motorového vozidla 
– schopnost samostatné i týmové práce – spolehlivost – ochotu dále se vzdělávat 
– trestní bezúhonnost. Uvítáme: – zkušenosti v přímé práci s lidmi s postižením.
Žádost a strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na adresu:
Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí nebo na email: 
alena.poulova@caritas.cz. Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2010 Nástup: květen/červen 2010
Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa, 
tel. 777 155 376, email: alena.poulova@caritas.cz

vypisuje výběrové řízení na pozici
Pracovník v sociálních službách / řidič

Městská knihovna Velké Meziříčí
hledá zaměstnance na pozici

KNIHOVNÍK – KNIHOVNICE
INTERNETOVÉ STUDOVNY A ČÍTÁRNY

jako zástup za mateřskou dovolenou nejdéle do 3 let dítěte
Podrobnosti o výběrovém řízení:

www.knihovnavm.cz
týdeník Velkomeziříčsko ze dne 28. 4.
nástěnka ve vstupní chodbě knihovny

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu „Obecník“, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

– nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se samostatným 
vchodem za účelem komerčního využití. 

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel 
JUDr. Karel Lancman, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor.

místo, které bude žít

Bližší informace na:
www.novysvit.cz, info@novysvit.cz

nebo na: 722 964 554
AVISTA TEAM s. r. o.

Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

1800 m2 pro vás

obchody ● kanceláře
služby ● relaxace

Dům zdraví spol. s r. o. Velké 
Meziříčí nabízí od 1. 4. 2010

(dílnu a umývárnu osobních 
vozidel) k podnikání.

Jedná se o bývalé prostory do-
pravní sanitní služby (156 m2). 

Cena dohodou.
Informace podá pan Babák, 

č. tel. 566 522 442

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

do zavedeného kosmetického
salonu. Vlastní ŽL.

Tel.: 724 041 090

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí

nabízí od 1. 5. 2010
k pronájmu

kancelářské 
prostory

v samostatném domku na 
ulici Bezděkov.

Tyto prostory lze použít též 
pro kosmetické služby.

Informace podá pan Babák, 
č. tel. 566 522 442

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Škoda Fabia Ambiente PLUS 1.2 51 KW žlutá Sprint 237 900 Kč
Škoda Fabia Sport Line 1.4 16 V 63 KW Černá metalíza, ASR, rezerva, vyhř. sedadla, rádio Dance, sport line,
 prodloužená záruka, tempomat, prodl. servisní interval, projekt. světla 319 900 Kč 

Škoda Fabia Combi Classic PLUS 1.2 51 KW Rosso Brunelo metalíza 238 900 Kč
Škoda Fabia Combi Classic PLUS 1.4 63 KW Rosso Brunelo metalíza 261 900 Kč
Škoda Fabia Combi Scout 1.4 63 KW Zelená Arctic metalíza, klimatic 305 900 Kč

Škoda Roomster 1.4 63 KW Zelená Amazonian, climatic, el. okna + centrál, mlhovky 319 900 Kč 
Škoda Roomster Style PLUS  1.4 63 KW Rosso Brunelo metalíza, rezerva, prodloužená záruka, 283 900 Kč

Škoda Octavia II Ambiente PLUS 1.4 TSI 90 KW Zelená Arctic metalíza, hliníková kola Pallas, rezerva, zadní stěrač 459 900 Kč
Škoda Octavia II Ambiente PLUS 1.6 TDI CR 77 KW Rosso Brunelo metalíza 476 900 Kč

Škoda Superb Elegance 2.0 TDI CR 125 KW Černá magická metalíza, sunset, prodloužená záruka 699 900 Kč

Škoda Yeti Ambition  2.0 TDI CR 103 KW    4×4 Černá magická metalíza, sunset, prodloužená záruka, střešní nosič,  
 rezerva, hliníková kola annapurna, tažné zařízení, další 4 repro 598 900 Kč
Škoda Yeti Ambition  2.0 TDI CR 103 KW    4×4 Stříbrná metalíza, sunset, prodloužená záruka, střešní nosič,  
 vyhřívaná sedadla, 562 900 Kč

Karlov 2098,
594 01 Velké Meziříčí
U Slovnaftu, směr Brno

PŮJČOVNA
provzdušňovače trávy ● bourací 
kladiva ● štípače dřeva ● křovinořezy 
● plotostřihy ● zádové postřikovače 
● elektrocentrály ● el. ruční nářadí 
● hutnící techniku ● přívěsné vozíky 

● vysokotlaké myčky

Tel.: 776 115 776
e-mail: info@stavotrading.cz

Karlov 2098,
594 01 Velké Meziříčí
U Slovnaftu, směr Brno

PŮJČOVNA
provzdušňovače trávy ● bourací 
kladiva ● štípače dřeva ● křovinořezy 
● plotostřihy ● zádové postřikovače 
● elektrocentrály ● el. ruční nářadí 
● hutnící techniku ● přívěsné vozíky 

● vysokotlaké myčky

Tel.: 776 115 776
e-mail: info@stavotrading.cz

Horácké autodružstvo
Velké Meziříčí – tel.:  566 523 141 – novevozy@horacke-vm.cz
Velká Bíteš – tel.:  566 533 062 – hadvb@horacke-vm.cz

Do truhlářské dílny přijmeme 
pracovníka i nevyučeného. 

info tel.: 731 166 889

Zubní pohotovost
sobota 8. 5. 2010 MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové 
Město na Mor., tel: 566 616 900
neděle 9. 5. 2010 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, tel.: 
566 544 165.
Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 12 hodin. Nepřetrži-
tá 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



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

18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala
15. 6.  přednáška Spisovatelé Vysočiny  ing. Hynek Jurman

22. 6. přednáška 50. výročí Technických služeb
  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

Číslo 18 5. května 2010 strana 9

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

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB KVĚTEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

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 Heller, 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.)
Uzávěrka přihlášek 19. května 2010. Změna programu vyhrazena!

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

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě 
ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč Foto: www.osobnosti.cz

Středa 5. v 18.30 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem 
převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze 
a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.Rozhodne se proto, že jim vezme 
vodu… Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá nakonec dobro a láska 
zvítězí. Romantická pohádka ČR. Režie: Milan Cieslar. Hrají: P. Nárožný, 
L. Vlasáková, V. Kerekes, M. Donutil, S. Stašová, A. Háma, M. Dejdar, 
K. Macháčková. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut

Mimořádný předprodej Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od 
pondělí 3. května do pátku 7. května 2010 každý den v kanceláři na 
programovém oddělení Jupiter clubu od 8 do 16 hodin – pouze přímý 
prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do 
pátku 7. 5.). Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným 
fi lmovým představením.

Pátek 7. v 19.30 hodin, sobota 8. v 19.30 hodin, neděle 9. v 17.30 a 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, uznávaná 
odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala 
do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný 
manžel je přistižen in fl agranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí 
na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, 
zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Po-
mocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, 
která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma 
má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným. 
Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí 
za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. 
A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má 
něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.Hrají: 
E. Balzerová, L. Vlasáková,V. Kubařová, J. Macháček,V. Dyk, R. Zach. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 118 minut
Úterý 18. v 19.30 hodin
JARMAREČNÍ BOUDA
Jarmareční bouda je drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské 
pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o několik příběhů, které se 
vzájemně prolínají. Významnou roli zde hraje jak výběr hereckých typů, 
připomínající Felliniho fi lmy, tak také výběr hudby, která dodává fi lmu 
specifi ckou atmosféru. Je to velice netradiční fi lm založený převážně na 
obrazovém vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, 
které výrazně umocňují celý příběh. Jedná se o úpravu kultovního 
snímku natočeného v roce 1982. Film tehdy získal nejvyšší ocenění na 
festivalech nezávislého fi lmu. Krátce poté byl zakázán a promítal se jen 
po fi lmových klubech, a také v zahraničí. Autoři jsou přesvědčeni o tom, 
že poselství příběhu je nadčasové, a proto se rozhodli fi lm s několika 
úpravami realizovat znovu. Drama ČR. Hrají J. Dušek, P. Liška, D. Bárta, 
H. Broňová, K. Zima, M. Porteš, M. Dušek a další. Režie, scénář Pavel 
Dražan. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 84 minut
Pátek 21. v 19.30 hodin
NA SV. VALENTÝNA
Jeden den v životě lásky.
Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, 
jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý 
z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Hrají : B. Cooper, 
J. Alba, A. Hathaway, J. Biel, A. Kutcher, J. Roberts, P. Dempsey, J. Foxx 
a další. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 125 minut
Sobota 22. v 19.30 hodin
MILÝ JOHNE
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny 
a Čokoláda, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále 
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mla-
dou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Namísto happy endu však 
přichází život, voják musí zpět k jednotce a do služby je v následujících 
letech povoláván stále častěji. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně 
prostřednictvím dopisů a společného času je málo. Drama USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupnýod 13 let. 
Vstupné: 70, 72 Kč  105 minut
Úterý 25. v 19.30 hodin
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů.
Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane 
za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, repor-
térku Nicole Hurley. Akční komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný. V hlavní roli J. Anniston, G. Butler.
Vstupné: 74, 76 Kč   110 minut
Středa 26. v 19.30 hodin
CHŮVA V AKCI
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen 
legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Režie: Brian Levant.
Hrají: J Chan, A. Vallettaová, M. Carroll, W. Shadley, A. Foley. Akční 
komedie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin
Filmový klub
VÝSLECH
Film vypráví o lehkomyslné kabaretní zpěvačce, uvržené 
v 50. letech do soukolí fanatické mašinérie státní bezpečnosti. 
Jeden z nejvýznamnějších antikomunistických fi lmů se dostal 
do polských kin až v r. 1989, jako poslední uvolněný, neboť jeho režisér 
rok po jeho natočení emigroval do Kanady. Postavu komunismu oddané 
spoluvězenkyně vytvořila známá režisérka Agnieszka Hollandová. Režie 
Ryszard Bugajski. Drama Polska.
Vstupné: 49, 75 Kč 111 minut

Dnes, 5. 5. 2010, slaví 80. naroze-
niny pan
Filip Morava
z Pavlínova.
Do dalších let přejí hodně zdraví, 

štěstí, pohody a lásky manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 4. 5. 2010 uplynulo již deset 
let od úmrtí našeho milovaného 
tatínka a dědečka, pana
Jana Zavřela
z Velkého Meziříčí.
Vás, kdo jste ho znali a věděli, že 
to byl spravedlivý a moc hodný 
člověk, prosím o vzpomínku.

Děkuje dcera Jana s rodinou. 

Dnes, 5. 5. 2010, vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní
Marie Homolová.
A dne 29. 6. 2010 si připomeneme 12. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka, pana 
Josefa Homoly. 

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 6. 5. 2010 vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní
Zdeňky Cejnkové
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají bratr s rodinou a příbuzní. 

Dne 7. 5. 2010 oslaví svátek 
a 10. května 2010 své 60. naroze-
niny pan 
Stanislav Zacha
z Velkého Meziříčí.

Vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let přejí manželka 

a děti Jana, Standa a Markéta, 
vnoučátka Staník, Janička 

a Michálek.

Pozvánka Královničky
Jestřabí u Velké Bíteše – sobota 22. května 2010
Svatodušní obchůzka dívek s obřadními zpěvy a tanci. Začátek v 15 hodin 
na horním konci, od 16 hodin posezení u muziky na výletišti za vsí. Žeh-
nání králenských ratolestí se koná v pátek 21. května 2010 při večerní mši 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. (V případě deštivého 
počasí bude obchůzka odložena na pozdější termín, tel.: 731 148 905.)

Pozvánka na přednášku
Školská komise při MěÚ Velké Meziříčí pořádá pro rodiče, učitele a další 
zájemce přednášku spojenou s následnou besedou. V pondělí 17. května 
2010 od 16 hodin v kině Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek – speciální pedagogika, psychopedie, 
etopedie dětí
Téma: problémy dětí – agresivita, agrese, sebepoškozování, záškolác-
tví, příklady z praxe, diskuze

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení 
divadelní sezony 2009–2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupi-
nu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 19. května 
2010 od 19 hodin

Meziříčko
v termínu od 7. 8.–14. 8. 2010

ubytování v chatkách, plná penze, pitný režim zajištěn, koupání 
v přírodní nádrži v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, 

diskotéky, atd.
V ceně letního tábora je zahrnut celodenní výlet. Přihlášky v kance-
láři DDM do 14. 5. 2010, při podání přihlášky se platí 50% záloha. 

Bližší informace na tel.: 566 781 852.

tentokrát pod názvem „COŽ TAKHLE DÁT SI RETRO“
s doprovodnou kapelou a průvodním slovem. Přijďte si poslech-
nout písničky Holky z naší školky, písničky divadla Semafor aj.

Čtvrtek 13. května v 17 hodin na velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

ZŠ Školní ve spolupráci s Jupiter clubem všechny srdečně zve na
jarní koncert pěveckých sborů

Bohumil Hrabal
Dramatizace Petr Palouš 
Tématem románu i divadelní verze je životní dráha pikolíka, pak číšníka Jana 
Dítěte, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první 
půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro 
malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ 
odloženého dítěte, i pro osobitou životní fi lozofi i. Nikdy však nezatrpkne, 
neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, 
touží po milující ženě – ale toho všeho se mu dostává jen pomálu. Není uznán 
ani jako árijec, ani jako milionář… Hrabalovo dílo i divadelní přepis režiséra 
Petra Palouše jsou velkou metaforou o českém osudu dvacátého století.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Jupiter club uvede Divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu
Změna programu vyhrazena!
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Velké Meziř íčí bude hostit čtvrtý ročník EFF od 6. 6. do 
13. 6. 2010.
Mottem festivalu je aktuální téma současnosti: „ Krize a hodnoty“. 
Nabídne bohatý program. Návštěvníkům se v rámci festivalu představí 
celá řada zajímavých osobností:
Tomáš Halík, profesor sociologie na FF UK, rektor univerzitního kostela 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezident České křesťanské akademie. 
Ve své práci se zaměřuje hlavně na fi lozofi i a sociologii náboženství, vztah 
náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity.
Erazim Kohák, populární profesor fi lozofi e na FF UK v Praze, publi-
cista.
Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom hospodářských strategií v největší 
české bance ČSOB. Ekonomický poradce bývalého prezidenta České 
republiky Václava Havla. Byl členem NERV, Národní ekonomické rady 
vlády, poradní orgán pro premiéra ČR v boji proti fi nanční krizi a při 
vedení předsednictví EU. Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra 
a zla, která se stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskuzí.
Dále se představí Karl-Friedrich Kiesow z Hannoveru, Pavel Baran, 
ředitel FÚ AV ČR, Jan Zouhar, proděkan FF MU, Michael Hauser, Miloš 
Štědroň, Sylvie Richterová a další. Novinkou na festivalu by měl být on-
line přenos panelové diskuze prostřednictvím webu.
Prioritou letošního ročníku je aktivní účast studentů středních škol. 
V rámci tzv. Letní školy fi lozofi e budou zařazeny dva projektové bloky: 
1. základy fi lozofi e s cílem nabídky informací ze základů fi lozofi e 
doplněné o informace orientované na volbu vysokoškolského studia, 
představení studia na FF MU atd. 2. projekt pod názvem „Jak to vidíš 
ty?“ (patronem je Gymnázium Velké Meziříčí) se zaměřuje na prezen-
tace vlastních myšlenek a názorů studentů na téma „Krize a hodnoty“, 
či prezentace názorů, myšlenek získaných četbou nebo studiem prací 
fi lozofů, ekonomů, politiků, významných osobností atd.
Doplňkový programový blok nabídne výstavy, koncerty, divadelní 
představení (např. Jaroslav Dušek – Vizita), taneční projekt, fi lmová 
představení s besedami apod.            Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

http://festivalfi losofi e.webnode.cz/

„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.

VÝSTAVY

Obrazy – obrázky

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

do 31. 5. 2010 – Oslavice u Velkého Meziříčí

Předsálí kina Jupiter club
Otevřeno: po–pá (úterý zavřeno) 8–16 hodin, dále v provozu 
kina, do 9. 5. 2010

do 12. 5. 2010 Jupiter club, Náměstí 17, výstavní síň, prac. 
dny 8 – 16 hodin

výstava surrealistické skupiny Stir – up a přizvaných hostů: 
Josef Kremláček, Arnošt Budík, Václav Pajurek, Jiří Havlí-
ček, Zdeněk Píža, Jan Wolf, Linda Filipová, Lubomír Kerndl, 
Vladimír Kubíček, Josef Bubeník, Zdeněk Cibulka, Ondřej 
Vorel, Ludvík Kundera, Gabriela Kopcová, Martin Hronza, 
Petr Malý, Jan Dočekal, Milan A. Suchánek, Alla Kovalská

představení divadla Vizita Praha
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz a Zdeněk 
Konopásek
Pátek 11. 6. 2010 ve 20.30 hodin na velkém 
sále JC
Vstupné: V předprodeji 180 Kč, na místě 
250 Kč
Představení je součástí 4. ročníku Evropského 
festivalu fi losofi e
Změna programu vyhrazena!
Foto: www.ceskatelevize.cz

Jupiter club s. r. o. a agentura DAP
uvede divadelní pohádku pro děti
sobota 12. června 2010 v 15 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří
Pohádka je uvedena v rámci 4. roč-
níku EFF

Vstupné zdarma!
Změna programu vyhrazena!

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

V rámci fi lozofi ckého festivalu
proběhnou kulturní akce

pro širokou veřejnost:

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Doporučujene rezervaci. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 
nebo na programovém oddělení JC.

V pátek 21. května 2010 od 20 hodin na velkém sále JC.
Hraje: DJ BOND

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.

Dramatické studio DDM a Jupiter club Velké Meziříčí uvádí
Antoine de Saint-Exupéry

Dramatizace a režie: PhDr. Libuše Mílková
Hrají: Petr Jan, Kateřina Karmazínová, Tomáš Kotačka, Kristýna Kří-
žová, Tomáš Mrazík, Tereza Nováková, Iveta Polášková, Radek Polášek, 
Adéla Štindlová, Karolína Vaverková
Výtvarná spolupráce: Karolína Vaverková, Ilona Závišková
Tech. spolupráce a mix zvuku: Vladimír Krejčí
Světla, zvuk: Jiří Kubiš
Premiéra 6. června 2010 ve 20 hodin
Jupiter club, malá scéna, Vstupné dobrovolné

v podání Radka Kyralová – mezzosoprán, 
Věra Trojanová (rodačka z Velkého Meziří-
čí) – varhany, Tomáš Kyral – hornista.
Vstupné v předprodeji: dospělí 140 Kč, studenti, 
důchodci 100 Kč, na místě dospělí 180 Kč, 
studenti, důchodci 140 Kč.

Varhanní koncert

zahajovací koncert Filozofi ckého festivalu
Neděle 6. června 2010, 19.30 hodin, kostel sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí.
Účinkují Pěvecký sbor Magna diesis
 Smíšený komorní sbor Pražští pěvci
 orchestr a sólisté
Dirigují Michal Jančík
 Stanislav Mistr
V programu zazní díla
J. D. Zelenky, G. F. Händela, A. Schnittkeho, M. A. Charpentiera.
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti a senioři 60 Kč
Předprodej vstupenek proběhne od 17. května na programovém oddělení 
Jupiter clubu.
Koncert se koná ve spolupráci s Jupiter clubem, mediálním partnerem 
je týdeník Velkomeziříčsko.

do 16. května 2010

Pátek 21. 5. v 8–16 hodin, vestibul kina Jupiter club

Galerie Synagoga, Novosady 79, Velké Meziříčí
úterý – pátek: 9–12 a 13–17 h
sobota: 13–17 h, neděle: 10–12 a 13–17 h
www.SlavneVily.cz, www.muzeumvm.cz

Výstava výrobků klientů k 50. výročí založení ÚSP KŘI-
ŽANOV
Potrvá do 31. 5. Otevřeno po – pá 8 – 16 hodin, v sobotu 29. 5. 
Během koncertu „Muzikanti dětem“ od 14 do 19 hodin

Dětské středisko Březejc,
Základní škola
a Střední škola Březejc 
ve spolupráci 
s Městskou knihovnou 
Velké Meziříčí
Vás zvou na výstavu

Muzeum Velké Meziříčí v rámci festivalu Muzejních nocí zve 
všechny na výstavu květinových vazeb Slávka Rabušice 

Výstava bude slavnostně otevřena v pátek 14. května 2010 
v 19 hodin, prohlídka možná do 23 hodin. Otevření bude spo-
jeno s přednáškou o historických květinových aranžmá.V so-
botu a v neděli bude prodloužena otvírací doba muzea a to 
v sobotu 9–11 a 14–18 hodin, v neděli 10–12 a 13–18 hodin.

Navštivte výstavní sál 
městské knihovny
od 7. 5. do 7. 6. 2010!
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Marii Rottrovou doprovodili v JC 9. 4. muzikanti Zdeněk Vřešťál (vlevo) 
a Vít Sázavský (vpravo) ze skupiny Neřež (Nerez), spolu s klávesistou 
Petrem Freundem a dalšími.                             Foto: Martina Strnadová

Děkovná pobožnost s koncertem za opravené netínské varhany se konala 11. 4. 
v kostele v Netíně. Na snímku soubor Musica La Cornetta. Foto: Iva Horká

 Divadlo Maléhry přivezlo 14. 4. do Jupiter clubu hru Peklo. Na snímku 
herci během děkovačky.                                                  Foto: Iva Horká

Tomáš Klus zazpíval ve Velkém Meziříčí 16. 4. – den před vyhlašováním 
Andělů, kde zvítězil jako zpěvák roku.               Foto: Martina Strnadová

 Kozlovský košt pálenek se letos poprvé konal ve Velkém Meziříčí 24. 4. 
K ochutnávce bylo 125 vzorků domácích lihovin.           Foto: Iva Horká

Ve dnech 23.–25. dubna se kolektiv 
starších žákyň zúčastnil již tradič-
ního turnaje dívčích družstev v srd-
ci Moravského Slovácka – městě 
Kunovicích. Celkem 521 hráček 
čtyřiceti sedmi družstev České 
a Slovenské republiky ve čtyřech 
kategoriích bojovalo o medaile 
a poháry. Děvčata během čtyř dnů 
čekalo mimo zápasového vytížení 
i možnost zatrénovat si s nejlepší 
brankářkou v historii ženské házené 
– Lenkou Černou. Vybrané střelky-
ně jednotlivých týmů si pak mohly 
zasoutěžit ve střelbě sedmimetro-
vých hodů na tuto ikonu současné 
reprezentace. Zpestřením programu 
bylo utkání trenérů a vedoucích 
družstev, kteří před zraky a za 
mohutné hlasové podpory „svých 
svěřenkyň“ změřily házenkářské 
dovednosti. Velkomeziříčské há-
zenkářky ve čtvrtfi nále nestačily na 
pozdějšího vítěze – hráčky HC Zlín. 
V soubojích skupiny o 5.-10. místo 
pak již svým kolektivním výko-
nem a zejména moderním pojetím 
házené potvrdily svoji hráčskou 
úroveň a nakonec se radovaly z páté 
turnajové příčky. Mezi nejlepšími 
střelkyněmi obsadila druhou příčku 
tři góly za kanonýrkou slovenského 
Sence Iva Závišková, páté místo 
patřilo Haně Kratochvílové.

Výsledky základní skupina:
Sokol VM – Piccard Senec 15:17, 
– Zora Olomouc 19:14, – Jiskra 
Otrokovice 16:17, – Jindřichův 
Hradec 12:10.

Tabulka základní skupiny:
1. Senec 67:52 8
2. Otrokovice 59:61 4
3. Velké Meziříčí 62:58 4
4. Zora Olomouc 57:74 2
5. Jindřichův Hradec 53:53 2

Čtvrtfi nále:
Sokol VM – HC Zlín 12:17

Skupina 5.-10. místo:
Sokol VM – Jindřichův Hradec 
13:14, – SHK Kunovice 13:9, – HK 
Hodonín 17:11.
Pořadí: 1. Zlín, 2. Otrokovice, 3. 
Bánovce nad Bebravou, 4. Senec, 
5. Velké Meziříčí, 6. Hodonín, 
7. Jindřichův Hradec, 8. Žera-

vice, 9. Olomouc, 10. Kunovice.
Hrály: Hleba Inna – Závišková Iva 
(53), Kratochvílová Hana (34), Stu-
dená Kateřina (14), Sedláčková Klá-
ra (10), Zezulová Kristýna (4), Ho-
molová Michaela (3), Rosová Terezie 
(2), Vávrová Michaela. Trenéři Zá-
viška Vincenc, Partlová Edita. -záv-

Velkomeziříčské družstvo starších žaček házené s reprezentační brankářkou Lenkou Černou.
Foto: Vincenc Záviška

Odchovankyně velkomeziříčské 
házené Monika Kratochvílová 
(1994) hraje v dresu DHK Zora 

Házenkářka Monika Kratochvílová je nejlepší střelkyní dorostenek
Olomouc. Je absolventkou základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí 
a od loňského zář í studuje na 
sportovním gymnáziu v Olomou-
ci. V DHK Zora proto hostuje 
v družstvu starších dorostenek, 
s nimiž h raje první ligu staršího 
dorostu. Talentovaná házenkářka 
je zejména vynikající střelkyní. Na 
svém kontě má nejvíce nastřílených 
branek v mistrovských soutěžích 
všech věkových kategorií. Mimoto 
zůstává věrná i svému mateřskému 
sportovnímu klubu, jímž je Sokol 
Velké Meziříčí. Zde nastupuje za 
mladší dorostenky a opět coby 
střelkyně nemá konkurenci. V roce 
2009, na třetím ročníku Memoriálu 
E. Klapala st. žákyň ve Velkém 

Meziříčí se stala nejlepší střelkyní 
turnaje se 45 brankami. Na ce-
lostátním kempu hráček ročníku 
1994 v Nymburku byla vybrána do 
širšího kádru kadetek ČR. V témže 
roce 2009 byla po podzimu opět 
nejlepší střelkyní v 1. lize mladších 
dorostenek na Moravě! Ani letos 
jí toto prvenství neuniklo, když 
ve 22 zápasech zaznamenala 184 
branek.
Vedle házené úspěšně reprezento-
vala svoji základní školu, město 
i kraj v atletických soutěžích. Na 
Hrách IV. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR dosáhla na bronzo-
vou medaili za vrh koulí.

Text a foto: Martina Strnadová

Velká cena 
Vysočiny 
v kolové

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 VC
Hosté: Tereza Kosíková 

(krasojízda – Favorit Brno), 
bratři Pospíšilové (dvaceti-

násobní MS v kolové)

MSDD starší dorost
FC VM – FK Rostex Vyškov 0:0
Rozhodčí: Fridrichovský – Šula, 
Krejčí. Diváků 50. Žlutá karta: 2x 
hosté. Sestava FC VM: Simandl – 
Horký, Z. Večeřa, J. Večeřa, Mucha 
– Liška, Vítek, Malec (67. Weiss), 
Kozuň – Novák, Kuřátko
Sobotní zápas se sousedem v tabul-
ce předznamenal vyrovnaný souboj. 
To také nakonec ukázal celý průběh 
utkání. Domácí tým měl problém 
se sestavou, protože chyběl dlou-
hodobě zraněný Nožička, v pátek 
se zranil Kaminaras, ve škole 
musel zůstat Wasserbauer a jedno 
kolo měl trest Smejkal, proto nás 
doplnili mladší dorostenci. Tento 
fakt se projevil na celkovém herním 
projevu celého týmu.
První poločas byl oboustranně vy-
rovnaný, zvláště jeho úvod. Akce 
obou týmů končily na velkých 
vápnech, kde se dobře bránilo. 
Přes to všechno jsme se do první 
šance dostali my, když v 8. minutě 
po přímém kopu Z. Večeři se míč 
odrazil k Liškovi, ale ten z dobré 
pozice napálil soupeře. Ve 13. minu-
tě předvedli rychlý protiútok hosté 
z Vyškova, ale vše zachránil dob-
rým vyběhnutím Simadl. V 18. mi-
nutě tvrdá střela Nováka letěla nad 
branku. Ve 36. minutě opět rychlý 
protiútok hostí, Simandl vyrazil 
míč před sebe a dorážka letěla těsně 
vedle branky domácích. O minutu 

později se prosadil u rohového 
praporku Novák, odcentroval do 
vápna a Vítek hlavičkoval těsně nad 
břevno. Ve 41. minutě spálili největ-
ší šanci hosté, když pravý obránce 
nepochopitelně přešel přes naše 3 
hráče, naservíroval míč na vápno 
na volného spoluhráče, a ten z první 
těsně minul naši branku.
Druhý poločas byl věrnou kopií 
toho prvního jen s tím rozdílem, 
že ve střední části domácí zavřeli 
hosty, ale střelecká nemohoucnost 
rozhodla. Ve 47. minutě Vítek 
předvedl parádní střelu, ale bohužel 
vedle branky. V 52. minutě opět 
střílel po rohovém kopu Vítek, 
ale opět nad. V 66. minutě přišla 
naše tutovka, kdy po dlouhém autu 
Z. Večeři míč propadl k Liškovi, 
a ten z hranice penalty přestřelil 
prázdnou branku. V 71. minutě se 
nám podařilo soupeře zamáčknout 
do velkého vápna, velká skrumáž, 
míč letěl do prázdné branky, bran-
kář ho vyrazil, Novák měl k němu 
krok, ale nestihl to.
Zápas skončil nakonec asi spraved-
livou remízou, když oba dva týmy 
zklamaly v koncovce.

-sme-
MSDD mladší dorost

FC VM – SK Rostex Vyškov 0:4 
(0:1)
Střelci branek: 2× Ondra (21.), (52.), 
Tutter (56.), Miller (70.). Rozhod-
čí: Šula – Fridrichovský, Krejčí. 

Diváků 25. Sestava FC VM: Ře-
háček – Procházka (56. Maloušek), 
Weiss, Štefka, Rosický – Denev, 
Prchal, Polák (65. Benedikt), Bárta 
– Kameník (40. Bradáč), Pól (57. 
Láznička)
Utkání se odehrávalo za ideálních 
podmínek. Soupeř se nacházel na 3. 
místě tabulky, to nasvědčovalo, že 
zápas nebude jednoduchý.
Na začátku prvního poločasu se 
nic závažného nestalo, až ve 21. 
min úřadovali hosté, když po od-
raženém míči ve vápně se dostal 
míč k volnému hráči, a ten vsítil 
na 0:1. Ve 24. min po rohu Rosic-
kého hlavičkoval Štefka do náručí 
brankáře. Ve 36. min zatáhl míč po 
lajně hostující hráč, který na úrovni 
malého vápna dával přihrávku pod 
sebe na úplně volného hráče, a ten 
z první vystřelil k tyči, ale Řeháček 
excelentně vyrazil na roh. Ve 39. 
min střílel soupeř před velkým 
vápnem těsně nad břevno.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
s tím, že musíme zapomenout na 
první poločas a začít od začátku. 
Ve 45. min dostal hostující hráč 
centr do vápna, ale nedokázal trefi t 
jasný gól. V 52. min dostal Bradáč 
přihrávku na soupeřovu půlku, ale 
místo aby přihrál útočníkům, tak 
se otočil směrem k naší brance. 
Následně mu míč odebral soupeř, 
který založil rychlý protiútok, 
a dostali jsme zbytečný gól na 0:2. 
V 56. min jsme dostali další gól, 
protože nám nesklapla ofsajdová 

past kvůli tomu, že se zapomněl 
jeden z našich obránců. V 67. min 
sklepl míč Benedikt na nabíhajícího 
Deneva, který jedovatou střelou 
střílel těsně vedle tyče. V 68. min 
po střele soupeře neudržel Řeháček 
míč v náručí, ale naštěstí skluzem 
Štefka vytěsnil míč z malého vápna 
do autu. V 69. min střílel hostující 
hráč tvrdou přízemní střelu k tyči, 
ale Řeháček neuvěřitelně vyrazil 
míč z brankové čáry. V 70. min 
prošel neatakovaný hostující hráč 
vápnem a nekompromisně vystřelil 
do šibenice na konečných 0:4.
První ani druhý poločas jsme ne-
zvládli. Hráči nezvládali skoro nic. 
Jejich pojetí hry bylo katastrofální. 
Hlavní příčinou byly čarodějnice, 
které se na utkání podepsaly. Dou-
fám, že se stal tento incident napo-
sled. Příští týden hrajeme s lídrem 
tabulky Třebíčí.

-ls-
Starší přípravka r. 1999

FC VM – Humpolec 2:0
Jůda Ondřej, Dvořák Zdeněk
FC VM – FŠ Třebíč 3:1
Kafka Zdeněk 2, Dvořák Zdeněk
Starší přípravka r. 2000
FC VM – Dolní Rožínka 7:2
Jůda Ondřej 4, Koudela Miloš, Pártl 
Pavel, Kafka Zdeněk
Mladší přípravka
FC VM – Humpolec 2:4
Pavlasová Hana,Vošmera Filip
FC VM – FŠ Třebíč 2:8
Vošmera Filip, Chalupa Patrik

-chal-
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FOTBAL

BENFIKA

OKRESNÍ PŘEBOR

HÁZENÁ

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY
FS Napajedla – FC VM 2:0 (1:0)
Střelci branek: 2. Kučera, 59. 
Dufka. Rozhodčí: Viščor. ŽK 3:0. 
Diváků 150. Sestava FC Velké 
Meziříčí: Chalupa – Zd. Mucha, 
P. Mucha, Brychta, Krejčí – Dufek 
(75. R. Invald), Hort, Průša, Berka 
(54. Beran), Netrda (který obětavě 
nastoupil se střevními potížemi) 
– 78. R. Invald – Jaroš. Trenér – 
Milan Volf.
Za krásného prvomájového počasí 
na nádherném trávníku sehráli 
Velkomeziříčští další nevydařené 
utkání. Je potřeba říci, ale že se jim 
na tomto hřišti nedaří. Třetí zápas 
a opět porážka.
Domácí šli do vedení již ve 2. mi-
nutě, když bezmocného Chalupu 
po př ízemním centru z levého 
křídla překonal Kučera. A mohlo 
být ještě hůře. Ovšem nejlep-
ší velkomeziříčský hráč tohoto 
utkání vychytal postupně v 11., 
30. a 32. minutě M. Huťku, Skle-
náře a Dufka. Závěr prvního a úvod 
druhého poločasu patřil Velmezu, 
ale brzdila jej nepřesnost. Škoda gó-
lové hlavičky Zd. Muchy v 55. mi-
nutě, jež šla nad branku. A platilo 
–nedáš, dostaneš. V 59. minutě 
došlo k nejhezčí akci utkání – opět 
po centru tentokráte zprava na 
M. Huťku, který prodloužil na 
Dufka a ten nadvakrát propálil 
skvělého Chalupu. Ten v 62. minutě 
po další šanci domácích špatně do-
šlápl, ale obětavě utkání dochytal. 
Naštěstí. V 67. minutě se po pěkné 

akci, a po tom co se tlačí do útoku 
velkomeziř íčský Jiř í Brychta, 
dostává do šance střídající Vlasta 
Beran, ale nezakončuje přesně. 
Největší příležitost hostů po krásné 
střele pod břevno z 22 metrů Průši 
vyráží domácí brankář nad branku. 
A potom opět vychytává Chalu-
pa v 73. a 74. minutě M. Huťku 
a Hudáka. Korigovat výsledek se 
nepodařilo ani v 87. minutě Jiřímu 
Jarošovi.
Trenéru Milanu Volfovi se po utká-
ní mluvilo těžko: „Na své hráče 
se hodně zlobím. Když si mohou 
zahrát v klidu a pohodě zápas a vy-
chutnat si jej, tak si někteří pletou 
psychickou pohodu s laxností. 
Ovšem na takový přístup jsem 
zatraceně háklivý. Připadalo mně, 
jako by byli ještě na »čarodějni-
cích«. Přijeli jsme vyhrát a napra-
vit dojem z domácí porážky od Ro-
sic. Ovšem propadli jsme ve všech 
směrech. Dostali jsme branku opět 
po nekoncentrovanosti. Měli jsme 
de facto celé utkání na to, abychom 
to zvrátili, ale domácí šli za vítěz-
stvím s větší vervou. Co nás zdobilo 
v minulých utkáních – bojovnost, 
nasazení a zodpovědnost – to vše 
dnes chybělo. Obstál jedině bran-
kář Chalupa. Kdyby kluci prodali 
alespoň polovinu toho, čeho jsou 
schopni, vyhráli bychom. Začínáme 
pomalu hazardovat s dobrou prací 
z úvodních kol. Nyní nás čekají dvě 
utkání doma v »anglickém týdnu«. 
Hráči si mě mohou udobřit jedině 
získáním šesti bodů!“

-od-

 1. Šardice 22 14 6 2 47:12 48
 2. Slovácko B 22 13 5 4 45:17 44
 3. Žďár n. Sáz. 21 11 4 6 33:20 37
 4. Velké Meziříčí 21 9 4 8 24:34 31
 5. Třebíč 21 8 6 7 29:26 30
 6. Blansko 21 7 7 7 30:33 28
 7. Rosice 21 7 7 8 31:36 28
 8. Pelhřimov 22 7 7 8 28:33 28
 9. Napajedla 22 8 4 10 28:35 28
10. Konice 22 8 4 10 28:36 28
11. Vikt. Otrokovice 21 6 9 6 26:19 27
12. Rousínov 22 5 8 9 21:31 23
13. Uherský Brod 21 5 7 9 25:32 22
14. Vyškov 21 6 3 12 20:29 21
15. Boskovice 21 4 5 12 24:46 17

Okresní přebor výsledky
Bory – Jimramov 3:0 (2:0)
Diváků 80. Branky: Karásek Jan, 
Špaček Milan, Netolický Josef. 
Rozhodčí: Mareš František, Horký 
David, Pajkr Jaroslav. ŽK: 1:1.
Nedvědice – Vír 3:0 (1:0)
Diváků 100. Branky: Procházka 
Pavel, Darkwah Johnson, vlastní. 
Rozhodčí: Juda Jaroslav, Skryja 
Stanislav, Kaša Martin. ŽK: 3:5
O. Bítýška – Rad. Svratka 
3:2 (1:0)
Diváků 100. Branky: Brychta Rudolf, 
Kebrle Milan, Musil Jan – Šoustar 
Miloš, Kříž Pavel. Rozhodčí: Naho-

dil Petr, Mareš František. ŽK: 3:2
Svratka – Žďár B 1:5 (1:1)
Branky: Sádovský Michal – Promber-
ger Jaroslav 2, Bojda Josef, Mašek 
Jan, Pometlo Stanislav. Rozhodčí: 
König Miroslav, Novák Vladimír, 
Harvánková Iveta. ŽK: 4:1. ČK: 1:0
Ujčov – V. Bíteš B 1:0 (0:0)
Diváků 130. Branky: Tvrdý Zbyněk. 
Rozhodčí: Soukup Jiří, Soukupová 
Věra, Tomášek Petr. ŽK: 2:3
Rovečné – Bobrová 0:1 (0:1)
Diváků 150. Branky: Smažil Jiří. 
Rozhodčí: Liška Jiří, Bula Nikola
Bystřice B – Radostín 1:2 (1:0)
Diváků 150. Branky: Hladík Jiří – 

Berka Stanislav, Novotný Jiří. Roz-
hodčí: Stratený Michal, Rosický 
Jakub, Beneš Jaroslav. ŽK: 1:2
 1. Žďár B 19 16 3 0 70:14 51
 2. Bobrová 19 12 2 5 42:31 38
 3. Rad. Svratka 19 11 3 5 44:27 36
 4. Nedvědice 18 10 5 3 43:29 35
 5. Radostín 19 10 3 6 44:36 33
 6. O. Bítýška 19 9 1 9 40:37 28
 7. V. Bíteš B 18 7 4 7 42:41 25
 8. Bory 18 7 4 7 37:36 25
 9. Bystřice B 18 6 2 10 43:46 20
10. Rovečné 18 5 5 8 20:29 20
11. Ujčov 18 5 2 11 30:51 17
12. Svratka 17 4 1 12 29:46 13
13. Vír 17 3 3 11 19:44 12
14. Jimramov 17 1 4 12 16:52 7

Zdroj www.fotbal.cz

Dorostenky vítězně zakončily 
povedenou prvoligovou sezonu, 
v domácím prostředí se nedařilo 
žákům.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Tatran Bohunice 
28:20 (12:8)
Závěrečné ligové kolo přineslo 
souboj celků z opačných stran ta-
bulky. Ještě před zahájením utkání 
převzaly úspěšné hráčky ročníku 
1993, pro které to bylo poslední 
vystoupení v této věkové kategorii, 
symbolická trička se jmény.
Od úvodního signálu rozhodcovské 
dvojice se oba týmy prezentovaly 
ofenzivním způsobem obrany. Bo-
hunické dokázaly nacházet častěji 
mezery v naší defenzivě a úvodní 
čtvrthodinu měly brankově navrch 
(2:4). Změna obranného rozestavění 
přinesla následně řadu brejkových 
situací, což zejména ocenilo ne-
bývale početné domácí publikum 
(7:6). Důležitým faktorem závě-
rečné desetiminutovky prvního 
dějství byla výborně organizovaná 
obrana, rychlé a efektivně zakonče-
né útočné akce pak viditelně ubíraly 
sebevědomí soupeřek. Po přestáv-
ce pokračovaly velkomeziříčské 
hráčky ve vysokém tempu a účelné 
souhře a až do 42. minuty dovolily 
Brněnským skórovat pouze jednou 
(20:9). Zbývající minuty souboje 
byly již zcela v režii pátého týmu 
tabulky, který si vychutnával závě-
rečné okamžiky úspěšné prvoligové 
sezony (25:15, 26:18). Pomyslnou 
tečku utkání v podobě trefy do 
černého zaznamenala nejlepší 
kanonýrka celé prvoligové scény 
Monika Kratochvílová, která ve 

22 zápasech zaznamenala 184 bra-
nek a suverénně tak obhájila triumf 
z loňského ročníku, blahopřejeme!!! 
7 m – hody 4/4:5/1:3.
„Končícím“ děvčatům, které prošly 
žákovskými kategoriemi a na jejichž 
výchově se podíleli trenéři a trenér-
ky Dupalová, Závišková, Vodák, 
Svoboda, Kratochvílová, přejeme, 
nechť se jim daří jak v osobním tak 
zejména ve sportovním životě a dál 
šíří věhlas velkomeziříčské házené: 
brankářky – Marcela Babáčková, 
Hana Simandlová, hráčky – Ivana 
Salašová, Patrika Hammerová, 
Běta Bezděková a Kateřina Ja-
níčková.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Mo. (10/4), Sa-
lašová I. (7), Závišková I. (7), Ham-
merová Pa. (2), Kratochvílová Ha. 
(1), Partlová Mark. (1), Bezděková 
Alž., Janíčková Kat., Studená Kat., 
Rosová Ter. Trenéři ing. Záviška V., 
Vidláková R., Partlová E.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – KP Brno 5:8, 7:22 
(4:13), nájezdy 9:10
Domácí tým byl vyrovnaným 
protivníkem pouze v souboji osob-
ních obran. V další části pak jasně 
dominovala rychlá a důrazná hra 
Brněnských.
Hráli: Drápela Vojtěch – Janíček 
Martin (7), Fiala Martin (2), Blaha 
Tomáš (2), Ambrož Michael, Pa-
žourek Tomáš (1), Macoun Filip, 
Zelinka Jiří, Kratochvíl František. 
Trenér Mgr. Živčic Pavol, Janíček 
Martin.
Jihomoravská divize starší žáci
Sokol VM – KP Brno 26:28 
(13:16)
Vyrovnané utkání, v němž domácí 
museli díky nepřesné koncovce ne-

ustále dotahovat náskok soupeře. Po 
změně stran se podařilo důraznou 
defenzivou nutit hostující hráče 
k chybám a dotáhnout až na mini-
mální rozdíl (22:23). Závěrečnou 
fázi souboje pak díky přesnějším 
útočným akcím zvládli lépe hosté 
a odváží si vítězství.
Hráli: Blaha Martin – Svoboda Jan 
(8), Horák Petr (5), Juránek Jakub 
(5), Pavliš David (3), Pospíšil Jan 
(3), Veselý Jan (2), Lečbych Jan, 
Fiala Martin, Janíček Martin, Blaha 
Tomáš. Trenér Janíček.

Východočeská divize
mladší žákyně – turnaj Pardubice
Sokol VM – Žirovnice 9:7 (3:1)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
11:11 (7:5)
Sokol VM – Pardubice 8:9 (5:3)
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
13:11 (7:5)
Druhý soutěžní turnaj byl vzácně 
vyrovnaný. Naše hráčky dokázaly 
porazit lídra tabulky Havlíčkův 
Brod. V souboji s domácími hráčka-
mi Pardubic naopak přišly o vítěz-
ství dvě sekundy před závěrečným 
signálem. Dramatický vývoj měl 
i souboj s Ledečskými, v němž 
se oba soupeři rozešli nakonec 
smírně.
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-
ková Kateřina (14), Kopečková 
Kateřina (11), Janečková Denisa (8), 
Koudelová Eliška (6), Uchytilová 
Agáta (2), Bačová Soňa, Pavlíčková 
Tereza. Trenérka Jelínková Radka, 
Závišková Ilona.

Pozvánka do sportovní haly 
za Světlou:

Sobota 8. května – 13 hodin divize 
dorostenci Třešť, 15 hodin II. liga 
muži Kuřim.

-záv-

Závěrečné vyhlášení již VII. roční-
ku Lyžařského poháru Vysočiny se 
uskutečnilo v neděli 25. dubna na 
Fajtově kopci. Za krásného počasí 
se na akci dostavila většina z 94 
vyhlašovaných závodníků a jejich 
rodinných týmů, a tak se sešlo na 
120 účastníků. Svojí účastí podpoři-
li vyhlášení i Josef Komínek – mís-
tostarosta Velkého Meziříčí, Ondřej 
Bank – člen reprezentace v alpském 
lyžování a účastník olympiády ve 
Vancouveru, a další dva významní 
hosté Vlastimil Slonek a Vladimír 
Novotný. Josef Komínek a Ondřej 
Bank se společně ujali předávání 
pohárů a cen závodníkům. I v letoš-
ním ročníku poháru byl místní Ski 
klub Velké Meziříčí nejúspěšnějším 
oddílem, když získal v 15 kategori-
ích 10 prvních míst, 6 druhých míst 
a 6 třetích míst. Celkové výsledky 
VII. ročníku Lyžařského poháru 
Vysočiny a fotografi e z akce najdete 
na www.skivm.cz.
Mezi oceněnými se pak objevili také 
Vlastimil Slonek a Vladimír Novot-
ný. Jednu z lyžařských medailí ob-
držel šestaosmdesátiletý Vlastimil 

Slonek – bý-
valý aktivní 
lyžař, prav-
nuk zaklada-
tele výroby 
lyží na No-
voměstsku 
a také sbě-
ratel lyžař-
ského vázání 
a fotografi c-
kých i písem-
ných materiá-
lů věnujících 
se  h i s t o r i i 
lyžařství na 
Vysočině. 
Ten v minu-
losti získal 
v doprovodném programu letních 
olympiád za exponát „Od novo-
městského lyžování po olympijské 
klání“ stříbrnou medaili v Athé-
nách 2004 a bronzovou v Pekingu 
2008. Neméně významné bylo 
předání medaile z mistrovství 
ČSR v lyžování na trávě, které se 
uskutečnilo před dvaceti lety na 
Fajtově kopci. Na tomto mistrovství 

získal tehdejší mladý závodník 
Ondra Bank svůj první titul mistra 
ČSR v kategorii děti do 10 let. 
Teď mohl symbolicky předat tuto 
medaili tehdejšímu předsedovi 
úseku SLČR Vladimíru Novotnému 
(76 let) z Brna, který v roce 1979 
v Rakousku zakoupil travní lyže 
a propagoval toto odvětví na Brněn-
sku i ve Velkém Meziříčí.    -id, pz-

Ježek Rantířov – FC VM B 1:0 
(0:0)
Branka: 81. Živný z PK. Sestava 
hostí: Prchal – Netolický, Kružík, 
Halámek, Veselý – Smejkal (66. 
Pól), Souček, Ďurica, Kafka (75. 
Jaša) – Němec, Trnka (59. Večeřa 
J.). Rozhodčí: Bína – Kůrka P., 
Holub. Diváků: 70
Nedbaje toho, kdo jsou v Rantířo-
vě hosté a kdo domácí, pustili se 
hráči Benfiky do svého soupeře 
od úvodních minut s nebývalou 
aktivitou. Prvotní mírnou převahu 
stupňovali ve velmi výraznou, 
jenže ačkoliv rantířovský celek 
předčili ve všech herních činnos-
tech, nedokázali to nejdůležitější 
– vsítit gól. Nejdříve zachránil 
domácí refl exivním zákrokem bran-
kář Šereda, pak vykopával za již 
překonaným gólmanem po Kafkově 
křídelní akci domácí obránce. Do 
třetice všeho zlého pak po selhání 
domácího ofsajd systému zůstal 
po standardní situaci na „velkém 
vápně“ s balónem na prsou zcela 
volný Kružík, mířil ale nepřesně, 
a tak se šlo do kabin za nerozhod-
ného stavu.
Druhý poločas, začal tak jako 
první – převahou hostí. Jenže 
křídelní akce Kafky a Veselého 
zakončené s dobrými centry a pří-

hrami „pod sebe“ znovu zůstaly 
nezakončeny. Pak přišla ještě jedna, 
možná největší šance velkomeziříč-
ské rezervy – střídající dorostenec 
J. Večeřa šel spolu s Trnkou do 
jednoznačné brejkové situace „dva 
na jednoho“, řešil ji však pozdním 
a nepřesným pokusem o příhru, 
se kterým si osamocený domácí 
obránce poradil. To byla labutí pí-
seň hostí, neboť okřídlené „nedáš-
dostaneš“ platilo i tentokrát. Zku-
šený a kvalitní Rantířov totiž začal 
zhruba kolem sedmdesáté minuty 
hrát aktivně, jako mávnutím kou-
zelného proutku získal půdu pod 
nohama a karta se obrátila. Nejdříve 
hlavičkoval nad po centru zprava 
špatně hlídaný Kubík, a pak už šel 
do jasné příležitosti po křídle Živ-
ný, kterého však výborně vychytal 
Prchal. Nakonec bohužel udeřilo, 
po nedůrazu u pravé postranní 
čáry hostí přišel centr na kapitána 
Rantířova Vlčka, jehož sice střežil 
Veselý, jenže ten posléze podklou-
zl, přičemž škrtl o protihráče, který 
se ochotně poroučel k zemi. Už do 
té doby velmi nepřesný sudí Bína, 
který však prozatím alespoň čas-
toval prapodivnými verdikty obě 
strany, nelenil a odpískal přísnou, 
leč akceptovatelnou penaltu, kte-
rou rantířovský Živný v 81. minutě 
s přehledem proměnil a poslal svůj 
celek do nejtěsnějšího vedení. Hosté 

se obdivuhodně vzchopili, přešli 
na hru se třemi útočníky a vypra-
covali si drtivý tlak. Jenže jeho 
výsledkem byly jen nepřesné střely 
Ďurici a Póla, jako vrchol pak ná-
sledně situace, nad kterou zůstává 
rozum stát – před centrovaným 
míčem totiž domácí obránce skolil 
střídajícího Jašu nikoli drobným 
postrčením či zatažením, ale regu-
lérním zápasnickým chvatem, který 
sledoval sudí Bína z pěti metrů. 
Jenomže (doufejme, že „pouze“) 
zbabělost nedovolila panu Bínovi 
odpískat v 89. minutě penaltu pro 
hosty, a tak všechny body skon-
čily v kabině Rantířova... Nejen 
kvůli závěrečnému momentu, ale 
zejména proto, že naši hráči prostě 
nedokázali být přes tři čtvrtiny 
zápasu trvající převahu dostateč-
ně efektivní v koncovce.        -kre-
 1. Náměšť n. O.-Vícenice 19 13 3 3 44:20 42
 2. Nová Ves 19 11 4 4 32:24 37
 3. Stonařov 19 9 7 3 41:24 34
 4. Rantířov 18 10 4 4 35:18 34
 5. Budišov-Nárameč 19 9 5 5 32:25 32
 6. Kouty 19 9 3 7 37:31 30
 7. Rapotice 18 9 2 7 36:23 29
 8. V. Meziříčí B 19 5 7 7 25:25 22
 9. Přibyslavice 19 6 4 9 28:33 22
10. Bohdalov 18 6 3 9 18:24 21
11. Třešť 18 6 1 11 20:32 19
12. Šebkovice 18 5 4 9 26:42 19
13. Štoky 18 3 3 12 23:40 12
14. Křižanov 19 1 6 12 18:54 9

Program další:
Středa 5. 5.: Rosice – Slovácko B 
(0:4), Napajedla – Žďár n. S. (0:3), 
Rousínov – Vyškov (3:1), Konice – 
Třebíč (2:2), Pelhřimov – Boskovice 
(3:3), Blansko – Otrokovice (0:3)
Sobota 8.5.: Šardice – Napajedla 
(0:0), Blansko – Rosice (0:2), Uh. 
Brod – Žďár n. S. (0:3), Boskovice 
– Vyškov (0:2), Třebíč – Otroko-
vice (0:0)
Neděle 9. 5.: Pelhřimov – Konice 
(4:0)

Program FC VM
pro příští 17. kolo:
Středa 5. 5. v 16.30 hodin 
FC VM – Uherský Brod 
(1:0)
Neděle 9. 5. v 10.15 hodin 
FC VM – Rousínov (2:1)

Zleva Ondřej Bank, Vlastimil Slonek a Vladimír Novotný. 
Foto: Petr Zezula


