
10. února 2010 Ročník XXI. číslo 6 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919

Některým zemědělcům došla 
trpělivost a začali si svoje mléko 
prodávat sami. Brání se tak alespoň 
zčásti nízkým výkupním cenám, 
které jim za tuto surovinu nabízejí 
mlékárny. Od těch drobní producenti 
mléka dostávají přibližně šest korun 
za litr, zatímco za stejné množství 
z automatu zaplatí koncový zákaz-
ník kolem patnácti korun. Veškerou 
marži tak získá zemědělec a alespoň 
v tomto případě tedy pro něho pak 
nemusí být výroba mléka ztrátová.

První automaty se v České re-
publice objevily v závěru loňského 
roku. V současné době jich po celé 
zemi funguje více než stovka, z toho 
na Vysočině jich je dvanáct a na 
Žďársku pouze jeden – ve Velkém 
Meziříčí. Ten je v Radnické ulici 
a provozuje ho majitel soukromé 
rodinné farmy ing. Jan Mikyska 
z Laviček. Jak našemu týdeníku 
potvrdila farmářova žena, auto-
mat na mléko, jež pochází z jejich 
vlastní produkce od asi padesáti 
kusů dojných krav, nainstalovali loni 
v listopadu. Prodej se podle jejích 
slov liší den ode dne, někdy jde na 
odbyt víc, to se prodá až dvě stě 
litrů denně, ale jindy takový zájem 
není a z automatu ‚odteče‘ třeba jen 
padesát litrů za den. Litr mléka s ob-
sahem tuku kolem tři a půl až čtyř 
procent si spotřebitelé ve zmíněném 
automatu mohou koupit za třináct 
korun. „Vzhledem k tomu, že jde ale 
o syrové kravské mléko, je nutné ho 
před konzumací v každém případě 
převařit,“ zdůrazňuje p. Mikysková. 
Stejné doporučení vydává i ředitel 
odboru hygieny Krajské veterinární 
správy (KVS) pro kraj Vysočina dr. 
Miroslav Tuček. „Bez převaření to-
tiž hrozí problémy se zažíváním, a to 
i u dospělých, o dětech ani nemluvě. 
Tam je konzumace takového mléka 
hazardem se zdravím. Dokonce jsem 
se setkal i s tím, že takovýto automat 
byl nazýván mléčným barem. Tak to 
je zcela nepřípustné označení, které 
pak navozuje iluzi, že jde už o hotový 
produkt určený k okamžité spotřebě. 
Čemuž tak právě není,“ varuje hy-
gienik. Vzápětí přidává informace 
o kontrolách, kterými jsou mléčné 
automaty ze zákona podrobeny. Ty 
provádí právě KVS. Další dozor, 
denní kontroly, dělá sám prvovýrob-
ce – provozovatel přístroje, a v jeho 
zájmu by mělo být, aby surovina 

Na Vysočině je mléčných přístrojů dvanáct,
na Žďársku pouze v našem městě

Mléko z automatu je nutné převařit
Desátá kamera bude možná u Billy

Rozšířit kamerový systém ve městě o další kameru chtějí Velkomezi-
říčští. Přihlásili se proto opět do programu prevence kriminality minis-
terstva vnitra, kde na ni mohou získat fi nance.

„Chceme přidat další, již desátou kameru k obchodnímu domu Billa,“ 
informuje starosta František Bradáč s tím, že město má v této aktivitě 
i velkou podporu Policie ČR. „Podle jejich statistik je nápor trestné čin-
nosti ve městech kolem dálnice poměrně vysoký oproti ostatním městům,“ 
vysvětluje starosta.

Úmyslem města i policie je osadit kamerami všechny hlavní výjez-
dové či příjezdové komunikace do Velkého Meziříčí. Podle policie totiž 
významný podíl trestné činnosti připadá na pachatele, kteří do města 
odněkud přijedou po dálnici a pak zase rychle zmizí. Ve spolupráci s měs-
tem by proto chtěla zachytit právě tento pohyb vozidel na příjezdových 
případně výjezdových trasách.

Kamerový systém města je zatím propojen pouze se služebnou městské 
policie. „Policie ČR v současné době řeší nový prostor pro svou služebnu, 
v budoucnu by tak případně mohly být kamery propojeny i tam,“ zamýšlí 
se starosta.

Kamer je ve Velkém Meziříčí nainstalováno dosud devět. Jsou převážně 
v centru – na budově radnice, Jupiter clubu, na křižovatce na Třebíčské 
ulici, na křižovatce k náměstí, na Rozkoši, na synagoze, na Ostrůvku, 
u Penny marketu a na hřišti na Oslavické.                Martina Strnadová

V lednu tohoto roku byl Policií 
České republiky zatčen zkušební 
komisař Městského úřadu Velké 
Meziříčí. Na základě tohoto zjištění 
byla na městském úřadě přijata nová 
kontrolní opatření, jež odhalila 
dalšího pracovníka, který se choval 
nekorektním způsobem. Neprovedl 
likvidaci vyřazených státních po-
znávacích značek a neodebral znač-
ky určené k uložení do depozita. 
Proto byl okamžitě propuštěn.

„Po negativní zkušenosti s jed-
ním z našich pracovníků jsme přijali 
přísná opatření, která nedají mož-
nost utajit jakékoli nestandardní 
postupy. Po zavedení těchto opat-
ření jsme zjistili, že úředník odboru 
dopravy značky neodebral a v de-
pozitu chybí. Okamžitě jsme s ním 
rozvázali pracovní poměr. Proti 

Město nekompromisně potrestalo 
pracovníka odboru dopravy

takovým praktikám budeme vždy 
postupovat tím nejtvrdším možným 
způsobem,“ říká rozhořčený staros-
ta města František Bradáč.

Př i domovních prohlídkách, 
které proběhly po zatčení zkušeb-
ního komisaře, byly nalezeny státní 
poznávací značky, převážně z roku 
2009. Asi polovina z nich pocházela 
z MěÚ Velké Meziříčí. Po tomto 
zjištění vedoucí odboru dopravy 
vyzval pracovníka, který prováděl 
registraci aut, aby se k dané věci 
vyjádřil. Ten své jednání přiznal 
a byl okamžitě propuštěn.

Podnět k řešení prvního případu 
dalo Policii ČR vedení města na jaře 
roku 2009. Město chce i nadále na 
tomto případu s Policií ČR spolu-
pracovat.

Veronika Poulová

Tři základní školy ve Velkém 
Meziříčí zapsaly své budoucí prv-
ňáčky. Zápisy probíhaly minu-
lý pátek odpoledne a přišlo k nim 
celkem 137 dětí. Z toho 41 dětí se 
dostavilo do ZŠ Sokolovská, 49 
dětí do ZŠ Oslavická a 47 dětí do 
ZŠ Školní. To ovšem není konečný 
počet dětí, které skutečně prvního 
září usednou do školních lavic. 
V některých případech totiž rodiče 
žádají o odklad školní docházky, 
což ještě budou řešit spolu s pora-
denským zařízením a pediatrem. 
Tyto děti pak nastoupí do školy až 
o rok později.

Oproti loňskému roku přišlo letos 
k zápisu dětí víc, a to o sedm. Ve 
srovnání s rokem 2008 to je dokonce 
o čtyřiadvacet, a oproti roku 2007 
o jedenáct dětí víc. Základní školy 
ve městě v posledních třech školních 
letech otevíraly pět prvních tříd. 
Zda tomu bude pro nadcházející 
školní rok stejně, se uvidí až podle 
defi nitivního počtu prvňáčků.

Martina Strnadová

Budoucí prvňáčci se přišli zapsat do školy

Hojný počet diváků přilá-
kal do skiareálu na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí 
pestrý program. Kdo ne-
chtěl zrovna lyžovat, mohl 
se s radostí pokochat po-
dívanou, kterou nabídli aktéři adrenalinových sportů. Fajťák totiž 
minulou sobotu ovládly snowboardové závody s freestylovou jízdou 
lyžařů a motoskijöring, při němž závodil jezdec na motorce, který 
za sebou na laně táhl lyžaře či snowboardistu. Více na straně 3 a na 
www.velkomeziricsko/fotogalerie.cz.               Text a foto: Iva Horká

Adrenalin na Fajtově kopcibyla bez závad. „Jsou za nedostatky 
sankciováni,“ upřesňuje M. Tuček. 
Takové vzorky jsou zasílány do 
centrální laboratoře v Brně. Dále pak 
probíhají zhruba čtyřikrát do měsíce 
také neohlášené namátkové kontroly.

Některé přístroje 
jedou nonstop, 

jiné mají omezenou 
provozní dobu

K tomu, aby zájemce mohl 
mléčný automat provozovat, musí 

splňovat určitá kritéria. Podle 
slov hygienika Tučka musí takový 
člověk mít vlastní hospodářství, 
dále pak získat povolení k pří-
mému prodeji mléka ze dvora. 
K takové žádosti na KVS je nutné 
předložit i technickou dokumenta-
ci příslušného automatu a zároveň 
požádat o schválení jeho provozní-
ho řádu. Prodejní mléčný automat 
si může zemědělec od speciali-
zovaných fi rem buď koupit nebo 
pronajmout. 

(Pokračování na straně 2.)

Přímo z ulice si můžete ‚načepovat‘ čerstvé kravské mléko z automatu 
v Radnické ulici ve Velkém Meziříčí, který je zatím jediným na Žďársku.

Foto: Iva Horká

Dnes 
zahajuje 

poradna ČOI
Každou druhou středu v měsíci 
– počínaje dneškem – zahajuje 
poradnu v našem městě Česká 
obchodní inspekce, a to od 8.30 
do 15 hodin v nové budově 
radnice, Náměstí 27/28, kan-
celář živnostenského úřadu.
Více strana 2

Jarní 
prázdniny na 

Vysočině
Žáci všech základních i střed-
ních škol na území kraje Vyso-
čina si užívají v těchto dnech 
jarní prázdniny, které potrvají 
do 12. února 2010. Letos při-
padly v rámci republiky na 
druhý možný termín. Další 
volné dny čekají školáky a stu-
denty nejdříve před Velikono-
cemi, tedy 1. a 2. dubna 2010.

-svat-

Keramický 
kurz

Ve čtvrtek 11. února začíná 
pro zájemce keramický kurz 
s Hankou Cejpkovou v Jupiter 
clubu. Pro zájemce jsou ještě 
volná místa.
Více strana 8

Tradiční 
letecký bál

V sobotu 13. února v KD Uhří-
nov, hraje TOTO BAND.

Ostatkové 
průvody

Pátek 12. 2. na Rudě
Sobota 13. 2. ve Lhotkách
Sobota 13. 2. a neděle 14. 2. 
v Oslavici
Více strana 8

Divadlo
Plné kapsy 

šutrů
Středa 10. února v 19.30 v Ju-
piter clubu
Hrají Radek Holub a Miroslav 
Vladyka

Kino
Pátek 12. 2. od 17 do 21 ho-
din
17.00 – Před fi lmem výstava 
vinylů + DJ live set YaKnow? 
CHECK na gramofonech
Za dobrého počasí Graffi ti live 
show MAFAKAZZ crew 
(Optik.Tex.Cio.Carrot)
19.30 hodin – BEASTIE BOYS, 
50 kamer a 40 tisíc očí

Avizní okénko připravila
Jitka Kočí K zápisu do ZŠ Oslavická přišla také dvojčata Terezka a Jakub Borkov-

covi.                                                                  Foto: Martina Strnadová
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Vážení spoluobčané,
pomozte nám prosím zjistit, jak jste spokojeni se zajiš-
těním bezpečnosti v našem městě.
Děkujeme!

1. Víte, že některá místa ve Velkém Meziříčí jsou monitorována 
kamerami?□ Ano (postupte prosím na otázku č. 2)□ Ne (postupte prosím na otázku č. 3)

2. Cítíte se na těchto místech bezpečněji?□ Ano□ Ne□ Nevím
3. Podporujete záměr města rozšířit MKDS (městský kamerový 

dohlížecí systém) a vybudovat další kamerový bod/body?□ Ano□ Ne□ Nevím
4. Která místa/ulice by podle vás měla být monitorována?

doplňte:

5. Stal/a jste se vy nebo členové vaší domácnosti v posledních 
dvou letech obětí nějakého trestného činu (nebo pokusu 
o trestný čin) na území Velkého Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

6. Má přítomnost hlídek městské policie vliv na vyšší bezpečnost 
ve Velkém Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

7. Cítíte se v našem městě bezpečně?□ Ano□ Ne□ Nevím
Termín odevzdání dotazníku je 28. února 2010. Anketní lístek prosím 
vystřihněte a odevzdejte v jednom z následujících sběrných míst: 
Městské informační centrum nebo podatelna Městského úřadu VM. 
Hlasovat můžete i na webových stránkách města www.mestovm.cz. 
Po vyhodnocení budou výsledky zveřejněny ve Velkomeziříčsku a na 
webových stránkách města. Děkujeme všem za zájem.         -MěÚ-

Zápisy do mateřských škol
děti teprve čekají

Zatímco budoucí prvňáčci se už do základních škol většinou zapsali 
v předchozích dnech, předškolní děti teprve zápis do mateřských škol 
čeká. Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organi-
zace, pro školní rok 2010/11 podle sdělení ředitelky organizace proběhne 
na všech odloučených pracovištích MŠ ve dnech 14. a 15. 4. 2010 od 9 
do 16 hodin. Více čtěte na straně 6.                                                   -ivh-

Ve všech třech Základních ško-
lách ve Velkém Meziříčí proběhl 
minulý pátek zápis do prvních tříd. 
Místostarosta města nezapomněl 
děti přivítat.

„Ptal jsem se dětí, zda se do 
školy těší a ve většině případů 
s nadšením odpověděly, že ano. Já 
si ale vybavuji, že mě škola moc 
nelákala,“ přiznává s úsměvem 
místostarosta města Josef Komí-
nek. „Všem dětem přeji šťastná 
léta strávená ve školních lavicích 
a v neposlední řadě také to, aby 
si ve škole našly spoustu dobrých 
kamarádů. Učitelům potom přeji 
trpělivost při obětavé práci s dět-
mi,“ dodává.

Místostarosta navštívil děti
u jejich zápisu do prvních tříd

V letošním roce se k zápisu do 
městských základních škol dostavi-
lo celkem 137 dětí. Do ZŠ Sokolov-
ská přišlo 41 dětí, do ZŠ Oslavická 
49 dětí a do ZŠ Školní 47 dětí.

V loňském roce se k zápisu do-
stavilo 130 dětí, v roce 2008 to bylo 
113 dětí a v roce 2007 dětí 126.

K zápisu přišly děti, které dovrši-
ly nebo do konce srpna dovrší šest 
let a dosud do školy nechodí. Ti, 
kterým bude šest v období od září 
do konce června 2011, mohou být 
přijati ke školní docházce, jsou-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělí 
a požádá-li o to jejich zákonný 
zástupce.

Text a foto: Veronika Poulová

Na den otevřených dveří zve nově 
zrekonstruovaný velkomeziříčský 
stacionář. Ten si může veřejnost 
na Čechově ulici prohlédnout ve 
čtvrtek 18. února od osmé hodiny 
ranní do osmnácté večerní. Denní 
stacionář Nesa prošel v loňském 
roce rozsáhlou opravou, která si 
vyžádala náklady ve výši 19 mili-

onů korun. Díky ní doznala budova 
nejen pozitivních vizuálních změn, 
ale získala také vyšší kapacitu. Ze 
současných deseti klientů bude 
moci Nesa do pěti let přijmout 
až pětadvacet osob s mentálním 
a kombinovaným postižením ve 
věku od šesti do pětapadesáti let. 
V současné době pobývají ve sta-

cionáři čtyři děti a šest dospělých 
z Velkého Meziříčí a okolí. Uživa-
telé služby jsou denně do stacionáře 
přepravováni pomocí devítimíst-
ného automobilu s úpravou pro 
přepravu osob na vozíku.

Budova, která byla postavena 
v 80. letech jako jesle, prošla kom-
pletní přestavbou. Prostory jsou 
uzpůsobeny potřebám lidí s posti-
žením, vznikla cvičná kuchyň s ku-
chyňskou linkou pro osoby na vozí-
ku, nově jsou zřízeny dílny pracov-
ní terapie, místnost pro rehabilitaci, 
ale také pro poskytování kvalitní 
služby osobám s těžkým kombino-
vaným postižením. Současně je zde 
vybudován takzvaný snoezelen – 
místnost vybavená vodním lůžkem, 
která nabízí spoustu příjemných 
zvukových, zrakových, čichových, 
hmatových a dalších podnětů. 
Cílem pobytu ve snoezelenu není 
pouze relaxace, ale také aktivizace 
a rozvoj smyslového vnímání pře-
devším u lidí s těžkým postižením.

„Provoz stacionáře nebyl po 
dobu rekonstrukce přerušen, pře-
stěhovali jsme se na čas do zapůjče-
ných prostor v místním domě s pe-
čovatelskou službou v Čechových 
sadech. Tyto velké změny našim 
uživatelům neublížily, naopak jim 
umožnily poznat jiné prostředí 
a nové lidi, se kterými navázali vel-

mi pěkné vztahy,“ sdělila ing. Alena 
Poulová, vedoucí zařízení.

Oblastní charita nově uvedla 
ve Velkém Meziříčí také službu 
osobní asistence, která v místním 
regionu zcela chybí. V budově, kde 
sídlí stacionář, má nyní tato služba 
svoji kancelář, ale pracovníci osob-
ní asistence se budou pohybovat 
především ‚v terénu‘. „Cílem služby 
osobní asistence je pomoci člověku 
se zdravotním postižením zvládnout 
prostřednictvím osobního asistenta 
ty úkony, které by dělal sám, kdy-
by nebyl zdravotně postižen. Jde 
například o asistenci při zvládnutí 
sebeobsluhy, při každodenních běž-
ných činnostech v domácnosti, do-
provod dětí do školy, dospělých na 
pracoviště, k lékaři či za kulturou,“ 
vysvětlila Mgr. Marie Švadlenová, 
vedoucí osobní asistence.

Obě tyto služby by měly vést 
k tomu, aby lidé s postižením a je-
jich rodiny žili běžným způsobem 
života, zdůrazňuje jak velkome-
ziříčské vedení Nesy, tak žďár-
ské Oblastní charity, která denní 
stacionář provozuje. Podle jejich 
sdělení proběhla celá rekonstrukce 
za podpory fondů z Evropské unie 
(ROP Jihovýchod), kraje Vysočina, 
Města Velké Meziříčí, ale také díky 
výtěžku Tříkrálové sbírky a dalším 
darům.        Připravila: Iva Horká

Opravený stacionář otevře dveře veřejnosti

Jedna z nových dílen pracovní terapie je určená pro výrobu keramiky.
Foto: Iva Horká

Město chce připravit
další stavební pozemky

Nové parcely pro výstavbu rodinných domů ve Velkém Meziříčí vznik-
nou v lokalitě na Hliništích. Zájemcům však budou k dispozici nejdříve 
za rok. „Rozšíření této lokality bychom chtěli letos projektově připravit 
a případně i zainvestovat,“ říká starosta František Bradáč a podotýká, 
„ovšem teprve uvidíme, jestli nám to fi nanční situace dovolí.“ Když vše 
dobře půjde, v příštím roce by mohlo být připraveno k prodeji asi dvacet 
nových pozemků.

V první etapě výstavby sídliště Hliniště vzniklo v lokalitě čtyřiatřicet 
parcel. Jejich velikost se pohybovala zhruba od pěti set do tisíce metrů 
čtverečních. Prodávaly se za cenu 750 korun za metr čtvereční. V průběhu 
několika let jich bylo rozprodáno zájemcům již dvaatřicet. Pouze dva 
pozemky, o které není zájem, dosud zbývají k prodeji.

Nové stavební parcely by navazovaly na ty již z velké části zastavěné. 
Město pro ně vykoupilo v loňském roce pozemky od soukromých vlast-
níků. „V původním projektu jsme počítali s tím, že sídliště budeme do 
budoucna postupně rozšiřovat,“ dodává František Bradáč. Páteřní sítě 
jsou v lokalitě hotovy již z první etapy. Letos by bylo potřeba další etapu 
vyprojektovat. V případě příznivé fi nanční situace případně i zasíťovat 
a vybudovat komunikace. „Tato etapa by nemusela být tolik nákladná, 
jako byla první,“ domnívá se F. Bradáč. A to právě vzhledem k tomu, že 
sítě velkých dimenzí jsou již položeny a nastavování menších by mohlo 
být levnější.

Na Hliništích postupně vznikají vedle rodinných domů i bytovky. 
Několik jich již postavily soukromé fi rmy a jsou obsazeny nájemníky. 
Další hodlá někdy v budoucnu postavit i město.              

 Martina Strnadová

Mléko z automatu je nutné převařit
(Pokračování ze strany 1.) Jsou vy-
robeny z vysoce kvalitní nerezové 
oceli a podle zvoleného stupně vý-
bavy disponují systémem promývá-
ní dávkovací trysky, které proběhne 
po každém výdeji mléka. Nepře-
hlédnutelný je i fakt, že umožňuje 
výrobci přímý prodej čerstvého 
mléka bez nákladů na zaměstnance 
a navíc může poskytnout zákazní-
kům čtyřiadvacetihodinový servis.

To ale pro velkomeziříčský au-
tomat v Radnické ulici neplatí. 
U něho je stanovena provozní doba 
výdeje od pondělí do soboty od 
8 do 17 a v neděli od 9.30 do 17 
hodin. Pokud si nepřinesete vlastní 
– například PET – lahev, můžete 
si podobnou zakoupit ve vedlejší 
prodejně novin a časopisů Milana 
Marka. Obsluha mincovního auto-
matu je jednoduchá, návod je navíc 
připevněn na dveřích hned vedle.
Chystají i automaty 

na ovoce či maso
Zatímco mincovní automaty na 

mléko se staly hitem posledních mě-
síců, podobná zařízení na ovoce či 
maso boom dosud nezaznamenaly. 
Agrární komora (AK) České repub-
liky se podle informací v médiích 

však chystá rozjet i druhou fázi pro-
jektu, která se týká právě automatů 
na ovoce a zeleninu a posléze i na 
maso. Vypadaly by podobně jako 
zařízení 
na  ne j -
různější 
nápoje či 
potravi-
ny. Na-
příklad 
jablka 
by měla 
být skla-
dována 
ve fól i-
í c h  p o 
několika 
kusech 
a umís-
těna do 
spirály. 
Zájemce 
by si je 
prohlédl 
přes sklo 
a po za-
placení 
by mu je 
speciál-
ní st roj 
vydal 

tak, že by zboží nepadalo dolů, 
ale zákazníkovi by bylo podáno. 
Jak ale našemu týdeníku sdě-
lil ředitel okresní AK ve Žďáru 

V návodu umístěném vedle automatu se dočtete, jak postupovat během obsluhy, ale také to, že syrové 
mléko je třeba převařit.                                                                                              Foto: Iva Horká

nad Sázavou ing. Václav Špa-
ček, na Žďársku zatím žádný 
přístroj tohoto typu v provozu není.

Iva Horká

Právě dnes, tj. 10. února, mů-
žete ve Velkém Meziříčí poprvé 
navštívit novou poradnu České 
obchodní inspekce (ČOI). Najdete 
ji ve druhém patře nové budovy 
radnice, v kanceláři živnostenského 
odboru, dveře č. 9. Zájemcům bude 
k dispozici od 8.30 do 15 hodin a ve 
stejný čas pak pravidelně vždy kaž-
dou druhou středu v měsíci. 

Poradnu ČOI zajistil živnosten-
ský odbor městského úřadu náhra-
dou za podobnou poradnu Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS), jejíž 
činnost v našem městě byla po 
třech letech dočasně pozastavena. 
„Poradna prozatím skončila z fi -
nančních důvodů. A to ze strany 
Sdružení obrany spotřebitelů , 
kterému se nepodařilo letos na 
tuto aktivitu získat dotace,“ vy-
světlila vedoucí velkomeziříčského 
živnostenského odboru Zdeňka 
Peterková. Poradna SOS byla ve 
Velkém Meziříčí využívána čet-
nými zájemci. Těm se zde dostalo 

Na radnici dnes zahajuje činnost 
nová poradna

bezplatně informací souvisejících 
s ochranou spotřebitelských práv. 
O radu žádali lidé, kteří se měli 
například potíže s vyřizováním re-
klamace či se setkali s nezákonným 
nebo neetickým chováním podni-
katelů apod. „Problémů je všude 
dost a lidé si na poradnu zvykli. 
Proto jsme se snažili najít náhra-
du. Bude sem dojíždět pracovnice 
z jihlavského pracoviště ČOI,“ 
dodala Zdeňka Peterková s tím, že 
není vyloučeno, aby v budoucnu ve 
městě fungovaly střídavě poradny 
obě. Nová poradna ČOI nabídne 
zájemcům rady v podstatě podob-
ného druhu a také bezplatně. Česká 
obchodní inspekce kontroluje, zda 
nedochází ke klamání spotřebitele, 
bezpečnost výrobků uváděných na 
trh, zda jsou dodržovány dohodnuté 
nebo stanovené podmínky a kvalita 
poskytovaných služeb a další. Bližší 
informace najdete na internetových 
stránkách České obchodní inspekce 
www.coi.cz.     Martina Strnadová
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Horsefeathers snowpark s test centrem prken na Fajtově kopci ve Vel-
kém Meziříčí ožil minulou sobotu divokou jízdou. Rozjela se tam totiž 
první Horsefeathers snowboard fi ght (bitva, boj). Jel se slopestyle po celé 
délce parku, který obsahoval nejenom skok se třemi různými délkami 
tablu (stolu), ale také spoustu railů (mantinelů, příček) a beden. Celá akce 
začala v deset hodin dopoledne registrací a tréninkem a samotné závody 
pak byly zahájeny s mírným předstihem, a to již o půl jedné. Finálový 
jam se pak konal kolem 16. hodiny. Závodů se zúčastnilo několik desítek 
mladých lidí, z nichž byly pouze dvě dívky. Vítězem v nejobsazenější 
mužské kategorii se stal Martin Bidlo z Liberce (startovní číslo 8), druhý 
skončil Vlasta Zezula z Velkého Meziříčí (č. 9) a třetí Matěj Novotný 
z Jihlavy (č. 49). Páté místo patřilo Dominiku Zezulovi a šesté Jiřímu 
Kališovi, oba z Velkého Meziříčí.

Na to, aby člověk stanul na stupních vítězů za takové krkolomné kousky, 
jako třeba salto na snowboardu či lyžích a podobně, je třeba pořádné dřiny, 
někdy i od malička. „Začal jsem lyžovat hodně brzo, někdy ve dvou třech 
letech. Pak jsem si přidal jízdu na prkně a ke skokům jsem se dostal ve 
třeťáku na střední škole,“ říká dnes pětadvacetiletý rekordman v jízdě 
na snowboardu z Brna, „takže se tomu věnuji vlastně celý svůj dosavadní 
život.“ Trénovat přitom jezdí nejen na naše sjezdovky, ale převážně do 
Alp, kde jsou podle jeho slov příhodnější podmínky.

Druhou akcí v tentýž den byly závody motoskijöringu, pitbiků a zimní-
ho motokrosu. Ty probíhaly na přilehlé louce, v místech, kde bývala dříve 
drakiáda. Všechny tři disciplíny se uskutečnily v rámci akce pod názvem 
Motoskijoring a zimní motocross 2010 pořádané Ctiborem Kolouchem 
a Jirkou Kvasničkou. Zazávodit si přijelo téměř 40 nadšenců, včetně účast-
níka Dakaru, motocyklového závodníka Ivo Kaštana z Velkého Meziříčí. 
Náročný terén a chvilka nepozornosti pak byly příčinou kolize, k níž došlo 
naštěstí pouze jednou za celý závod, a nikdo se při ní nezranil.

Vítězem motoskijöringu se stal jezdec Jiří Bradáč z Laviček s lyžařem 
Martinem Kubišem, v kategorii pitbiků zvítězil Ondřej Štolfa a zimnímu 
motokrosu kraloval David Kosmák. Kompletní výsledky obou závodů, 
které náš týdeník obdržel od pořadatelů, najdete na straně 4.

    Iva Horká

Adrenalin na Fajtově kopci
(Pokr. ze str. 1)

Další snowboardové závody se na Fajťáku konají 6. 3. 2010. 
Foto: Iva Horká

Závody motoskijöringu a zimního motokrosu se jely na Fajťáku poprvé. 
Foto: Iva Horká

Došlo k personální změně
v obsazení krajského zastupitelstva

Novým krajským zastupitelem se od 29. ledna letošního roku stal Jiří 
Maděra, který již složil do rukou hejtmana slavnostní slib. V řadách 
zastupitelů zvolených za ČSSD vystřídá Stanislava Mácu, který byl 
jmenován ředitelem Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy 
Telč. Jiří Maděra má již s prací pro krajskou samosprávu zkušenosti, je 
členem kontrolního výboru.

Odstupující Stanislav Máca od 1. února vede telčské gymnázium, škol-
ské zařízení zřizované krajem. Plnění povinností krajského zastupitele 
není slučitelné s výkonem funkce ředitele krajské organizace. Jiří Maděra 
(46) je také pedagogem – kmenovým zaměstnancem Gymnázia Vincence 
Makovského se sportovním zaměřením v Novém Městě na Moravě. Dru-
hým rokem je členem kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. 
„Ve své práci zastupitele bych se jako učitel velice rád věnoval oblasti 
školství a vzdělávání, dále také aktivitám vedoucím k podpoře sportu,“ 
uvedl nový zastupitel Jiří Maděra.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina, Jihlava

Až 900 tisíc korun letos kraj Vy-
sočina podpoří pořádání a organi-
zaci soutěží i výstav zaměřených na 
zemědělskou prvovýrobu. Účelem 
této podpory je přiblížit agrární sek-
tor široké veřejnosti. Stejným způso-
bem bylo možné už žádat i v minu-
lém roce, kdy pro tuto podporu bylo 
vyčleněno také 900 tisíc korun.

Podle výzvy č. 4/2010 – zeměděl-
ské akce, která umožňuje podporu 
zaměřenou na zvyšování odborné 
úrovně subjektů v sektoru zeměděl-
ství, mohou příjemci podpory žádat 
až o 90 % způsobilých výdajů (min 
5.000 korun, maximálně 100 tisíc 
korun). „V loňském roce kraj Vyso-
čina podpořil 16 akcí. Nejčastěji šlo 
o podporu směřující do oblasti vče-
lařství, chovatelství, bramborářství 
a myslivosti,“ uvedl radní kraje 

Vysočina pro oblast zemědělství 
Josef Matějek. Za podpory kraje 
Vysočina se například uskutečnily 
již tradiční Bramborářské dny 
v Havlíčkově Brodě, IV. Agrární 
potravinářský den v Pelhřimově 
nebo soutěž výrobků potravinářské-
ho průmyslu kraje Vysočina.

Žádosti mohou podávat práv-
nické osoby, které jsou založeny 
k nepodnikatelským účelům, tj. 
občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti nebo zájmová 
sdružení právnických osob. Žádosti 
o poskytnutí fi nančního příspěvku 
mohou zájemci předkládat od 
1.února do 1.března 2010.

Podrobné informace jsou k dis-
pozici na www.kr-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Veřejnost může pátrat
v evidenci válečných hrobů

Najít zmínku o odvaze, službě vlasti nebo připomenutí záslužných činů 
vojáků i civilistů z druhé i první světové války může díky nové databázi 
i veřejnost. Minulý týden byla nově zpřístupněna evidence válečných 
hrobů umístěných v kraji Vysočina, dále v celé České republice i v za-
hraničí. Ta zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které 
zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku 
válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly, 
připomínající válečné události.

Evidenci válečných hrobů zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR od roku 2005. „Za 
toto období byly v kraji Vysočina shromážděny údaje o 1 732 válečných 
hrobech a více než 17 600 evidovaných válečných obětech. Současně byla 
pořízena fotodokumentace jednotlivých válečných hrobů a za spolupráce 
krajského úřadu a ministerstva pověřené obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností zadaly údaje do evidence,“ uvedla Jaroslava Váchová z Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina.

Každý zájemce, který si chce vyhledat např. někoho ze svých předků 
nebo osobu, o které slyšel, že zahynula během války a neví, kde je pohřbe-
na nebo kde je připomenuta, může si nyní v centrální evidenci válečných 
hrobů, která je k dispozici na internetové stránce www.valecnehroby.
army.cz, tyto údaje zjistit. „Pokud už tuto osobu nebo válečný hrob najde, 
může si dále prohlédnout i připojenou fotodokumentaci a také zjistí, kdo 
údaje do evidence zadal a může zodpovědět i případné dotazy,“ doplnila 
Jaroslava Váchová.

V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních 
míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku 
(256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu KrÚ kraje Vysočina

Sportovci s centrálními poruchami hybnosti z celé 
České republiky se sjeli o víkendu 6. – 7. 2. do Velkého 
Meziříčí, aby se zde utkali na národním turnaji v boc-
cie O březejckého medvěda. V tělocvičně základní 
školy na Školní ulici se konalo první kolo první ligy 
OZP cupu.

Pořadatelem akce bylo občanské sdružení TJ 
Dětské středisko Březejc, z pověření České federace 
Spastic handicap. Spolupořadatelem byla Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, kraj Vysočina a město Velké Meziříčí. 
Mediálním partnerem byl týdeník Velkomeziříčsko. 
První ročník tohoto turnaje se ve Velkém Meziříčí 
odehrál již v roce 2004, kdy byl pořadatelem SK 
Kociánka Brno ve spolupráci se zdejším Handicap 
Sport Clubem. Březejčtí měli pořadatelství na svých 
bedrech již podruhé.

Na turnaj se sjelo čtyřiačtyřicet sportovců zdra-
votních tříd BC1, BC2, BC3 a BC4. Vzájemně se 

Vloupal se do sklepa
Dne 29. 1. 2010 překonal do-

sud neznámý pachatel, za použití 
nezjištěného předmětu, vchodové 
dveře do bytového domu na ulici 
Tyršova ve Velké Bíteši. Ze sklepa 
následně odcizil tři páry sjezdových 
lyží a jízdní kolo. Majiteli tak způ-
sobil škodu ve výši 23 000 korun.

Pod kola mu vběhl divočák
Dne 30. ledna 2010 v 18.35 hodin 

jel po silnici II. třídy ve směru od 
Košíkova k Ludvíkovu osmatři-
cetiletý řidič s osobním vozidlem 
Ford. Při jízdě v přímém úseku 
mu vběhlo z levé strany do jeho 
jízdního divoké prase, na což již 
nedokázal bezpečně zareagovat. 
Došlo ke střetu přední části vozidla 
s divokým prasetem. Zvíře bylo na 
místě usmrceno, ke zranění osob 
nedošlo. Na vozidle vznikla škoda 
ve výši asi 20 000 korun.

Kradl v mateřské škole
Neznámý pachatel v době od 14 

do 15.30 hodin dne 1. 2. 2010 prove-
dl vloupání do kanceláře v mateřské 
škole na Masarykově náměstí ve 
Velké Bíteši. Vstoupil nezajiště-
nými dveřmi na chodbu budovy 
a následně nezjištěným předmětem 
otevřel dveře do kanceláře. Tu 
následně prohledal a z neuzamče-
né skříňky psacího stolu odcizil 
fi nanční hotovost. Svým jednáním 
tak organizaci způsobil škodu na 
poškozených dveřích a na odcizené 
hotovosti ve výši 14 000 korun.
Vjel do sněhu a srazil se s autem

Dne 3. února 2010 v době kolem 
7.45 hodin jel po pozemní komu-
nikaci ve směru od obce Deblína 
k Velké Bíteši pětačtyřicetiletý 
řidič osobního vozidla Citroën 
Berlingo. Při vyjíždění z mírné 
levotočivé zatáčky do kopce spatřil 
protijedoucí nákladní soupravu, 
které začal uhýbat více vpravo. 
Při uhýbání protijedoucí nákladní 
soupravě s vozidlem vjel do vpravo 
vyhrnutého sněhu. Po projetí uvede-
né nákladní soupravy při vyjíždění 
z vyhrnutého sněhu s vozidlem na 
vozovce pokryté vrstvou rozbředlé-
ho sněhu dostal smyk, vjel do levé 
poloviny vozovky, kde při vracení 
zpět do pravé poloviny vozovky 
došlo ke střetu s protijedoucím 
osobním vozidlem značky Škoda 

Octavia. Po střetu obě vozidla sjela 
mimo vozovku ve svém směru jíz-
dy. Při dopravní nehodě ke zranění 
osob nedošlo. Dechová zkouška 
byla provedena u obou řidičů s ne-
gativním výsledkem. Na vozidlech 
vznikla škoda převyšující 240.000 
korun.

Poškodili hrací automat
Dva neznámí pachatelé se v dru-

hém a třetím lednovém týdnu 
v provozovně na ulici Hornoměst-
ská ve Velkém Meziříčí dopustili 
podvodného jednání. Poškodili 
hrací automat a ovlivňovali průběh 
hry. Podvodně vyhráli a od obsluhy 
si nechali vyplatit výhru. Způsobili 
tak škodu převyšující 45.000 korun.

Nedal přednost a boural
Dne 7. února 2010 v 17.25 hodin 

jel třiadvacetiletý řidič automobilu 
Škoda po silnici směrem od Třebíče 
k Velkému Meziříčí. Na křižovatce 
s ulicí Třebíčská ve Velkém Meziříčí 
chtěl odbočit vlevo. Při odbočování 
však nedal přednost v jízdě proti-
jedoucímu vozidlu Peugeot, které 
jelo po hlavní pozemní komunikaci. 
Došlo ke střetu vozidel. Ke zranění 
osob nedošlo. Zkouška na alkohol 
– negativní. Škoda na vozidlech 
je vyčíslena na 190.000 korun.

Vloupání do vozidel
V době od 4. 2. do 5. 2. 2010 

provedl dosud nezjištěný pachatel 
vloupání do tří motorových vozidel 
zaparkovaných ve Velké Bíteši. 
K prvnímu vloupání došlo na ulici 
Návrší. Z vozidla VW Craft zmizela 
navigace Mio. Ke druhému vloupá-
ní došlo na ulici Tyršova. U vozidla 
Opel Omega rozbil pachatel okna 
dveří a zavazadlového prostoru. 
Vnikl do auta, ale nic neodcizil. 
Třetí vloupání bylo nahlášeno na 
ulici U Stadionu. I v tomto případě 
neznámý pachatel poškodil okno 
dveří. Z vozidla si ale nic neodnesl. 
Na vozidlech a odcizené navigaci 
vznikla škoda 19.000 korun.

Vloupali se  do sklepní kóje
V týdnu od 2. 2. do 5. 2. 2010 

dosud neznámý pachatel překonal 
vstupní dveře na ulici Čechova ve 
Velkém Meziříčí. Vnikl do sklep-
ních prostora odtud ze sklepní kóje 
odcizil potraviny a drogistické zbo-
ží. Škoda převyšuje 2.500 korun.
Jana Martincová, komisařka PIS ŽR

Kraj letos uvolní 900 tisíc korun 
na propagaci zemědělských akcí

V Meziříčí se utkali boccisté z celé ČR
utkali soupeři například z Jedličkova ústavu v Praze, 
z Janských Lázní, z Plzně, z Léčebny Košumberk, ze 
zakládající tělovýchovné jednoty Nola Teplice, brněn-
ské Kociánky či Olomouce. Svá želízka v ohni měla na 
turnaji pochopitelně i tělovýchovná jednota Dětského 
střediska Březejc. Mezi nimi se letos objevil také 
Rostislav Štursa, který si zde odbyl svou prvoligovou 
premiéru. S ním trénuje dobrovolnice Bára Šlitrová. 
„Rosťa si vůbec poprvé ve své sportovní kariéře 
vybojoval postup do první ligy a Bára má na jeho 
úspěchu velkou zásluhu,“ sdělila Monika Doskočilo-
vá, předsedkyně TJ DS Březejc. Rosťa sám ke svému 
víkendovému závodu dodal: „Zatím mám jeden zápas 
za sebou, ale moc se mi v něm nedařilo. Ale ještě mě 
čeká další, tak uvidíme.“ Podle Moniky Doskočilové 
v tomto druhu sportu nejde jen o štěstí, jak by si někdo 
neznalý věci mohl myslet. Za úspěchem sportovců 
je spousta tréninkových hodů a hodin v tělocvičně. 
(Výsledky na straně 10.)              Martina Strnadová

Na sobotním slavnostním zahájení turnaje vystoupila taneční skupina Kosatky Velké Meziříčí spolu s atletkami 
TJ DS Březejc. Více foto na www.velkomeziricsko.cz/fotogalerie.                             Foto: Martina Strnadová

V Budišově hořela kůlna
V úterý 2. února 2010 po 18. ho-

dině byl na Krajské operační a in-
formační středisko Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina 
ohlášen požár kůlny v Budišově na 
Třebíčsku. Při příjezdu jednotek 
na místo události bylo zjištěno, že 
došlo k požáru v půdním prostoru 
hospodářského stavení. Na likvida-
ci požáru byl nasazen jeden vodní 
proud. V 18.24 hodin se hasičům 
podařilo oheň lokalizovat. Požá-
rem zasažené podhledy objektu 
jednotky rozebraly a půdní prostor 
vyklidily. Ve 20 hodin byl požár 
zcela zlikvidován a jednotky se 

postupně vrátily zpět na své zá-
kladny. Dohled nad požářištěm 
prováděla místní jednotka sboru 
dobrovolných hasičů.

Při požáru, ani samotném zása-
hu nebyl nikdo zraněn. Plameny 
napáchaly škodu v předběžné výši 
90 000 Kč. Hasiči svým zása-
hem uchránili hodnoty ve výši 
500 000 Kč. Příčina se vyšetřuje.

Na místě zasahovaly jednotky 
profesionálních hasičů ze sta-
nic Třebíč a Náměšť nad Osla-
vou společně s jednotkami sborů 
dobrovolných hasičů z Budišova 
a Pozďatína.
Petra Musilová, HZS kraj Vysočina



Program bohoslužeb
v kostele sv. Mikuláše

Středa 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny 
 7.00 Mše sv. za Františka Komínka, rodiče, 
 rodinu Letmajerovu a Vítovu o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 11. 2. Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
 7.00 Mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčko – 
 vy, dva syny, dceru, rodiče Prokopovy a syna o. L. Sz.
18.00 Mše sv. volný úmysl o. M. P.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 12. 2.
 8.00 Mše sv. za Karla Kocha o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za maminku Anastázii 
 Doležalovou o. M. P.
Sobota 13. 2. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. na poděkování za prokázaná dobrodiní 
 a šťastnou hodinu smrti o. M. P.
18.00 Mše sv. za Boží milosrdenství pro živé 
 a zemřelé z celého příbuzenstva o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. Lavičky o. L. Sz. 
6. neděle v mezidobí 14. 2. – Den nemocných 
 7.30 Mše sv. za Karla Kocha, rodiče Zachovy a Kochovy, děti 
a jejich rodiny o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za všechny nemocné o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za zemřelého 
 syna, tatínka, prarodiče a za duše v očistci. o. M. P.
18.00 Mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou 
 a zemřelou rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu
 a za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
V pátek od 14.00 do 15.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti, 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V neděli chceme v naší farnosti 
prožít Den nemocných. Mše sv. v 9.00 bude za nemocné a bude spojená 
se společným udělováním Svátosti nemocných. Starší a vážně nemocní 

farníci, kteří jsou ve stavu milostí posvěcující, 
mohou přistoupit k této Svátosti. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele a na faře. Zejména děkuji 
za povánoční úklid. Nedělní sbírka bude věnovaná 
na opravu elektroinstalace v kostele. V pátek 12. 
2. v Radešínské Svratce bude Nový Jeruzalém, 
začátek v 17.00, autobus z Velkého Meziříčí jede 
od Domusu v 15.40, z Mostišť v 16.10 a z Vídně 
jede v 16.15 hodin. V sobotu 13. února 2010 jste 
všichni srdečně zváni na V. farní ples ve Velké 
Bíteši. Začátek je ve 20 hodin. 

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.cz

ŘÁDKY NA NEDĚLI
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají kaž-
dou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 

Velké Meziříčí 

Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Českobratrská církev evangelická
● 14. 2.:  9 hodin – bohoslužby, 14 hodin – biblická hodina (Jabloňov),
 16 hodin – biblická hodina (Jestřabí) 
● 16. 2.: 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
●  pok ud nen í  uvedeno ji na k ,  konají  se  se tkán í  v  Huso -

vě domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24)                      -pj- 

Vzpomínky.doc (25kB) – Delete!
Stojím naproti skupině dětí. Je jich skoro 

devět. Je třeba nastolit nějaké téma našeho 
rozhovoru. Jako úvod k problematice svaté 
zpovědi a zpytování svědomí bude možná 
nejlepší heslo: VZPOMÍNKY. Ptám se: 
co jsou? zda nějaké mají? Reakce: někteří 
se dívají plni překvapení. Jiní se smějí. 
Někteří vypadají zarmouceně. A tak jsem 
se nedozvěděl na co vzpomínají. Možná 
že na nic? 

Večer potkávám svého kamaráda, který byl svědkem onoho setkání 
s mladými. Ten se culí, směje a říká: „No, možná ony nemají vzpomínky, 
ale ty určitě ano. A určitě je jich mnoho.“

A tak začala diskuze. 
Jsem si vědom, že problém minulosti, ukládání nějakých událostí v pa-

měti, vracení se k nim, je spíše parketou psychologa, ale mravní hodnota 
činů je také předmětem pro etika a teologa. Každý zdravý člověk vzpo-
míná na minulost. K některým chvílím se vracím rád, a některé, často ty 
nepříjemné, bych spíše vymazal ze svého mozku. Prostě bych udělal rychle 
delete, jak se to dělá na klávesnici počítače. Jenomže to nejde. Nejde to 
ani vymazat, ani zapomenout. To co je třeba učinit, je správně ohodnotit 
jednotlivé činy. Radovat se z těch dobrých, a uvědomit si co nebylo OK. 
Omluvit se, když je to možné, za to, co bylo nesprávné, špatné a možná 
dokonce i zlé. A vzít si z nich nějaké ponaučení. Jakékoliv vymazání nebo 
potlačení spíše zhorší psychickou a mravní kondici člověka. 

Važme si vzpomínek, neboť stojí za to něco mít… (tato slova zně-
jí v jedné písni).                                           P. Lukasz Szendzielorz 

Dne 8. 2. 2010 jsem navštívil re-
dakci Velkomeziříčska s tímto pro-
hlášením. V článku uveřejněném 
v čísle 5 s názvem „Pokácí dvě lípy 
na náměstí“ je uvedeno rozhodnutí 
o odstranění dvou lip, na kterém se 
usnesla městská rada. Lípy posu-
zovala odborná fi rma, která u tří 
ze sedmi doporučila odpovídající 
pěstební zásah s předpokladem 
jejich další dlouhodobé existence. 
Je podivuhodné a nepochopitelné, 
že byla vybrána právě jedna z těchto 
lip k likvidaci a toto bylo panem 
starostou ze strany radnice zamlče-
no. Rovněž zde nebylo uvedeno, že 

Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR doporučila vyhlášení stromů 
za památné, i když v článku je jed-
nostranně uváděno jen doporučení 
negativní od komise pro regeneraci 
městské památkové zóny.

Také obavy pana starosty z po-
škození lip při příští úpravě náměstí 
jsou zcela liché. V ochranném 
pásmu lip nejsou žádné technické 
sítě a výměna dlažby za vhodnější 
a prodyšnější lípám jen prospěje.

Prozatím z celého vyplývá úpor-
ná snaha lípy na náměstí postupně 
zlikvidovat.      Ing. Antonín Dvořák, 

Velké Meziříčí

Nesouhlas s některými argumenty 
v případu kácení lip

Vyjádření radnice
k příspěvku ing. A. Dvořáka

Rada města souhlasila s podáním žádosti o vydání povolení ke ská-
cení dvou lip rostoucích na Náměstí ve Velkém Meziříčí a označených 
v mapovém podkladu znaleckého posudku č. 174-1 056/09 jako stromy 
č. 3 a 7 a to na základě jak posouzení odborné fi rmy (strom č. 7), tak na 
základě doporučení Komise regenerace městské památkové zóny (strom 
č. 3). Konečné rozhodnutí není v kompetenci Rady města. Komise re-
generace městské památkové zóny Radě města doporučila odstranění 
lípy č. 3, neboť tato lípa v oblasti odolnosti proti vyvrácení vykazuje 
hraniční hodnotu. 

Vedení města Velké Meziříčí rozumí snaze zachovat lípy na náměstí 
i doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR prohlásit lípy za 
památné vzhledem k jejich úctyhodnému stáří i pro jejich význam histo-
rický a památný. Nicméně na prvním místě je vždy bezpečnost a zdraví 
lidí, kteří náměstím procházejí.                                  Veronika Poulová, 

pracovnice veřejných vztahů Městského úřadu, Velké Meziříčí

Biopotraviny v naší společnosti
Jsme již několik roků členy Evropské unie, snažíme se přiblížit nejvy-

spělejším zemím v mnoha oblastech. Oblast, ve které v současné době ještě 
zaostáváme, jsou biopotraviny, zvláště ovoce, zelenina a další rostlinné 
produkty. Bioprodukty, ovoce i zelenina, obiloviny a další produkty jsou 
pěstovány bez použití umělých hnojiv a chemických látek, určených pro 
ochranu rostlin (pesticidy, insekticidy). Je zakázáno používat geneticky 
modifi kované materiály. Ekologické zemědělství je velmi šetrné k život-
nímu prostředí, nezatěžuje ho dávkami umělých hnojiv a chemických 
prostředků. Obnovuje se přirozená rovnováha v přírodě, neohrožují se 
podzemní a spodní vody únikem syntetických látek. 

Standardy ekologického zemědělství určuje evropská legislativa, všich-
ni producenti biopotravin jsou pravidelně a velmi přísně kontrolováni. 
Výsledkem tohoto způsobu pěstování je ovoce, zelenina a další plodiny 
výrazně prospěšnější lidskému zdraví, než je tomu u běžné produkce. 
Bylo dokázáno, že bioovoce, biozelenina a další bioplodiny obsahují ve 
srovnání s běžnou produkcí až o 50 % více vitamínů, konkrétně vitamin C 
je vyšší o 27 %. Dále obsahují podstatně více minerálních látek, enzymů 
a dalších zdraví prospěšných živin. 

Díky speciálnímu způsobu pěstování roste bioovoce, biozelenina a další 
produkty pomaleji, mají nižší obsah vody, a tím i vyšší podíl vlákniny. Kon-
zumací těchto biopotravin přispíváme podstatně ke zlepšení zdraví, jejich 
podíl v šetřících, protisklerotických i diabetických dietách je výrazně vyšší. 
Občan namítne, jsou však podstatně dražší. Při jejich rozšíření se cena 
částečně sníží, je kompenzována tím, že prospívají více našemu zdraví. 
Český svaz ochránců přírody ve Velkém Meziříčí pořádá letos již 13. 

ročník Biojarmarku ve Žďáře nad Sázavou, připravuje se i podobná akce 
ve Velkém Meziříčí. Je ve spojení se Svazem ekologických zemědělců 
Pro-Bio, regionální zastoupení je v Jihlavě, Sasov 2 i s agenturou ZERA 
v Náměšti nad Oslavou. Od těchto institucí mohou získat noví pěstitelé 
potřebné rady a informace. Významně tak přispíváme i k ochraně život-
ního prostředí a trvale udržitelnému způsobu života. 

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí 

Uvedený skutečný příběh a ná-
sledující výrok moudrého lékaře by 
mohly být úvodem do série krátkých 
upřímně míněných rad (1× měsíčně) 
těm spoluobčanům, kteří o ně stojí: 
„Jen málo lidí zná druh stravy, 
kterou tělo potřebuje, aby bylo 
udržováno v dobré kondici a síle. 
A málokdo si dá námahu s tím, aby 
takovou stravu vyhledával.“

Za poslední tři tisíce let tři velké 
kulturní národy, které se povznesly, 
přišly nazmar vinou luxusu. Byli to 
Egypťané, Řekové a Římané. A teď 
příklad „přínosu“ civilizace: Na 
Landronských ostrovech, které roku 
1621 objevili Španělé, byli jejich 
obyvatelé přesvědčeni že jsou jedi-
ným národem na světě. Neznali nic 
z toho, co civilizovaní lidé považují 
za nepostradatelné. Dokonce nikdy 
neviděli oheň a bylo velmi nesnadné 
navyknout je na jeho používání. Ze 
zvířat znali pouze některé druhy 
ptáků a nikdy je nenapadlo, že by je 
mohli jíst. Ořechy, ovoce, zelenina – 
to byly jejich jediné potraviny – vše 
v syrovém stavu. 

Přitom měli nápadně krásnou 
stavbu těla a velikou sílu. Dovedli 
si snadno poradit s 250 kilogramo-
vými těžkými břemeny. Nemoci 
neznali a všichni se dožívali 100 
i více let bez sešlosti věkem. 

Ano – před více než třemi stole-
tími bylo na Landronech přes sto 
tisíc zdravých silných lidí, kteří 
nevěděli, co je nemoc. Nyní – je 
tam pár tisíc sešlých degenerova-
ných obyvatel, kteří zřídka kdy 
dožijí 40 let. 

Základ zdraví = zdravá krev
Zdravá krev obsahuje 1/5 kyselin 

a 4/5 zásad, tzv. acidobazická rov-
nováha. Jestliže požívám potraviny, 
které krev „zkyselují“, pak naše vy-
lučovací orgány přetížíme – zvláště 
ledviny, které tzv. „nestíhají“; pak 
dochází k rychlému zaplavení těles-
ných tkání kyselinami a jedy. 100% 
vinu na překyselování má maso (ja-
kékoli), živočišné tuky, ztužené tuky, 
rafi nované oleje, bílý chléb a pečivo 
i koláče, bílý rafi novaný cukr, čo-
koláda, káva, tmavé čaje, přemíra 
soli, sýry, smažená jídla, nedozrálé 
ovoce. 100% zásadité jsou všechny 
druhy zeleniny, cibule, brambory, 
ořechy, vyzrálé ovoce. Nedejte se 
zmást tím, že např. citrony a rajská 
jablíčka jsou kyselé chuti – jsou však 
vysoce zásaditá a prospívají tělu.

Ale pozor – jestliže zásadité ovoce 
či zeleninu podrobíme působení vy-
soké teploty, pak se stávají kyselino-
tvornými. Hlavní podíl nadměrných 
kyselin sestává z tvorby kyseliny 
močové. Mnohé z odpadů, které se 
tvoří v těle, se rovnoměrně ukládají 
všude v tkáních, kloubech, cévách 
a ucpávají, zahleňují, zvápenaťují, 
zanášejí tukem a zatěžují orgány těla. 
Přitom tvoří určité kyseliny krys-
talky ve svalech a kloubech. Jaké 
jsou následky? Revmatické bolesti, 
deformace kloubů, žlučové a ledvi-
nové kameny, cévní onemocnění, 
žaludeční vředy, nehojící se rány, 
rakoviny, infarkty, mozkové mrtvice. 

-Rezekvítek-
Ze zahraničních mater iálů 

Dr. Hindhede

Víte, co máte jíst, abyste byli zdraví?
1. díl

(Pokr. ze str. 3.)
Motoskijöring (jezdec, lyžař) – výsledky

1. Bradáč Jiří, Kubiš Martin; 2. Kolouch Ctibor, Mráz Jiří; 3. Osoba Josef, 
Hřímal Tomáš; 4. Štolfa Ondřej, Stee Petr; 5. Kratochvíl Libor, Dufek 
Luboš; 6. Kosmák David, Bílek Vojtěch; 7. Doubek Marcel, Smutný Vla-
dimír; 8. Rozmarýn Jiří, Vokoun Ondřej; 9. Kvasnička Jiří, Číhal Michal; 
10. Dokulil Petr, Taušová Bára; 11. Homola Tomáš, Homola Tomáš jr.; 
12. Nováček Stanislav, Kavalec Petr

Kategorie pitbiků – výsledky
1. Štolfa Ondřej, 2. Knecht Martin, 3. Klimeš Jiří, 4. Kafka Radek, 
5. Knecht Roman, 6. Kaštan Ivo

Zimní motokros – výsledky
1. Kosmák David, 2. Bradáč Jiří, 3. Kolouch Ctibor, 4. Doubek Marcel, 5. Oso-
ba Josef, 6. Kvasnička Jiří, 7. Kratochvíl Libor, 8. Malec Antonín, 9. Malec 
Petr, 10. Štolfa Jaromír, 11. Homola Tomáš, 12. Malec Standa                     -lp-

Snowboardové závody – výsledky
1. Martin Bidlo (věk 20) Liberec, 2. Vlasta Zezula (24) Velké Me-
ziříčí, 3. Matěj Novotný (19) Jihlava, 4. Jan Havlíček (22) Brno, 
5. Dominik Zezula (20) Velké Meziříčí, 6. Jiří Kališ (22) Velké Mezi-
říčí, 7. Karel Kupec (23) Pelhřimov, 8. Matěj Kochánek (22) Jihlava, 
9. Filip Martinec (21) Brno, 10. Bery Třebíč                   -hf, skivm-3× foto: Vladimír Ryšán
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Oznámení
o zveřejnění pronájmu 

nebytových prostor
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu ne-
bytových prostor – Areál zdraví na ulici Sportovní ve Velkém 
Meziříčí:
– nebytové prostory na pozemku p. č. 3911/16 o výměře 194 m2 

– zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku p. č. 3911/17 o vý-
měře 228 m2 – zastavěná plocha a nádvoří zapsaných na listu 
vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec Velké 
Meziříčí a katastrální území Velké Meziříčí,

– nebytový prostor je situován: 1. PP o rozloze 153,83 m2, 1. NP 
o rozloze 376,27 m2, 2. NP o rozloze 292,60 m2 – z toho byt 
o výměře 69,10 m2, terasa o rozloze 91,40 m2.

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory v Areálu zdraví, Sportovní 
ul. ve Velkém Meziříčí se písemně přihlásí na Městské správě bytů, 
Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel JUDr. Karel Lancman, 
který poskytne na požádání podrobnější informace k podmínkám 
pronájmu v termínu do 18. 2. 2010.

Nebojte se zavolat,
solidní jednání.

Romantické historické pokoje sleva 30 % – ceny od 1.450 Kč
Pokoje s vířivou nebo masážní sprchou
1 hodina soukromí v bazénu a sauně
Snídaně pro 2 osoby
Do každého pokoje láhev ZDARMA Bohemia Rosé DemiSec

Rezervace v hotelové recepci, Hotel Jelínkova vila,
e-mail: hotel@jelinkovavila.cz, tel.: 566 502 205
Nabídka platí na jednu noc ve dnech 12. až 14. 2. 2010.

Akce 30 % sleva

a sekt zdarmaValentýnská noc
v Hotelu Jelínkova vila

BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424,
Sokolovská 23, VM
pr. doba:
Po 13–15, St 10–13, ČT 14–17

Prodej RD Křižanov

Samostatně stojící podsklepený RD 
5+1 s garáží, zahradou a zahradním 
domkem. Dům je velmi dobrém stavu.
Tel.: 777 824 822, www.rkfi nreal.cz

Zubní pohotovost
6. 2. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342
7. 2. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 092
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                      Zdroj: http://www.nnm.cz

Lisovna plastů, spol. s  r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka na pozici:

Požadavky: 
∗ VŠ nebo SŠ technického směru a praxe v řídící funkci 
∗ zkušenost na obdobné pozici nutností
∗ znalost jednoho světového jazyka 
∗ znalost kvality plastikářské a automobilové výroby výhodou
∗ znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou

Náplň práce:
∗ jednání s obchodními partnery o požadované kvalitě produktů 
∗ příprava vzorkování a zkoušek
∗ příprava a vedení dokumentace
∗ spolupráce při řešení reklamací a zjišťování příčin interních neshod

TECHNIK JAKOSTI

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na adresu
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Mgr. Ilona Dobrovolná
obchodní právo rodinné právo trestní právo
občanské právo pracovní právo zdravotnické právo

Náměstí 79/3 (Obecník), Velké Meziříčí
www.dobrovolna.cz

tel.: 776 576 624

vás srdečně zve
ve dnech 18.–20. 2. 2010 na

Velký výběr zvěřiny:
srnec, jelen, děna, bažant, divoká kachna, černá zvěř

Ceník soukromé inzerce 
Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu 
do rubriky »Prodám – koupím – vyměním« je 
za cenu 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 
45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc připo-
čítán manipulační poplatek 20 Kč. Do rubriky 
daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomín-
ka – poděkování« jsou za cenu 100 Kč bez 
fotografi e a 150 Kč s fotografi í.

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

přijmeme
pracovníka na recyklační dvůr

Na částečný úvazek – Dohodu o pracovní činnosti
Vhodné pro osoby částečně invalidní nebo důchodce

Požadavky:
zodpovědnost ■ fl exibilita ■ spolehlivost

Informace na tel. čísle: 566 523 245, mobil:724 281 452

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety

www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

ŘP – C, E, profesní průkaz, 
praxe a znalost němčiny 

vítány.
Tel.: 777 195 106.

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon: 566 782 009
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz



■ Elektromotor, 900 ot /min, 
380 V, 1,1 kW nebo jiný. Tel.: 
604 473 997.
■ Větší kamna a stojanovou vrtač-
ku tovární výroby. Tel.: 604 473 997.
■ Koupím garážová vrata dvou-
k ř ídlová, dřevěná. Nabídněte, 
děkuji. Tel.: 737 563 900.
Nemovitosti

■ Prodám RD se zahradou 
ve Velkém Meziříčí na ulici 
Vrchovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat.
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.

■ Prodám garáž ve Velkém Me-
ziř íčí, na Fajtově kopci. Cena 
dohodou. Tel.: 608 223 951 po 14. 
hodině.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Koupím rodinný domek k re-
konstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Možná výměna za byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí se vzájemným 
doplatkem. Tel.: 774 619 699.
■ Koupím garáž v Čechových sa-
dech. Nabídněte. Tel.: 603 977 130.
■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Spěchá. Tel.: 606 662 872.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ul. Poš-
tovní ve VM. Tel.: 604 315 659.
■ Prodám garáž na ul. Gen. Jaro-
še. Tel. v redakci.
■ Koupím menší RD ve V. Me-
ziříčí na pozemku do cca 600 m2, 
v klidové oblasti. Upřednostní-
me co nejvíce soukromí. Tel.: 
733 785 713.
■ Prodám podsklepený RD ve V. 
Meziříčí po kompl. rekonstrukci. 
Přízemí: velká kuchyň s jídelnou, 1 
pokoj, koupelna. 1 podlaží – velká 
hala, 2 dětské pokoje, malá koupel-
na. Předzahrádka, studna, dvůr. RK 
nevolat! Tel.: 603 184 919.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši v 1. NP zrekonstruovaného 
bytového domu v ulici U Stadionu. 
Tel.: 774 836 208.
■ Hledám pronájem nejlépe 
zařízeného bytu nebo části RD 
v Měříně nebo V. Meziříčí. Tel.: 
777 617 675.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 – 2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+1, Velká Bíteš, 
zařízený, ihned. 2.000 Kč + inkaso. 
Tel.: 739 349 830.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Prodám
■ Prase, váha 120 kg, možnost 
v půlkách. Tel.: 606 806 962.
■ Prase, doma krmené, 100 – 
150 kg. Tel.: 566 520 629.
■ Motorovou pilu MS 390 Stihl, 
výkon 3,6 kW, dětské lyžařské 
přilby Uvex, starší dámské horské 
kolo. Tel.: 736 240 216.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Fiat Brava 1.2 80 SC LPG, r. v. 
2002, 106 000 km, sekvenční LPG 
od 9/2008, zelená metalíza, koupe-
no v ČR, první majitel, nové náplně, 
nové př. kotouče, výfuk 1/2 roku, 
cena 85.000 Kč. Tel.: 776 155 981.
■ Mobil Samsung X660 (T-Mobi-
le), plně funkční. Cena 700 Kč. Tel.: 
737 870 564.
■ Náhr. díly na Peugeot 25, 2 ks 
převodovek, cena za kus 2.000 Kč, 
zadní páté dveře (zachovalé) cena 
500 Kč a další náhradní díly kromě 
motoru. Dohoda cen možná. Tel.: 
774 346 275.

■ Konzumní salátové bram-
bory odrůda Lolita, 1 kg/4 Kč. 
Tel. p. Jurková, 733 193 270.

■ Kombi chladničku Gorenje, 
provedení nerez, 1 kompresor, třída 
A, stáří 2,5 roku, velmi zachovalá. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 605 154 135.
■ Aut. pračku Samsung, ne-
používanou, ještě 1 rok záruka, 
šířka 40 cm, velký display, mnoho 
funkcí, časování, jako nová. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 154 135.
■ Obývací stěnu, š. 3,75 m, barva 
hnědá – mořený dub. Cena doho-
dou. Fotografii pošlu e-mailem. 
Tel.: 737 763 404.
■ Pultový mrazák, objem 255 l, 
zesílená izolace, spotřeba 0,67 kWh. 
Lednici s mrazáčkem, Objem led-
nice 195 l, objem mrazáčku 20 l, 
spotřeba 0,57 kWh. Pletací stroj 
Dopleta 180. Tel.: 776 202 779.
■ Prase, váha 180 – 200 kg. Cena 
za 1 kg živé váhy 33 Kč. Tel.: 
739 619 677.
■ Dřevo – bříza, vhodné do krbu, 
700 Kč/prm. Tel.: 737 748 776.
■  Vykrmená prasata .  Cena 
30 Kč/kg. Tel. po 19. h 561 023 474.
■ Mák modrý, cena 40 Kč/kg. Tel. 
po 19. hodině 561 023 474.
■ Plně funkční fukar na seno to-
vární výroby, značka Neuro, motor 
7,5 kW, průměr roury 50 cm, délka 
12 m s kolenem a koncovkou. Stroj 
umístěn v suchu. Cena dohodou. 
Tel. po 16. hodině 602 837 411.
■ Pásovou pilu, průměr kol 80 cm, 
dýhu různé pruhy, truhlářské poky 
6 ks. Tel.: 608 944 219.
■ Kola na Ford Escort, zimní 
vzorek 7 mm, vyvážené, cena za 
4 ks 1.000 Kč. Tel.: 734 440 270.
■ Prodám selata. Ivana Uhlířová, 
Pikárec 16. Tel.: 603 997 770.
Koupím
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Čisté pštrosí vejce (i vyfouknu-
té). Tel.: 728 723 642.

■ Pronajmu byt 3+1 v domě 
s okrasnou zahradou na Družstevní 
ulici č. 1347 ve Velkém Meziříčí, 
možnost i s garáží. V domě je možné 
využít prostory pro relaxaci (např. 
saunu). Dům je v klidném prostředí 
cca 5 min. od centra, v blízkosti je 
také školka, obchod, restaurace. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Dlouhodobě pronajmu řado-
vou garáž na Družstevní ulici. 
Elektřina 220 V. Volná ihned. Cena 
dohodou. Tel.: 777 865 385.

■ Pronajmu byt 1+1 o ploše 
38 m2 na ulici Bezručova 1552. 
Volný od dubna 2010. Tel.: 
728 206 972.

■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Nabídněte prosím podnájem ve 
VM, 1+kk (1+1) do 6.000 Kč. Tel.: 
733 785 713.
■ Pronajmu byt 3+1, březen 2010. 
Tel.: 608 882 252.
■ Pronajmu garáž na ulici Bezru-
čova (zájemci prosím volat ve večer-
ních hodinách). Prodám dětské jízd-
ní kolo (dítě od pěti let). Cena doho-
dou. Tel.: 605 777 627, 732 282 550.
Různé
■ Hledám práci řidiče, skupiny A, 
B, C, BE, CE. Tel.: 776 204 485.

■  Na uč í m  n ěm č i n u .  Te l . : 
737 439 784.

■ Vysvědčení nedopadlo 
dobře? Doučím vaše dítě 
z Mat, Fyz a základů AJ, NJ 
a RJ (úroveň 2. a 1 st. ZŠ). 
Připravím rovněž k přijímacím 
zkouškám z matematiky na SŠ. 
Tel.: 774 621 703.

■ Vdova dobré povahy hledá dědu 
do 74 let, pouze vážné nabídky. 
Osobně volejte. Tel.: 731 965 152.
Daruji

■ Daruji do dobrých rukou 
štěňata kříženců – matka 
kříženec střední velikosti, otec 
labrador, s očkovacím průka-
zem, odčervená, očkovaná, 2 
fenečky a 2 pejsky, odběr kon-
cem února. Tel.: 732 683 734.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10 
Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace pro školní rok 2010/11.
Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 

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

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

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

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

Hotel u Bílého koníčka
a restaurace Jupiter

vás zvou
od 12. 2. do 14. 2

na

22 m2 + soc. na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.

Tel.: 723 565 274.

Připravili jsme pro vás speciální valentýnské menu.

na

Připravili jsme pro vás speciální valentýnské menu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy – 
agendy registru vozidel (technik)
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

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

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

● vyšší odborné vzdělání, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:

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

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

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

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 23. února 2010 
do 12 hodin na adrese:

Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy
budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Tento televizní pořad nás provází po vlastech českých, moravských 
a slezských, aby nám zprostředkoval setkání se zajímavými muzikanty, 
kapelami a samozřejmě písničkami z té které oblasti.

V tomto díle nás pořad zavede do litovelského pivovaru, kde budou znít 
především písničky o pivu. Hrát a zpívat bude malá dechovka VYSOČINKA 
s hosty Jožkou Šmukařem, bavičem a hercem Janem Kuželkou.

Vysílání pořadu je v sobotu 13. 2. 2009 v 10.10 ČT2.
Povídání se zajímavými lidmi ze zkušenosti mohu doplnit.
V roce 2007 ČT uvedla pořad „Ta naše kapela Vysočinka“ z Nového 

Města na Moravě. Tenkrát Jan Slabák, který pořad moderoval, mne po-
zval ke stolu na kus řeči, mimo jiné se zeptal: „Odkud jste?“ Řekl jsem: 
„Z Velkého Meziříčí.“ „Tam jsme si zahráli a vzpomínali v dobrém (sál na 
náměstí, hotelová škola) na Velké Meziříčí a kdypak tam hrála pořádná 
dechovka,“ zavzpomínal Slabák v dobrém.

Tak nějak jsem se odpovědi vyhnul a v myšlenkách plánoval, máme 
pivovar, zámek, kulturní tradice klubu a povídání, těch by bylo, snad 
někdy příště.

Příjemný zážitek tentokrát s Vysočinkou.                      Mirek Zezula

Dana A. Cejnková
a kulturní středisko Batyskaf,
Náměstí Republiky 11,
Žďár nad Sázavou
vás srdečně zve na
výstavu olejů a pastelů s názvem

která se koná
od 15. 2. do 19. 3. 2010.
Více na www.batyskaf.net

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstruk-
cí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka el. energie 
dne 17., 18. a 22. 2. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, ul. Nová;
dne 24. 2. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, ul. Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.                 -e.on-

Předplatné týdeníku Velkomeziříčsko
Pro příznivce počítačů je k dispozici internetová verze novin ve formá-

tu pdf, kterou si můžete objednat v redakci týdeníku za 6 Kč za kus.
Tištěný formát obdržíte v předplatném s desetiprocentní slevou za 

10,80 Kč.
Bližší informace obdržíte v redakci týdeníku Velkomezi-

ř íčsko na telefonu 566 782 009 nebo na naší e-mailové adrese 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Využijte sběren inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí mají možnost podávat inzerci v Infor-

mačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. 
566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty z Měřína 
je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. Pro Křižanovské 
je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově náměstí v Křižanově, 
u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíše-
ného zboží u Jaroslavy Böhmové.                                                 -red-



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
16. 2. přednáška Jasenice Libor Smejkal
23.2. přednáška Přezimující ptactvo Mgr. Oldřich Hnízdil
 2. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

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

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

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 20. února 2010 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005
nebo na program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB ÚNOR 

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Výzva k odběru permanentek!
Programové oddělení Jupiter clubu vyzývá k odběru permanentek. První 
divadlo jarní sezony již 10. února 2010.                                          -prog-

Děkuji vídeňským sportovcům R. Sedlákovi, Z. Studenému, M. Am-
brožovi, Z. Ambrožovi, M. Šoukalovi a P. Smejkalovi za pomoc při 
likvidaci sněhu na střeše budovy mateřské školy. 

Zdeňka Požárová, ředitelka MŠ Vídeň

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen 
bolest v srdci zůstává dál. Dne 
16. 2. 2010 si s bolestí v srdci při-
pomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
naší milé maminky, paní
Ludmily Pytnerové 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Děti s rodinami

Před 10 lety 10. 2. 2000 nás opustil 
náš drahý bratr a starostlivý tatí-
nek, pan 
Jaroslav Kadlec. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Sestry s rodinami

Babičko Ty naše milá, 
vždycky na nás hodná bylas. 
Proto jsme Ti přišli přát, 
vždyť máš právě pětaosmdesát, 
všichni Tobě vinšujeme 
a za lásku děkujeme, 
Nechť Bůh žehná Tvoje kroky, 
abys žila dlouhé roky, 
ať Tvůj úsměv na tváři, 
vždy jen štěstím zazáří. 
Přejeme Ti dlouhá léta, 
jako loni, letos zase, 
přejeme zdravíčko, 
abys byla babičko, 
vždycky naše sluníčko. 

Dne 12. února oslaví své 85. narozeniny naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní 
Marie Holá 
z Velkého Meziříčí, bytem Březské č. 57. 

Všechno nejlepší do dalších let přejí dcera Marie s manželem,
syn Jiří s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Dne 14. 2. 2010 oslaví 40. výročí svatby manželé 
Hedvika a Zdeněk Zmrhalovi 
z Velkého Meziříčí. 

Vše nejlepší do dalších let přejí děti s rodinami.

Středa 10. v 19.30 hodin
SAMEC
Nikki si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. 
S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na kterou se 
podívá. Nikkiho nejnovější kořistí je sebevědomá právnička Samantha, 
která mu poskytuje víc, než ty předchozí. Ona musí pracovně odjet z města 
a dá mu k dispozici své apartmá s výhledem na celé Los Angeles. Nikki 
se ale nudí a v baru se seznámí s nádhernou servírkou svého věku Heather 
a pozve ji do Samanthina bytu, který samozřejmě vydává za svůj. Vše jde 
podle plánu až do chvíle, kdy je přistihne Samantha. Režie D. Mackenzie. 
V hlavní roli Ashton Kutcher, Anne Hecheová. Komedie USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 97 minut
Pátek 12. v 17 – 21 hodin
17.00 hodin – Před fi lmem výstava vinylů + DJ live set YaKnow? 
CHECK na gramofonech.
Za dobrého počasí Graffi ti live show MAFAKAZZ crew
(Optik.Tex.Cio.Carrot)  vstupné 50 Kč
19.30 hodin – BEASTIE BOYS, 50 KAMER A 40 TISÍC OČÍ
Slovy režiséra Nathaniala Hörnblowéra „fi lm natočila banda nezkušených 
kameramanů. Ale právě to mu dodává na upřímnosti. Lidé, kteří stáli za 
kamerou, točili, co cítili.“
9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newyorské Madison Square 
Garden rozdali Beastie Boys mezi své obecenstvo 50 kamer. Z 50 různých 
perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který diváka vrhá do víru 
živého vystoupení legendární kapely. „Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc 
očí“ je výsledný unikátní dokument, který dynamicky zachycuje širokou 
paletu zážitků z živého koncertu. Z pódia se na diváky sype show Mike 
D (Michael Diamond), Ad Rock (Adam Horovitz), MCA (Adam Yauch), 
Mix Master Mike a také několik speciálních hostů.
Hudební dokument USA 2006, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 49 Kč 90 minut
Sobota 13. v 19.30 hodin
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
…aneb Moje velké řecké léto
Americká profesorka historie, která nemá štěstí ani v lásce ani v práci, 
se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé 
kouzlo života neboli „kefi ”, jak tomu Řekové říkají. Během prodlouže-
né návštěvy země začne Georgia pracovat jako turistická průvodkyně 
doufajíc, že konečně najde dychtivé posluchače, kteří ocení její encyklo-
pedické znalosti antického Řecka. Místo toho jezdí v autobuse plném 
turistů, kteří víc lační po známých řeckých plážích a po zmrzlině než 
po historických památkách zapsaných na seznamu UNESCO. Když 
Georgia odmítne přizpůsobit svůj program nárokům turistů, rozhodne 
se její šéfka najmout jiného průvodce, přehnaně vtíravého Nica, který ji 
má vystrnadit. Pan Vtipálek, jak mu Georgia říká, má fórek pro každou 
situaci, jeden otřepanější než druhý a háže je do placu, kdykoliv zájem 
skupiny o Georgiiny přednášky začne upadat – což je poměrně často. 
A aby to bylo všechno ještě horší, jejich nepříliš spolehlivý autobus řídí 
navíc nejdivnější, nejzarostlejší a zdánlivě nerozumějící řidič Procopi 
„Pupi” Kakas. Nakonec začne Georgia uvažovat, že se na svoji práci 
i život v Řecku vykašle. Než se ale dostane na úplné dno, objeví se 
v autobuse někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat krásu a ne 
znalosti… Romantická komedie USA, Španělska. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 95 minut
Neděle 14. (sv. Valentýn) v 18 hodin
ZAKLETÝ V ČASE
Film je natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. 
Clare je zamilovaná do Henryho celý svůj život. Věří, že si jsou souzeni, 
ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy: Henry je cestovatel ča-
sem – prokletí velmi vzácné genetické anomálie, která způsobuje, že se 
Henry skoro celý svůj život přesouvá v čase do budoucnosti a minulosti 
bez jakékoli kontroly. I navzdory tomu, že Henryho nedobrovolné ces-
tování v čase je od sebe dělí, Clare se za každou cenu snaží vybudovat 
normální život se svou jedinou životní láskou. Romantický fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 107 minut
+ valentýnské překvapení
Středa 17. v 19.30 hodin
HOLKA Z MĚSTA
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje 
své boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane nabídku 
na jeden krátkodobý úkol – neznámo kde – aby restrukturovala výrobní 
továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má jasné povýšení na 
dosah ruky. Co však začíná jako jednoduchá práce se brzy stává zkuše-
ností, která jí zcela změní život. Lucy postupně odhaluje hlubší smysl 
svého života a co víc, také muže svých snů. Režie J. Elmer. V hlavní roli 
R. Zellweger. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut



PLESOVÁ SEZONA 2010AKCE V JUPITER CLUBU
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Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE,
  KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX,
  host večera Jakub Smolík
Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. 
Změna vyhrazena!

KD Uhřínov, sobota 13. 2. 2010

se skupinou TOTO BAND.
Bohatá tombola, valentýnské překvapení.

V sobotu 20. února 2010 od 20 hodin
v sále hasičské zbrojnice Velké Meziříčí,
hraje TOTO BAND,
vstupné 100 Kč včetně místenky, bohatá tombola.
Předprodej – Elektro Raus,
Radnická ulice Velké Meziříčí
www//hazenavm.cz

Jupiter club, s. r. o., uvede 

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.

Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej od 27. ledna
na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději do 7. března,
jinak budou dány  do volného prodeje.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 
klub Velké Meziříčí vás zve na

se skupinou DRING
27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.

Bohatá tombola. Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.
Občerstvení zajištěno.

Kulturní dům Ruda u Velkého Meziříčí
v pátek 12. února 2010 od 19.30 hodin.
Hudba Duo Kratochvíl
zahraje k tanci, zpěvu i poslechu.
Točené pivo, víno, studené, teplé i nealkoholické nápoje. A také vám 
nabídneme něco dobrého k snědku.
Za malý peníz vám prodáme lístky do tomboly, ve které můžete vyhrát 
i velké ceny!

SDH Ruda pořádá

Jupiter club, s. r. o.,
opět pořádá ve spolupráci s Hankou Cejpkovou, absolventkou střední 

uměleckoprůmyslové školy, oboru keramika

Seznámení se s různými technikami modelování a výrobou dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. 

První informativní schůzka 11. 2. 2010 v 16 hodin v JC u prodeje 
vstupenek kina. Od čtvrtka 18. 2. do začátku června 2010 (vždy ve 
čtvrtek). Bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel. 566 782 005, 566 782 004, 566 782 006.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 23. března 2010
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu vystoupení travesty skupiny

Rezervace a prodej vstupenek probíhá na programovém
oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 566 782 005.   -prog-

s názvem

Srdečně vás zveme na

s dechovou hudbou Stříbrňanka
v sobotu 20. 2. 2010 ve 20 hodin v KD Pavlov.

Bohatá tombola, zabijačkové speciality.
Rezervace míst – 603 217 959.

min. 28 hodin výuky, lektor: Jana 
Dušková. 
Kurz proběhne při účasti minimálně 
5 osob. Cílem kurzu je seznámení 
s pomůckami (speciální pravítko, 
řezací podložka a rotační řezák – 
pomůcky nezbytné ke strojovému 
šití) při výrobě vlastního výrobku 
– základová deka o rozměrech 
80 × 110 cm, složená ze 6 různých 
bloků. 
Na kurzu si bude možné zakoupit 
všechny potřebné pomůcky pro 
patchwork, bavlněné látky, quilto-
vací nitě. Zájemci hlaste se na tel. 
čísle: 566 782 004, 566 782 005, 
566 782 006.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá od března do května 
(termín bude upřesněn)

pro začátečnice,

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí 

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Hudbu složil Rudolf Piskáček.
13. března 2010 v 18 hodin,

velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.

Chcete vidět, jak si my děti z MŠ „Čtyřlístek“ z Čechovy ulice dovedeme 
hrát s paní Zimou?
Tak se přijďte podí-
vat na výstavu na-
šeho tvoření, která 
je završením zim-
ního projektu „Ra-
dovánky se Sně-
hovou královnou“.
Výstava bude slav-
nostně zahájena 
v pátek 19. 2. 2010 
v 10 hodin ve ves-
tibulu MěÚ.
Srdečně vás zveme 
– MŠ „Čtyřlístek“

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
vás zvou na

Vystoupení kouzelníka Harryho – přebarvování šátků a peří, kouzla 
s kartami a dalšími předměty, mizení kostela, „hořící hlava“ a mnoho 

dalších kouzel.
Soutěže a hry pro všechny děti, diskotéka.

Občerstvení zajištěno. Prodej popcornu, balónků.

Neděle 28. února 2010,
velký sál Jupiter clubu, začátek v 15 hodin.

Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 45 Kč.

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

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.

Dětské středisko Březejc, Základní škola a Střední škola Březejc a Jupiter 
club, s. r. o. vás srdečně zvou na

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky vás zve na

Zveme vás na

– v sobotu 13. 2. od 11 hodin průvod masek po vsi,
ve 20 hodin taneční zábava se skupinou Oldies but Goldies, 

v neděli 14. 2. od 14 hodin dětský karneval.
-vm-

Hudba: F-Box
Program: host večera Jakub Smolík
 country tančí děti z DS Březejc a skupina Kosatky
 bohatá tombola, dražba výrobků
Pátek 5. března, sál JC ve 20 hodin
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 566 782 004-5

Sraz masek v 9 hodin v kulturním domě,
průvod masek obcemi
Kúsky, Dolní Radslavice, Lhotky.
Taneční zábava ve 20 hodin v KD, bohatá tombola.

m domě,

e, Lhotky.
bohatá tombola

Sobota

13. února 2010

Pionýrská skupina Kamarád
nabízí dětem od 2. tříd základ-
ních škol, se zájmem o turisti-
ku, táboření, sporty a výprava-

mi za dobrodružstvím,

volná místa
v naší nové družince 
ve Velkém Meziříčí.
Schůzky družinky se konají 
každé úterý od 15 do 16.30 
hodin v budově Střediska 

Ostrůvek, Ostrůvek 288/2, 
Velké Meziříčí.

Informace o naší činnos-
ti, fotografi e a vše o nás 

naleznete na adrese: 
www.lovetin.tym.cz

Foto: Jana Dušková
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HÁZENÁ KUŽELKY
Házenkářům začíná jarní část 

sezony
A družstvo mužů zakončilo pod-
zimní část házenkářské JM ligy 
na skvělém 2. místě. Po náročné 
letní přípravě se družstvu podařilo 
hráčsky stabilizovat a mladý tým 
dokázal zužitkovat zkušenosti z mi-
nulé sezony. Výrazně se trenérovi 
Vaverkovi podařilo zlepšit obran-
nou fázi, ve které se hráči prezen-
tovali více kolektivním výkonem. 
Naopak ke konci podzimu se musel 
v útoku více spoléhat na hru spojek. 
Brankově i herně se trochu vytratili 
křídelní hráči. Mezi nejvýraznější 
momenty podzimu patřilo vydřené 
vítězství doma proti Telnici a šťast-
né vítězství v posledním zápase 
proti Kuřimi. Škoda jen prohry 
v Maloměřicích, kde si hráči hodně 
věřili. Herní výpadek nás připravil 
o pětibodový náskok na třetí celek. 
V zimní pauze po krátkém odpočin-
ku tým jako obvykle trénoval 2× až 
3× týdně. Kvůli množství zranění 
se hráči věnovali i regeneraci, pře-
devším plavání. Ke konci přípravy 

tým absolvoval soustředění v Zubří 
a turnaj v Novém Veselí, kde po 
jedné prohře, jedné výhře a remíze 
skončil na 3. místě. Cíle do jarní 
části jsou jasné. Tým by chtěl udržet 
druhou příčku a doufat v klopýtnutí 
prvních Hustopečí, na které ztrácí 
dva body. Důležité bude neztratit 
body především na venkovních 
hřištích, kdy nás čekají zápasy 
v Telnici, Zlíně a Prostějově. V ne-
děli 14. února hráči zajíždí na první 
zápas do Ivančic. V prvním domá-
cím zápase se pak tým představí 
v sobotu 20. února proti Tišnovu. 
Zveme všechny příznivce!    -nav-
Tabulka JM ligy po podzimní 

části
 1.  Hustopeče  11  10  0  1  335:262  20
 2.  V. Meziříčí A  11  8  1  2  322:283  17
 3.  Maloměřice A 11  7  0  4  304:285  14
 4.  Zlín A  11  7  0  4  290:272  14
 5.  Telnice  11  7  0  4  337:331  14
 6.  Prostějov  11  6  0  5  306:307  12
 7.  Bohunice A  11  4  2  5  281:277  10
 8.  Ivančice  11  5  0  6  295:299  10
 9.  H. Brod  11  4  0  7  298:313  8
10.  Juliánov A  11  3  1  7  286:318  7
11.  Tišnov  11  2  0  9  304:348  4
12.  SK Kuřim A  11  1  0  10  273:336  2

Dolní řada zleva: Ladislav Šidlo, Miloš Necid, David Stoklasa, Ondřej Poul, Libor Kotík, Petr Kubát, Pavel 
Kříbala, Ladislav Konečný. Prostřední řada zleva: Roman Matušík, Tomáš Chlubna, Martin Kříbala, Tomáš 
Stávek, Radim Fischer, Pavol Živčic, Daniel Raus, Jiří Kaštan. Horní řada zleva: Michael Bezděk, Vojtěch 
Homola, Petr Kříbala, Jakub Bezděk, Vítězslav Večeřa, Petr Kaštan, Vlastimil Vaverka.    Foto: archiv -nav-

Mladší a starší žáci o víkendu 
bez bodu.

Mladší žáci:
MBK Vyškov A – HHK VM 9:3 
(5:2, 1:1, 3:0)
Branky: Tichý, Šilpoch, Strnad. 
Asistence: 2 Tlapák, Strnad, Mynář. 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Bezák, Kampas F., Dundálek, 
Báňa – Strnad, Tlapák, Šilpoch – 
Tichý, Juráček, Mynář – Kapusta. 
Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Zásahy 
brankářů: 20:38. Diváků: 60.

Starší žáci:
Tigers Wien – HHK VM 6:5 (0:2, 
4:2, 2:1)
Branky: 2 Sladký, Smejkal, Ma-
rešová, Kejda. Asistence: Kejda, 
Marešová. Sestava HHK: Vitešník 
– Kučera, Jašek, Sladký, Kampas 
J. – Kejda, Smejkal, Marešová, Bu-
rian, Kampas M., Bernat, Crha.

Program na tento týden:
Sobota 13. 2. 2010 HHK mladší 
žáci – HC Šternberk, utkání začíná 
v 9.45 hodin (ZS Velké Meziříčí); 
HHK starší žáci – HC Bohumín, 
utkání začíná v 12.00 hodin (ZS 
Velké Meziříčí)                  -hhk-
Tuto neděli se uskutečnil turnaj 
hokejové přípravky v Humpolci.
Výsledky tohoto turnaje jsou:
Humpolec – VM 5:8
(Bíbr 5, Vítešník 1, Ambrož 1, 
Stupka 1)
Třebíč – VM 1:8
(Havliš 2, Strádal D. 1, Bíbr 4, 
Vítešník 1)
Havlíčkův Brod – VM 2:3
(Bíbr 3)
Sestava: Tlapáková L., Stupka P., 
Strádal D., Vitešník D., Strádal T., 
Bíbr D., Zacha S., Bíbr A. a trenér 
Bíbr H.                                      -pj-

(Dokončení z minulého čísla.) 
B-tým FC Velké Meziříčí zahájil 
kvůli náhlé sněhové nadílce zimní 
přípravu 19. ledna, tedy o dva dny 
později než plánoval. Po nevydaře-
né podzimní části sezóny opustil 
mužstvo trenér Jan Fňukal, jenž se 
vrátil ke své „srdeční záležitosti“, 
k týmu Křižanova.
Na postu hlavního trenéra jej po 
více než roční pauze nahradil Ka-
mil Krejčí, který si přizval na po-
moc Františka Komínka a vytvořili 
spolu již osvědčené duo. Kádr B-tý-
mu zůstal pohromadě, to znamená 
bez odchodů. Měl by jej doplnit 
rovněž staronový člen – hráč Druž-
stevníka Bory Jiří Pokorný, který 
se po roce a půl působení ve Velké 
Bíteši vrací do klubu, kde strávil 
podstatnou část své dosavadní 
kariéry. Jiří Pokorný by měl zvýšit 
produktivitu naší rezervy. Benfi ka 
totiž na podzim hned v šesti utká-
ních nevstřelila svému soupeři ani 
jednu branku, zbytečné bodové 
ztráty (mj. hrála doma třikrát 0:0) 
a zisk pouhých 12 bodů jí v tabulce 
přisoudil 11. místo.

Příprava Benfi ky čítá do 22. února 
tři tréninky týdně v rytmu úterý, 
čtvrtek, pátek a o víkendu pak 
další trénink nebo přátelský zápas. 
Po uvedeném datu „vypadnou“ 
čtvrteční tréninky, neboť vysoko-
školáci, kteří tvoří kostru týmu, se 
po zkouškovém období stráveném 
doma navrátí ke studijním povin-
nostem v univerzitních městech. 
Realizační tým čeká v přípravném 
období nelehký úkol – tým dobře 
připravit na jarní část soutěže tak, 
aby Benfika neměla sestupové 
starosti. Vyjma posledního utkání, 
jež by se mělo v případě příznivého 
počasí konat na soupeřově přírod-
ním trávníku, se všechny zápasy 
hrají na umělé trávě ve Velkém 
Meziříčí.

Přípravná utkání Benfi ky
Neděle 7. 2. 10.00 VM B – Křoví
Sobota 13. 2. 14.00 Slavkov u Brna
Neděle 21. 2. 14.00 VM B – Bedřichov
Neděle 28. 2. 14.00 VM B – Měřín
Neděle 7. 3. 13.30 VM B – Rudíkov
Neděle 14. 3. 14.00 VM B – Velká Bíteš
Neděle 21. 3. 16.00 Věžnice – VM B

Za výbor FC VM Radovan Necid

Krajský přebor Vysočiny
Áčko s lídrem tabulky drželo krok 
v první polovině zápasu.
2677:2746 * 1:7
TJ Spartak VM – PSJ Jihlava B
Baloun V. 460:485 Kotyza J.
Badalík M. 468:448 Korbel V.
Lavický B. 481:484  Benedikt R.
Krejska R. 416:441 Smejkal T.
Starý J. 410:442 Korbel J.
Korydek F. 442:446  Partl J.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Béčko pokračuje ve výborných 
výkonech a vyhrává v Třebíči.
1669:1724 * 2:4
BOPO Třebíč B – Spartak VM B
Šupčík F. 406:428 Kováč Z.
Franc Z. 428:397 Lavický F.
Dřevo V. 454:443 Starý J.
Šplíchal P. St. 381:456  Víteček M.
Sdružený krajský přebor dorostu
Vítězství dorostu zajistil „klan“ 
Mičků.
1176:1091 * 3:1
Spartak VM – CHJK Jihlava
Dycha J. 397:402 Vejvoda J.
Mičková K. 372:360 Hráček D.
Mička J. 411:329 Mareš O.     -sta-

Výsledky halového turnaje
starších žáků ve Velkém Meziříčí
Dne 31. 1. 2010 se uskutečnil 3. roč-
ník halového turnaje starších žáků 
v malé kopané, ve sportovní hale ve 
Velkém Meziříčí.
Turnaje se zúčastnilo celkem10 
týmů, 2. mužstva z MSŽL, 6 muž-
stev z MSŽD, 1 mužstvo z ČŽD a 1 
mužstvo z Jihomoravského KPŽ.
Do vyřazovacích bojů o celkové 
prvenství tak postoupila první čtyři 
mužstva z obou skupin, kde se zača-
lo hrát vyřazovacím způsobem.
Do fi nále turnaje se probojovaly 
FC Velké Meziříčí A a FC Spar-
ta Brno. Utkání nabídlo mnoho 
pěkných fotbalových akcí i pěkné 
čtyři branky. Domácí se ujali ve-
dení hned v 1. minutě, kdy se trefi l 
Hynek Ráček. Hostům se podařilo 
vyrovnat v 8. minutě, poločas tak 
skončil 1:1. V druhého poločasu 
domácí přidali dvě branky a na-

konec vyhráli utkání 3:1 a stali se 
celkovým vítězem turnaje. V utká-
ní o třetí místo, vyhráli žáci Šardic 
nad Jihlavou B 4:0.
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
autor 7 branek Michal Bíza RSM 
Hodonín – Šardice, TC.
Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Marek Novotný RSM 
Hodonín – Šardice, TC.
Nejlepším hráčem turnaje byl 
zvolen Dominik Pedro Vysočina 
Jihlava A.
Poděkování patří všem, kteří se 
na turnaji starších žáků zdárném 
chodu turnaje podíleli a zároveň 
také sponzorům turnaje.
Sponzoři turnaje: Agados, Building 
centrum HSV, Cukrárna San Mar-
co, týdeník Velkomeziříčsko, Prima 
Zmrzlina, Stavebniny Smejkal, 
Řeznictví Komínek, Řeznictví 
u Marečků p. Simandlová, Zelenina 
Smejkal.                                  -dek-

Memoriál Honzy Kotíka
Výsledky lyžařského závodu, kte-
rý proběhl v Křižanově v neděli 
7. 2. 2010
kategorie předškolní: 1. Mar-
tin Vondráček Březejc, 2. Adam 
Trojánek Vlkov, 3. Ema Valová 
Křižanov
kategorie 1. – 2. třída: 1. Věra 
Podrábská K ř ižanov, 2. Anna 
Tomšíková Křižanov, 3. Teodora 
Kazdová Křižanov
kategorie 3. – 4. třída: 1. Aneta Slá-
mová Křižanov, 2. Jan Tomšík Kři-
žanov, 3. Patrik Bajer Dobrá Voda
kategorie 5. – 6. třída: 1. Filip 
Mužátko
kategorie 7. – 8. třída: 1. Lukáš 
Hejtmánek Křižanov, 2. Daniel 
Uhlíř Křižanov
kategorie dorostenci: 1. Jakub 
Drápela Dobrá Voda, 2. Tomáš Kla-
pal Dobrá Voda, 3. Milan Pazdera 
Křižanov

kategorie 18 – 40 let – ženy: 1. Pav-
la Kotíková Křižanov, 2. Marcela 
Podrábská Křižanov, 3. Tereza Sý-
korová Křižanov
kategorie 41 – 60 let – ženy: 
1. Irena Antošová Brno, 2. Blanka 
Vytlačilová Křižanov, 3. Jitka Tro-
jánková Vlkov
kategorie nad 60 let – ženy: 
1. Ivanka Pokorná Os. Bítýška
kategorie 18-35 let – muži: 1. Jaro-
slav Sláma Křižanov, 2. Dan Farkač 
Brno, 3. Ondřej Kotík Křižanov
kategorie 36 – 49 let – muži: 1. Pa-
vel Kabrda Lísek, 2. Jaroslav Minář 
Velké Meziříčí, 3. Jakub Antoš Brno
kategorie 50 – 60 let – muži: 1. Jan 
Fiedler Brno, 2. Jaroslav Bednář 
Hodov, 3. Antonín Bojanovský 
Křižanov
kategorie nad 60 let – muži: 1. Ja-
romír Pospíšil Velké Meziříčí, 2. Jan 
Janíček Velké Meziříčí, 3. František 
Večeřa Velké Meziříčí           -kot-

Junioři
O víkendu vypukly v juniorské 
extraligové soutěži barážové boje. 
Baráž je předkolem, vítězné celky 
vytvoří pořadí pro nasazení do 
play-off, poražená mužstva budou 
v dalším průběhu zachraňovat ex-
traligovou příslušnost v zápasech 
s celky z první ligy.
Soupeřem našich juniorů v baráži 
byl poslední celek skupiny A po 
základní části, Slávia Liberec. Oba 
zápasy se staly snadnou kořistí 
našich hráčů a věřme, že by nemělo 
být problémem rozhodnout již za 
týden v Liberci.
Spartak VM – Slávia Liberec 3:0 
(12, 11, 15)
Naši hráči vkročili do prvního 
zápasu nažhavení a již v polovině 
úvodního setu bylo zřejmé, kdo je 
na palubovce pánem. Skvěle serví-
rovali i přijímali, tvrdě a přesně úto-
čili, dařilo se jim i na bloku. Není 
proto divu, že na soupeři bylo již 
v průběhu druhého setu cítit rezig-
naci. Úvodní zápas netrval ani hodi-
nu (hrací doba dle zápisu 54 minut) 
a počet uhraných míčů soupeře 
jasně dokumentuje dění na hřišti.
Spartak VM – Slávia Liberec 3:0 
(13, 23, 21)
V odpoledním utkání již rozdíl 
nebyl tak markantní, jednak Petr 
Juda trochu pozměnil sestavu, aby 
zátěž před vrcholem sezony rozložil 
na více hráčů, navíc koncentrace 
na domácí polovině přece jenom 
nebyla taková, jako v tom prvním. 
Soupeř se dokonce v průběhu dostal 
několikrát do vedení, byly to však 
spíše epizody a nikdo z přítomných 
příznivců se určitě nestrachoval 
o výsledek.

Celkově lze říci, že si naši hráči 
vy tvoř i l i  dobré předpoklady 
k tomu, aby v Liberci proměnili již 
první start v postup do play-off.

Zbývající zápasy
kola:

Zápas vítězů skupin o nasazení na 
prvním a druhém místě:
ČZU Praha A – Volejbal Brno 2:3, 
3:2, o 8 míčů byla lepší ČZU Praha 
A, do PO jde z prvního místa.

Barážové duely:
Dukla Liberec – Nový Jičín 3:0, 3:0, 
3:0, celkově 3:0
Příbram – Hradec Králové 3:0,
České Budějovice – Zlín 2:3, 3:0, 
stav 1:1 na zápasy
Ostrava – Dansport Praha 3:2, 3:0, 
stav 2:0 na zápasy
ČZU Praha B – Ústí n. Labem 3:0, 
3:1, stav 2:0 na zápasy
Velké Meziříčí – Slavia Liberec 3:0, 
3:0, stav 2:0 na zápasy

Muži
V základní části náš celek v Bystři-
ci jako jediný celek soutěže prohrál, 
dokonce dvakrát, tentokráte přivezl 
alespoň jedno vítězství. O velkém 
úspěchu se však přesto moc hovořit 
nedá. Vidina prvního (celkově sed-
mého) místa, se rychle vzdaluje.
Sokol Bystřice n. P. – TJ Spartak 
VM 3:2 (–17, 22, 24, – 19, 12) 0:3 
(–16, – 24, – 20)
Muži nezačali vůbec špatně, v prv-
ním setu soupeře vymazali, potom 
se však opět přizpůsobili hernímu 
stylu domácích a ti je v chytrosti 
„ulívek“ přehráli. Nedařilo se při 
neúčasti Novotného na příjmu, 
prohospodařili v pátém setu lu-
xusní pětibodový náskok a když 
se v závěru setu k domácím přidal 
i rozhodčí, odešli poraženi.
Ve druhém zápase vydrželi hrát 
svoji hru až do konce a zaslouženě 

zvítězili. Po polovině nadstavbové 
části soutěže tak mají vyrovnaný 
poměr vítězství a porážek, jejich 
bilanci ještě ovlivní první, neo-
dehrané kolo s Jihlavou, o kterém 
dosud nebylo rozhodnuto.
Sestava VM: Homola J. a T., Trojan, 
Villert, Hybášek S. a M., R., Holík, 
Plachetský, Kracl
Ostatní, dosud známé výsledky 

pátého kola:
Přibyslav – Jihlava 3:2, 3:1
Okrouhlice – Pelhřimov

Hodně neúplná tabulka VY-
S-M-1-2 (7-12) mužů po polovi-

ně soutěže:
1. Sokol Přibyslav 10 6 4 21:16 16
2. Sokol Okrouhlice 8 6 2 19:11 14
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 8 4 4 16:15 12
4. Spartak Pelhřimov 6 4 2 15:10 10
5. SK Jihlava 6 1 5 10:16 7
6. Sokol Bystřice n. P. 6 1 5 4:17 7

-kon-

STOLNÍ TENIS VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Okresní přebor I. třídy
Žďár n. S. E - SK Sokol Lhotky B 
10:8
Sestava Lhotky: Chylík 2,5, Nevrtal 
T. 1,5, Večeřa 2,5, Vondrák 1,5 

Okresní přebor IV. třídy  
SK Sokol Lhotky C – TJ Podě-
šín B 14:4
Sestava Lhotky: Dufek 2, Krčál 3,5, 
Nevrtal T. 4,5, Rössler 4

-ach-

St 10. 2. 10.00 – 11.30
Pá 12. 2. 10.00 – 11.30
So 13. 2. 14.45 – 16.15
Ne 14. 2. 12.15 – 13.45
So 20. 2. 12.45 – 14.15
Ne 21. 2. 13.00 – 14.30
So 27. 2. 14.45 – 16.15 
Ne 28. 2. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Benfi ka se hodlá zbavit
sestupových starostí

Junioři Spartaku Velké Meziříčí 2009/2010
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Krajský přebor

8. kolo: Caissa Triatex Třebíč C 
– Spartak VM A 6,5:1,5
Bilance hostujícího družstva:
Bárta 1 bod – Čtveráček 0,5 – Kopr, 
ing. Nedoma (C), Mgr. Mejzlík, Ja-
nák Jos., Jan a Dočkal bohužel.
V utkání proti kolektivu, který byl 
o jednu příčku v tabulce níže, naši 
úplně vyhořeli. Prapor Velkého 
Meziříčí drželi jen mladý Bárta 
a ostřílený matador Čtveráček; 
ostatní postupně popadali jak hruš-
ky na podzim. Jejich přemožitelé je 
nyní v celkovém pořadí předsko-
čili jako nic. Tým VM A se však 
může městu Třebíči pěkně pomstít 
v neděli 21. února, kdy nastoupí 
doma v restauraci „U Kozů“ proti 
aktuálně poslednímu Spartaku 
Třebíč A (9. kolo, začátek v 9.00). 

Regionální soutěž – sk. Východ
8. kolo: Spartak VM B – Sokol 
Jámy 2:3
Za domácí Urbánek 1 bod – Dvořák 
J. a Handa po 0,5 b. – Kučera (C) 
a Paul 0 b.
Za hosty Pliško a Prášil po 1 bodu 
– Kunc a Pelikán po 0,5 b. – Pa-
řil (C) 0 b.
Zajímavostí zápasu bylo, že v něm 
fatálně selhali oba kapitáni, a tak 
se řízení obou bitevních lodí mu-
sely nakonec ujmout osamocené 
posádky. Ty také posléze rozhodly 
o defi nitivní podobě celkového vý-
sledku, jakož i o výši skóre. Štěstí 
se v závěru přece jen přiklonilo 
více na stranu hostů, jimž hned 
v úvodu velmi pomohlo překvapivé 
vítězství nováčka „barona“ Prášila 
nad nejlepším a nejzkušenějším 
hráčem domácího týmu – Janem 
Paulem.                                    -vp-

20. kolo
Extraliga

Březka Stanoviště – Horní Heř-
manice 15:3
Papajoanu 7, Burian V. 3, Třeštík 
2, Hladký 3 – Horký, Střecha, 
Kutílek
HC Bory – Eurobagging VM 5:0
Hosté nenastoupili
SK Vídeň – Agromotor VM 4:4
Studený 2, Pospíšil, Novotný – Bíbr, 
Sobotka, Sýkora, Jurek
SK Omega VB – Sanborn VM 1:6
Dobrovolný – Bajer F. 3, Pondělí-
ček, Lorenc, Novák
Technické služby VM – SK La-
vičky 12:2
Hlavnička 4, Šlapal 2, Vítek 2, 
Kružík, Horký, Kožený, Valička 
R. – Dvořák, Pařízek

Extraliga
 1. Sanborn VM  18 17 1 0 145:45  35
 2. Březka – Stanoviště 18 12 3 3 116:54  27
 3. Technické služby VM 19 12 1 6 106:74  25
 4. HC Bory 18 10 0 8 95:65  20
 5. Agromotor VM  18 9 2 7 92:91  20
 6. SK Omega VB  18 9 1 8 68:63  19
 7. SK Vídeň  19 7 2 10 56:74  16
 8. SK Lavičky  18 8 0 10 59:92  16
 9. NHÚ Balinka VM  18 4 0 14 49:89  8
10. Eurobagging VM 18 4 0 14 45:115 8
11. Horní Heřmanice 18 3 0 15 70:139 6

1. liga
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 9:4
Weber 5, Dohnal 2, Říha 2 – Daniel 
2, Rous, Loub
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Pikárec 6:2
Pirochta 3, Strnad, Číhal, Hanáček 
– Doležal, Vařejka
HC Benetice – HCF Dráhy VM 5:2
Caha, Letmajer, Krejčí, Valík, 
Houzar – Šmída, Veleba
Farma Měřín – SK Stránecká 
Zhoř 5:2
Kožený, Blažek, Jirka, Štoček J., 
Seknička – Sojka, Sedláček
SK Netín – HC Tasov 11:2
Kolář 3, Sýkora 4, Dvořák, Beran, 
Bradáč, Juda – Hamáček, Chlubna

1. liga
 1. SK Netín  18 17 1 0 159:36 35
 2. SK Afcon Kunšovec VM 18 15 0 3 119:54  30
 3. HC Benetice 18 11 2 5 87:66  24
 4. Farma Měřín 18 10 2 6 80:65  22
 5. Auto Dobrovolný VM 18 9 1 8 96:94  19
 6. HC Pikárec 19 8 2 9 74:71  18
 7. HCF Dráhy VM 18 6 2 10 50:70  14
 8. SPL Radostín nad Osl. 18 7 0 11 60:93  14
 9. River VM 19 4 2 13 57:93  10
10. SK Stránecká Zhoř 18 4 0 14 59:133 8
11. HC Tasov 18 2 2 14 42:108 6

-fan-

HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Branky: 7. Grmela (Novák), 50. 
Barák (Ferenčík) – 10. Šebek, 23. 
Kučera (Světlík), 29. Šebek (Koš), 
49. Komínek (Antoňů), 54. Kuče-
ra. Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Štábl (Štourač) – Rosendorfský, 
Kočí, Stráňovský, Šerý – Troščák, 
Novák, Grmela, Barák, Ferenčík, 
Láznička, Krča, Horký, Chlubna, 
Štěpánek, Nedoma. Sestava SK 
Minerva Boskovice: Hrachovina 
(Vlach) – Světlík, Honzek, Holý, 
Antoňů, Tlamka, Kučera, Tůma, 
Komínek, Tatar, Vopálka, Buďa, 
Koš, Šebek, Chlup. Rozhodčí: 
Maloušek – Maťašovský, Veselský.
Vyloučení: 9:9 navíc Rosendorfský 
(HHK) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 
170. Výsledky 20. kola: MBK Vyš-
kov – Kometa Úvoz 3:3, Kroměříž 
– Moravské Budějovice 3:2, Velká 
Bíteš – Uherský Brod 2:2, Uherský 
Ostroh – Uherské Hradiště 7:2.
Program HHK na tento týden:

HHK Velké Meziříčí ve čtvrtfi ná-
le proti Kometě Úvoz
Středa 10. 2. 2010 HC Kometa 
Úvoz – HHK Velké Meziř íčí, 
utkání začíná v 17.30 hodin (ZS 
Brno – Úvoz)
Pátek 12. 2. 2010 HHK Velké Me-
ziříčí – HC Kometa Úvoz, utkání 
začíná v 18.00 hodin (ZS Velké 
Meziříčí)

Rozpis play-off
Krajské ligy Jižní Moravy:

Čtvrtfi nále a semifi nále se budou 

hrát na dvě vítězná utkání a fi nále 
na tři vítězná utkání. Nasazení do 
play – off se bude řídit dle Rozpisu 
soutěží 2009/2010 str. 32. Všechna 
utkání se hrají dle SDŘ čl. 405 – 
407. Termíny jednotlivých utkání 
play–off jsou závazné.           -hhk-

Krajská liga mužů JM a Z.
Tabulka po 20. kole.

 1. HC Mor. Budějovice 18 11 4 3 92:43 26
 2. HC Uherský Brod 18 11 3 4 82:48 25
 3. HC Uherské Hradiště 18 10 4 4 84:68 24
 4. SK Minerva Boskovice 18 9 4 5 76:69 22
 5. HC Kometa Úvoz 18 8 6 4 60:53 22
 6. Hokej Uherský Ostroh 18 7 5 6 55:46 19
 7. HK Kroměříž 18 5 2 11 49:81 12
 8. HC Spartak Velká Bíteš 18 4 3 11 59:82 11
 9. MBK Vyškov 18 3 4 11 57:86 10
10. HHK Velké Meziříčí 18 3 3 12 40:78 9
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0

Výsledky 15. kola – Okresní 
přebor LH

SK Mostiště – TJ Šerkovice 7:3 
(3:1;1:2;3:0),
TJ Náměšť – HC Sokol Křižanov 
15:3 (7:1;4:0;4:2),
HC Nedvědice B – TJ Řečice 11:5 
(1:1;3:0;7:4),
HC Veverská Bítýška – HC Spartak 
V. Bíteš B 6:2 (0:1;2:1;4:0),
HHK Velké Meziříčí B – volno

Tabulka po 15. kole
1. Náměšť n. Osl. 12 11 1 0 101:31 23
2. Vev. Bítýška 14 10 1 3 79:44 21
3. Mostiště 13 10 0 3 70:52 20
4. V. Meziříčí B 13 5 2 6 75:50 12
5. Řečice 13 6 0 7 75:84 12
6. Velká Bíteš B 13 5 1 7 62:77 11
7. Šerkovice 13 2 2 9 52:85 6
8. Křižanov 13 2 2 9 51:84 6
9. Nedvědice B 12 2 1 9 34:92 5

Příští 16. kolo 12. – 14. 2. 2010
V. Meziříčí – Náměšť v sobotu 
13. 2. 2010 od 17.00 hodin na ZS ve 
V. Meziříčí                                    -ht-

Veronika Čamková se ziskem zlaté 
a stříbrné medaile se jednoznačně 
stala královnou alpských disciplín 
na Zimní olympiádě dětí a mládeže 
2010 v Liberci.
K úspěchu družstva starších žaček 
přispěly kromě Veroniky i Karolína 
Bednářová šestým a osmým místem 
a Karolína Novotná dvacátým mís-
tem. V kategorii mladšího žactva 
naši mladí závodníci sbírají zkuše-
nosti. Umístili se Tereza Neuman-
nová na 27. a 26. místě a Petr Molák 
na 20. a 22. místě. Účast našich 
mladých lyžařů ze Ski klubu Velké 
Meziříčí na zimní olympiádě a je-
jich umístění je výsledkem a zúro-
čením celoroční náročné přípravy. 
Jako reprezentanti kraje Vysočina 
přispěli k výraznému bodovému 
úspěchu celého kraje. Ziskem čtyř 
zlatých, deseti stříbrných a sedmi 
bronzových medailí se v celkovém 
pořadí čtrnácti krajů umístil kraj 
Vysočina na vynikajícím třetím 
místě, když v II. a III. ročníku byl 
vždy na desátém místě.

Hry IV. Zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR se uskutečnily 31. 1.–
5. 2. 2010. Pořadatelem byl Libe-
recký kraj. Tyto hry se pořádají od 
roku 2004 ve dvouletých cyklech. 
V kategoriích mladších a starších 
žáků a žákyň se soutěžilo kromě 
taneční a výtvarné soutěže také 
v alpských disciplínách, ledním 
hokeji, krasobruslení, rychlobrusle-
ní na krátké dráze, běhu na lyžích, 
snowboardingu, biatlonu, skoku na 
lyžích a severské kombinaci.
Blahopřejeme všem našim repre-
zentantům, Veronice Čamkové se 
omlouváme, že jsme v minulém 
čísle týdeníku připsali její úspěch 
její starší sestře Kateřině. Veronika 
prokázala obdivuhodný výsledek 
i přesto, že její vstup do letošní 
sezony byl poznamenán angínou, 
pro kterou se nemohla zúčastnit 
čtyř úvodních závodů ve Špindle-
rově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. 
Uvidíme, jak se našim lyžařkám 
povede v dalších závodech, které 
vyvrcholí v březnu Mistrovstvím 
České republiky ve Špindlerově 
Mlýně.      Za Ski klub Petr Zezula

Zimní příprava
FC VM – Bystřice n. P. 7:1 (4:1)
Střelci: Jaroš 2, Novák 2, Průša, 
Beran, Ondryáš – Horák. Rozhodčí: 
Šulc – J. Rosický ml., Teplý. Divá-
ků 20. Sestava FC VM: Chalupa 
– Z. Mucha, P. Mucha, Brychta 
(46. Zd. Večeřa), Berka (46. J. 
Krejčí) – Dufek (57. dor. Liška), 
Průša, E. Smejkal, Netrda – Jaroš 
(57. Beran), Novák (Ondryáš). 
Sestava hosté: Invald – Chocholáč, 
Havlík, Mitáš – Vícha, Veselý – 
Holý, Horák, Sklenýř Z., Zbytovský 
– Havlík J.
V průběhu hry střídali dor. Padrtka, 
Sklenář R., Čech. Bystřičtí, připra-
vující se na jarní boje o horní patra 
KP Vysočiny, přijeli změřit své 
síly s divizním celkem domácích, 
kterým právě vrcholí nejnáročnější 
část zimní přípravy. Podle toho vy-
padal i úvod zápasu. Hosté ve snaze 
ukázat se v co nejlepším světle 
byli o něco aktivnější a hned první 
kombinace, která hostům jaksepatří 
vyšla Horákovou zásluhou, končí 
vedoucím gólem hostů. V dalších 
minutách se hráči Velmezu po neu-
rovnaném úvodu na hřišti srovnali, 
zpřesnili a zrychlili hru a hned to 
bylo znát. Ve 14. min. po pasu 
P. Muchy se Jaroš dostal za stopery 
soupeře a vybíhající Invald (hosté 
přijeli bez gólmanů, neboť u nich 
právě probíhal P. Kouba cup) už 
se stačil jen ohlédnout za přesným 
lobem mířícím do sítě. Krátce nato 
se pak Invald vyznamenal, když 
zlikvidoval Novákovo sólo. Jenže 
deset minut nato už zasáhnout 
nestačil. Začalo to u Průši, který 
uvolnil Jaroše, ten zase do vápna 
nabíhajícího Netrdu a jeho zpět-
nou příhru zužitkoval Novák ve 
vedoucí branku domácích. Ve 37. 
min. měli Meziříčští štěstí, když 

se do čisté šance po dlouhé odmlce 
dostal Holý, ale prostor mezi třemi 
tyčemi mu byl příliš malý. Vzápětí 
Jedlička musel vystřídat zraněného 
E. Smejkala, který se pak naštěstí 
do hry vrátil a utkání dohrál. O mi-
nutu později domácí své vedení 
zdvojnásobili, když Průša mazác-
ky obstřelil zeď a Invald na míč 
mířící k bližší tyči nedosáhl. Pak 
ještě Novák po kombinaci ve vápně 
Bystřice dostal k tečovanému míči 
a zblízka překonal bezmocného 
Invalda počtvrté. Snížit tříbran-
kový rozdíl mohl v samotném 
závěru Horák, který se řítil sám na 
vybíhajícího Chalupu. Padajícího 
gólmana Horák přehodil, ale zabí-
hající P. Mucha jeho plány zhatil. 
Přes několikanásobné poločasové 
střídání hra do průměru neupadla, 
což potvrdila 50. min. V ní střídající 
Ondryáš vybojoval na půlce proti 
dvojnásobné přesile míč, ideálně 
jej prostrčil volnému Jarošovi, 
a ten se v podobných situacích 
nemýlí. Další střídání už některé 
nesrovnalosti přece jen přineslo, ale 
o zajímavé okamžiky ani pak nouze 
nebyla. V 68. min. po centru Průši 
hlavičkoval P. Mucha z malého 
vápna těsně mimo, krátce poté po 
dnes již klasickém průniku a zpětné 
přihrávce Netrdy střílí svou druhou 
branku Ondryáš. Pak sám Netrda 
v čisté šanci nedal, a tak gólový 
účet Velmezu završil po nezištné 
přihrávce Ondryáše Beran. V úterý 
odjíždí FC VM A na soustředění 
do Velkých Losin, kde mimo závě-
rečné části hrubé přípravy sehraje 
i další přípravné střetnutí na umělé 
trávě v Šumperku v sobotu 13. 2. 
v 10.00 s domácím účastníkem 
MSFD sk. E. Na domácí „umělce“ 
je opět uvidíme v sobotu 20. 2. ve 
14.00, kdy se u nás představí již 
tradiční soupeř v rámci přípravy, 
celek FK Mutěnice.                -ber-

Ženy v přípravě na jarní část 
druhé ligy

Herní prověrkou před vstupem do 
jarní části druholigové scény byl 
pro Velkomeziříčské hráčky turnaj 
pořádaný Sokolem Vršovice. První 
souboj s pořádajícím týmem byl 
poznamenán špatným vstupem, 
kdy již po deseti odehraných minu-
tách svítil na tabuli nepříznivý stav 
2:8. Nedůrazná obrana a „ospalé“ 
útočné snahy bez nápadu nakonec 
nepřinesly v dalším průběhu vý-
raznější zlepšení našeho herního 
projevu a znamenaly tříbrankovou 
prohru. Jako noc a den byl výkon 
ve druhém turnajovém zápase 
s prvoligovými hráčkami Kobylis. 
Tentokrát se od úvodních minut 
podařilo přehrávat soupeřky ve 
všech herních činnostech a po 
zásluze zvítězit. V dalším utkání 
se staršími dorostenkami Vršovic 
bylo až po změně stran znát, kdo 
je na tom lépe s házenkářskými 
dovednostmi. Poslední turnajové 
vystoupení proti smíšenému týmu 
Studentek ČVUT, doplněného 
hráčkami Astry Praha, bylo vyrov-
nanou partií. Nakonec měly bran-
kově navrch naše hráčky a připsaly 
si třetí turnajové vítězství. I přes 
slabou útočnou hru Velkomeziříč-
ských je nutno vyzvednout výkony 
v obraně Terezy Hammerové 
a Kateřiny Mejzlíkové. Potěšitelná 
byla i trenérská uznání na adresu 
věkově ještě mladších dorostenek 
Ivany Salašové a Moniky Krato-
chvílové.

Výsledky:
Sokol VM – Vršovice ženy 11:14, 
Vršovice starší dorostenky 20:11, 
ČVUT + Astra Praha 19:16, Ko-
bylisy 22:17

Tabulka:
1. Vršovice ženy 74:55 6
2. Velké Meziříčí 72:58 6
3. Kobylisy 78:66 6
4. ČVUT 63:74 2
5. Vršovice st. dor. 54:84 0
Hrály: Panáková, Lavická – Fische-
rová (3), Klusáčková (8/1), Hrůzová 
(20/1), Mejzlíková (1/1), Hamme-
rová T. (5), Chlubnová (7), Dvo-
řáková Š. (3/1), Svobodová D. (2), 
Plachetská Z. (5), Necidová S. (3), 
Salašová (4), Kratochvílová (11/5)

Žákyně stříbrné
Na mezinárodním turnaji pořáda-
ném Spartakem Třebíč si úspěšně 
vedl tým žákyň „poskládaný“ 
z hráček ročníků 1995–1997. Po-
řadatelé na toto sportovní setkání 
přivítali děvčata Německého EBT 
Berlín. Turnajovým kláním pozna-
menaným neúčastí jednoho z pů-
vodně nahlášených celků Slavoje 
Žirovnice postupoval favorizovaný 
tým domácích a našich hráček bez 
většího zaváhání. V přímém souboji 
o turnajové prvenství předvedly 
Třebíčské kolektivnější a herně 
vyrovnanější výkon a radovaly se 
nakonec z celkového vítězství.
Při závěrečném ceremoniálu pře-
vzala cenu pro nejlepší střelkyni 
turnaje Iva Závišková, která vy-
užila svoje hráčské schopnosti. 
Potvrdila tak i oprávněnost nomi-
nace do širšího kádru házenkářské 
reprezentace Kadetek České 
republiky, kterou si vydobyla na 
postu levého křídla svými výkony 
na celostátním testování a výběru 
hráček ročníku 1995, konaného 
28.–31. ledna ve sportovním cent-
ru v Nymburku.
Výsledky: Sokol VM – Třebíč 
A 12:17, – EBT Berlín 10:4, – 
Žirovnice 17:1, – Třebíč B 13:1, 
Žirovnice – 8:4.

Tabulka:
1. Třebíč A 73:11 10
2. Velké Meziříčí 60:27  8
3. EBT Berlín 41:26  5
4. Žirovnice 22:85  3
5. Třebíč B 10:70  0
Hrály: Syptáková Veronika – 
Závišková Iva (28/4), Sedláčková 
Klára (13), Koudelová Eliška (5), 
Kopečková Kateřina(5), Zezulová 
Kristýna (2), Janečková Denisa (2), 
Doležalová Romana (2), Bačová 
Soňa (2), Koudelová Tereza (1), 
Uhlířová Eva. Trenéři Záviška, 
Partlová, Vidláková.            

Pozvánka do haly za Světlou:
V sobotu 13. února se starší žákyně 
utkají o historický postup mezi 
dvanáct nejlepších týmů České 
republiky.
Od 9.30 do 16.30 proběhne turnaj 
III. kola žákovské ligy. Na domácím 
hřišti přivítáme družstva Sokola Pí-
sek, Sokola Kobylisy a Jindřichova 
Hradce.                                   -záv-

 www.hazenavm.cz

Národní turnaj v boccii
6.–7. 2. 2010, ZŠ Školní, VM

Třída BC1
1. Machuta Jan (SC Jedličkův ústav 
Praha), 2. Cuřínová Kateřina (TJ 
Nola Teplice), 3. Pospíšil Michal 
(TJ Halma Zbůch), …11. Štursa 
Rostislav (TJ DS Březejc)

Třída BC2
1. Serbus František (SC Jedličkův 
ústav Praha), 2. Prouza Miroslav 
(Obchodní akademie Janské Láz-

Veronika Čamková při závodu 1. 2. 2010. 
Foto: archiv rodiny Čamkovy

ně), 3. Froněk Jakub (SC Jedličkův 
ústav Praha), …5. Fajkus Martin 
(TJ DS Březejc), …7. Malec Fran-
tišek (HSC Velké Meziříčí)

Třída BC3
1. Křenek Radovan (SK Kociánka 
Brno), 2. Svoboda Michal (SK Ko-
ciánka Brno), 3. Milková Vladislava 
(SK Kociánka Brno)

Třída BC4
1. Procházka Radek (TJ Léčebna 
Košumberk), 2. Kadlecová Simona 
(SK Kociánka Brno), 3. Hubalovský 
Petr (TJ Spastic Sport Praha)   -mz-

HOKEJ PLAY-OFF
Termíny a rozlosování – play – 

off – Jihomoravského kraje
čtvrtf inále, 1. utkání, středa 
10. února
Kometa Úvoz – HHK V. Meziříčí
Spartak Velká Bíteš – MBK Vyškov
čtvrtf inále, 2. utkání, pátek 
12. února
HHK V. Meziříčí – Kometa Úvoz
MBK Vyškov – Spartak V.Bíteš
čtvrtfi nále, případné 3. utkání, 
neděle 14. února
Kometa Úvoz – HHK V. Meziříčí
Spartak Velká Bíteš – MBK Vyškov
semif inále, 1. utkání, úterý 
16. února
Moravské Budějovice – SJM4
Minerva Boskovice – SJM3
semif inále, 2. utkání, pátek 

19. února
SJM4 – Moravské Budějovice
SJM3 – Minerva Boskovice
semifi nále, případné 3. utkání, 
neděle 21. února
Moravské Budějovice – SJM4
Minerva Boskovice – SJM3
fi nále, 1. utkání, čtvrtek 25. února
F1 – F2 fi nále, 2. utkání, sobota 
27. února
F2 – F1
fi nále, 3. utkání, úterý 2. března
F1 – F2
fi nále, případné 4. utkání, pátek 
5. března
F2 – F1
fi nále, případné 5. utkání, neděle 
7. března
F1 – F2                                 -hhk-


