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Velkomeziříčsko 
lze koupit

i na náměstí
Po menší pauze je náš týdeník 
k dostání opět na náměstí. Mů-
že jej zakoupit v nově otevřené 
trafice Ireny Křížové (dříve 
Papír – hračky Křížová).

Zítra
Vyhlášení 
nejlepšího 

sportovce města 
VM za rok 2010
čtvrtek 24. 3. od 18 hodin 
v kinosále JC

Fajťák 
o víkendu

sobota 26. 3. od 13 hodin (re-
gistrace od 12 hodin) HORSE-
FEATHERS VELKÁ LOU-
ŽE – crazy snowboardový 
závod přes velkou louži, dále 
JIB&JUMP SESSION, ho-
dinová best trick session přes 
louži, snowboard a freeski, 
dělo, bedna, skok. Od 15 ho-
din WATERSLIDE – přejezd 
vodní louže na čemkoliv na 
čem stojíte.
neděle 27. 3. Karneval od 
10 hodin

Jiřina Šiklová 
v městské 
knihovně

Nenechte si ujít setkání se 
socioložkou Jiřinou Šiklovou. 
V rámci Března měsíce čtená-
řů zavítá do místní knihovny 
v úterý 29. 3. v 17.30 hodin
Více na straně 8

Zlatá jeřabina – 
cena kraje 

Vysočina za rok 
2010

Evropský festival fi lozofi e po-
řádaný Jupiter clubem můžete 
podpořit svým hlasem v kraj-
ské anketě Zlatá jeřabina.
Více na straně 2

Staň se 
fotografem

Máte zájem prezentovat svou 
nebo jakoukoli jinou akci na 
webu či facebooku města? 
Pokud ano, máte šanci. Jestliže 
se akce koná ve Velkém Me-
ziříčí nebo v místních částech 
města, sepište o ní krátkou 
zprávu a zašlete nám ji i s fo-
tografi emi, které budeme moci 
použít ke zveřejnění. Jestliže 
dáváte raději přednost klidným 
procházkám s fotoaparátem 
v ruce, neváhejte a zašlete 
nám snímek v odpovídající 
kvalitě nádherného zákoutí 
našeho města a blízkého okolí. 
Za jakoukoliv spolupráci při 
oživení fotogalerie či aktu-
alizování událostí předem 
děkujeme. Tel: 566 781 047, 
ic@mestovm.cz.                 -ic-

Silnice mezi Meziříčím a Rudou
se zatím dočká zase jen záplat

Záměr Lidlu postavit 
obchod za řekou trvá
Plány na výstavbu obchodního domu Lidl v areálu bývalého Svitu za 

řekou Balinkou stále trvají. Potvrdil to Vojtěch Fiala, jednatel společnosti 
FMV invest, která má stavbu realizovat. Vyvrátil tak neofi ciální informa-
ce, jež se rozšířily po městě a hovoří o tom, že Lidl od záměru postavit 
svůj obchod v tomto areálu ustoupil a uvažuje o jiném místě. „Taky jsem 
to slyšel, ale jsou to nesmysly,“ okomentoval tyto informace Vojtěch Fiala. 
„My v současné době pracujeme na vydání stavebního povolení v areálu 
bývalého Svitu,“ dodal ještě.

Jeho informace nepřímo potvrdil také Radan Kamenický, projektový 
manažer společnosti CPI Group, která původně byla majitelem celého 
areálu bývalého Svitu. „Naše společnost již prodala padesát procent 
pozemku v areálu bývalého Svitu společnosti Lidl,“ uvedl Kamenický 
s tím, že nový majitel je již zapsaný v katastru nemovitostí. Což tedy 
nenasvědčuje tomu, že by Lidl měl svůj obchod stavět někde jinde.

Stavba přitom podle původních informací měla být již dávno hotova 
a obchod otevřen. Termíny zahájení se však neustále posouvaly z růz-
ných důvodů. Posledním z nich, kvůli kterému se akce zpozdila, je podle 
Vojtěcha Fialy změna v rozsahu stavby. Původně měla začít výstavba 
prodejny samotného Lidlu a k tomu se společnost zavázala vybudovat 
i přístupovou cestu do areálu zahrnující most přes řeku Balinku včetně 
křižovatky s kruhovým objezdem při vjezdu do areálu a navíc i parkoviště 
s asi pětaosmdesáti místy. Aktuální plán počítá současně i s výstavbou 
dalšího obchodu s oděvy hned vedle Lidlu. „Takže teď vyřizujeme stavební 
povolení na oba objekty současně,“ dodal Fiala s tím, že podaří-li se je 
vyřídit ještě do léta, stavba obou obchodů by mohla začít letos. Pokud se 
celá věc zase zdrží, k zahájení akce možná dojde až příští rok zjara.

Ještě zbývá druhá polovina pozemku za řekou, kterou stále vlastní 
společnost CPI Group. Ta má ve Velkém Meziříčí svoje vlastní plány. Kdy 
zahájí výstavbu zatím také nelze říct. „My nemůžeme připravovat žádné 
vlastní aktivity, dokud Lidl nepostaví most, a tím i dopravní připojení do 
areálu,“ podotkl Kamenický.                                    Martina Strnadová

Je to již neuvěřitelných dvacet 
let, co se česká značka Construct 
stala synonymem pro mechanické 
zabezpečení vozidel proti kráde-
ži. Na počátku všeho byl vlastně 
smolný den. Petra Ambrože, otce 
myšlenky zabezpečovacího zám-
ku, propustili v září roku 1991 
z práce. „Jako živitel rodiny jsem 
nemohl zůstat bez zaměstnání, 
a proto jsem přemýšlel, co budu 
dělat,“ vzpomněl na prvotní impulz 
Petr Ambrož. Pomohly mu také 
novinové články o tom, že vzrůstá 
počet krádeží aut a bohužel na trhu 
chybí účinná ochrana. Od toho 
už byl jenom krůček k tomu, aby 
světlo světa spatřil první zámek 
značky Construct pro český vůz 
Škoda Favorit.

Od té doby prosperující fi rma, 
kterou současný majitel P. Ambrož 
založil spolu s ing. Jiřím Dufkem, 
prošla řadou změn. Zpočátku vy-
ráběla přibližně sto kusů zámků za 
měsíc. V současné době jde podle 
poptávky o dvanáct až patnáct tisíc 
kusů za stejné období. „Letošní 
plán máme 150 tisíc produktů,“ 
podotýká obchodní ředitel fi rmy 
Michael Picka, „situace na trhu 
se pomalu stabilizuje, ale i přesto 
nám pár let potrvá, než se dosta-
neme na úroveň roku 2008, kdy 
jsme vyráběli 250 až 270 tisíc kusů 
ročně.“ A za dvacet let existence 
byly vyrobeny téměř dva miliony 
kusů mechanického zabezpečení 
zmíněné značky. Že se podnikání 
z naprosto skromných poměrů roz-
roste do takových rozměrů, nečekal 
ani sám majitel. „Skutečně mne to 
tehdy ani ve snu nenapadlo, myslel 

Construct slaví 20 let svojí existence 
i boje proti krádežím aut

jsem, že to bude mít životnost pět, 
maximálně deset let,“ přiznává. 
A má ještě nějaké ambice? „Ne. 
Jenom chci, aby vše fungovalo ještě 
pár let,“ doplňuje P. Ambrož, jenž 
podle svých slov za celou dobu 
vedení fi rmy neměl problémy ani 
s vývojem či prodejem, ale s pra-
covní silou. „Loni na podzim jsme 
museli udělat určité personální 
změny, protože konkrétně tady ve 
Velkém Meziříčí už některé věci 
byly neúnosné. Bohužel ne všichni 
vzali za své poctivou práci.“

Na počtu zaměstnanců se ale ta-
ké podepsala globální ekonomická 

krize, jejíž následky zasáhly nejen 
nejdůležitější exportní trhy, ale 
i ten tuzemský. Náhlý prudký po-
kles prodejů vozidel, a tím i spojené 
snížení odbytu mechanických zám-
ků o více než 60 %, přiměl vedení 
společnosti k náhlým opatřením. 
Jedním z nevyhnutelných kroků 
bylo omezení počtu převážně 
výrobních pracovníků a posílení 
outsourcingu (nákup služeb mimo 
podnik-pozn. red.). Zatímco před 
krizí měl Construct okolo dvou 
stovek lidí, nyní jejich počet klesl 
na 130.

(Pokračování na straně 5.)

Celkové opravy rozbité silnice 
z Velkého Meziříčí na Rudu se 
řidiči v brzké době nedočkají. Jde 
o krajskou komunikaci II/602. 
Úsek je dlouhodobě ve špatném 
stavu a po uplynulé zimě již takřka 
neprůjezdný. Výtluky jsou často 
přes celou šířku jízdního pruhu. 
Přičemž mnohé z děr jsou nebez-
pečně hluboké a nedávají řidičům 
mnoho šancí k plynulému průjezdu 
bez obavy z poškození vozidla. Kraj 
prozatím vyřešil situaci umístěním 
dopravní značky s omezením rych-
losti na třicet kilometrů v hodině 
v těch nejhorších místech. To je 
však jen nouzové řešení, zatímco 
celková oprava je nezbytná. Ale 
bohužel, v nejbližší době realizo-
vána nebude.

„Tuto stavbu připravujeme pod 
názvem »II/602 hranice kraje – Pel-

hřimov, 4. stavba«. Z důvodu prů-
tahu při projednávání majetkové 
přípravy s vlastníky pozemků, kteří 
požadují vyšší ceny, však stavba 
stále není připravena k realizaci,“ 
informuje Jan Nechvátal z tisko-
vého oddělení odboru sekretariátu 
hejtmana kraje Vysočina a dodává, 
„nejhorší úseky této silnice budou 
průběžně pouze opravovány v ne-
zbytně nutném rozsahu.“

Dalším rokem tedy vázne ma-
jetková př íprava opravy velmi 
frekventované silnice, souběžné 
s dálnicí D 1, kterou proto nelze 
zahájit. Vlastníkům pozemků 
v katastru obcí Ruda i Jabloňov se 
nelíbí krajem navrhovaná výkupní 
cena. „Nesouhlasí s předlože-
nými smlouvami, kdy chce kraj 
vykupovat pozemky za 50 Kč za 
metr čtvereční v intravilánu obcí. 

Na tyto nesouhlasy a připomínky 
lidé nedostali písemné odpovědi,“ 
uvádí k situaci starosta Rudy Ka-
rel Dvořák s tím, že přitom sami 
Rudští vyvolali jednání s krajem 
Vysočina, kterému přislíbili prodej 
pozemků za podmínek, že začne 
komunikovat s dotčenými lidmi 
a bude na jejich písemné připomín-
ky reagovat. Komunikace krajských 
úředníků s vlastníky pozemků však 
dle sdělení Karla Dvořáka i nadále 
vázne a zlepšení nepřinesly ani 
urgence a dotazy ze strany obce 
Ruda. Navíc se Rudským nelíbí 
ani projektová dokumentace k při-
pravované akci. „K projektové 
dokumentaci jsem za obec Ruda 
napsal připomínky, protože projekt 
nezapracoval to, co jsme ústně při 
jednáních požadovali,“ popisuje 
průtahy starosta Dvořák a dodává, 
že v současné době je vyvěšena 
veřejná vyhláška o zahájení územ-
ního řízení a pozvání k veřejnému 
ústnímu jednání, jež má proběhnout 
24. března a bude se týkat vydání 
územního rozhodnutí.

Oprava krajské komunikace 
II/602 v úseku mezi Velkým Me-
ziříčím a Rudou tak zatím zůstá-
vá jednou z těch, které na svoji 
realizaci ještě čekají. Kraj stavbu 
zahájil již v minulosti a pokračuje 
v ní průběžně po částech v celém 
svém území, od hranice s krajem 
Jihomoravským až po Pelhřimov. 
Například od Měřína po Velké Me-
ziříčí je již komunikace spravená 
z minulých let, stejně jako úseky 
přímo ve městě nebo od Křeptova 
do Velké Bíteše apod.

Martina Strnadová

Pracovníci fi rmy předvádějí novinářům názornou ukázku, která potvrdila, 
že překonání mechanického zámku značky Construct tekutým dusíkem je 
nemožné.                                                                          Foto: Iva Horká

V den svých jmenin, minulou sobotu, se v Osové Bítýšce sešlo osmnáct 
Josefů. Obec a hasiči pro ně pořádali Josefskou zábavu, při níž kromě 
jiného šlo také o pokus zapsat se do české knihy rekordů v počtu zúčast-
něných osob se jménem Josef. Rekord tedy nakonec nepadl, ale zjevně to 
přítomným ani pořadatelům nevadilo. Sál byl zaplněn do posledního místa 
a Josefové i ostatní se skvěle bavili. Jinak to ani nešlo, neboť pro ně byl 
připraven bohatý program. Na pódiu se střídaly hudební skupiny Jožky 
Šmukaře – cimbálová muzika a dechová kapela – a Housková muzika 
Bítešan. K překvapení všech přijel i operní pěvec Jakub Pustina, který 
kromě čtyř skladeb zazpívaných na halfplayback přidal i jednu moravskou, 
při níž ho doprovodila Šmukařova cimbálovka. „Je to premiéra, ještě 
nikdy jsem naživo s cimbálem nezpíval,“ předeslal Pustina. Během večera 
zazněla též píseň pro Josefy, kterou složili Josefové Kvasnička a Kaláb, jež 
se osobně sobotního setkání též zúčastnili. Nejmladším přítomným nosi-
telem zmíněného jména byl šestadvacetiletý Josef Benda z Martinic (na 
snímku) a naopak nejstarším Josef Hájek z Velké Bíteše, který oslavil 76. 
narozeniny.                                                              (Pokračování na straně 5.)

Rekord nepadl. Josefům to 
ale nevadilo, bavili se dobře

Zpěvák Jožka Šmukař (vpravo), který moderoval Josefskou zábavu v Oso-
vé Bítýšce minulou sobotu, představuje nejmladšího účastníka setkání se 
jménem Josef.                                                                   Foto: Iva Horká

Hned při výjezdu z Meziříčí směrem na Rudu je silnice rozbitá a plná 
výtluků.                                                              Foto: Martina Strnadová
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Stejně jako v celé EU, tak i v České republice se ke dni 26. březnu 2011 

uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. V praxi to znamená, že veřejnost do 
této doby obdrží sčítací tiskopisy, především od pracovníků České pošty, 
kteří budou sčítacími komisaři. Město 11. 3. 2011 zveřejnilo na úřední 
desce (i na webu města) informace potřebné ke sčítání, tj. seznamy s vy-
mezením sčítacích obvodů, jména, čísla služebních průkazů a spojení na 
příslušné sčítací komisaře. Připomínáme, že majitelé domů jsou povinni 
označit budovy číslem popisným (event. evidenčním). Vyplněné sčítací 
tiskopisy budou občané odevzdávat sčítacím komisařům do 14. dubna 
2011, případně je mohou odeslat poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ 
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku 
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí). Při 
tomto sčítání je možno poprvé využít i tiskopisy v elektronické podobě, 
které včetně pokynů najdete na internetových stránkách www.scitani.
cz. Pro tyto účely je bezplatně zpřístupněn veřejný internet na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí na informačním centru (přízemí, dveře 
č. 103) v době od 26. 3. 2001 do 14. 4. 2011 a to v pondělí až pátek od 
8 do 17 hodin.

Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po sčítání nepodaří sčítacímu ko-
misaři formuláře doručit, je povinností občana si je vyzvednou nejpozději 
do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku, tj. do 14. 4. 2010 na 
kterémkoliv pracovišti ČSÚ, České pošty nebo na podatelně Městského 
úřadu Velké Meziříčí. Vyplněné tiskopisy tohoto dodatečného sčítání ode-
vzdají občané do 19. 4. 2011 sčítacímu komisaři nebo je zašlou elektronicky 
či v písemné podobě na adresu P.O.Boxu Českého statistického úřadu.

Zároveň připomínáme, že nesplnění povinnosti podrobit se sčí-
tání je přestupkem ve smyslu zákona o přestupcích a může být 
sankcionován pokutou do výše 10 tis. Kč.                                    -šve-

Ve Velkém Meziříčí se rozbíhá 
činnost nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež v rekonstruova-
ných prostorách bývalé Obnovy 
vedle Billy. Provozovatelem zaří-
zení je Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou. V současné době probíhá 
zařizování prostor potřebným ná-
bytkem a vybavením a tři pracov-
níci zařízení Wellmez pod vedením 
Bc. Marka Sušinky zahájili terénní 
práci ve městě. Činnost zařízení 
započala od 1. 3. 2011, slavnostní 
otevření se uskuteční 8. 4. 2011. 
Mládež ve věku od 12 do 20 let 
najde v zařízení jak možnost trávení 
volného času ve formě sportov-

ních aktivit, her, tance, které jsou 
prostředkem k navázání kontaktu, 
tak poté jim může být poskytová-
na sociální služba, např. formou 
poradenství apod. Provozní doba 
zařízení bude od dubna každé úterý 
od 14 do 18 hodin (klubové aktivity 
a poradenství) a ve čtvrtek od 9 do 
12 hodin (poradenství, individuální 
práce). Terénní práce v pondělí 
a v středu od 14 do 17 hodin.

V současné době je zatím provo-
zována terénní práce a monitoring 
města.

Ing. Jaroslava Klapalová,
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ

Rozpočet města Velké Meziříčí 
na rok 2011

  třída dle RS celkem
PŘÍJMY
Daňové příjmy tř. 1 116 200
Nedaňové příjmy tř. 2 7 237
Kapitálové příjmy tř. 3 5 600
Přijaté transfery tř. 4 28 571,03
Příjmy celkem tř. 1 – tř. 4 157 608,03
VÝDAJE § dle RS celkem z toho dotace,
  příspěvky, 
  platy, OON
Ozdravování hospodář. zvířat § 1014 233
Pěstební činnost – lesy § 1031 10
Správa v lesním hospodářství § 1036 47
Celospolečen. funkce lesů § 1037 10
Vnitřní obchod – IC § 2141 802
Cestovní ruch § 2143 730
Silnice § 2212 3 752,30
Provoz veřejné silnič. dopravy § 2221 1 295
Dotace na dopravní obslužnost   455
Dotace na provoz MHD   840
Bezpečnost silničního provozu § 2223 96
Ostatní záležitosti v SD § 2229 257,70
Pitná voda § 2310 1 210
Příspěvek Svazu VaK   1 182,30
Odvádění a čištění odpad. vod § 2321 5 388
ČOV Dyje II. – inv. příspěvek SVaK  5 318
Prevence znečišťování vody § 2322 20
Úpravy drobných vodních toků § 2333 3 600
Předškolní zařízení § 3111 3 446
Příspěvek MŠ Velké Meziříčí   3 446
Objem platů MŠ Velké Meziříčí   14
Objem OON MŠ Velké Meziříčí   37
Základní školy § 3113 11 552
Příspěvek na provoz ZŠ Sokolovská  3 950
Objem platů ZŠ Sokolovská   232
Objem OON ZŠ Sokolovská   6
Příspěvek na provoz ZŠ Oslavická   3 100
Objem platů ZŠ Oslavická   0
Objem OON ZŠ Oslavická   107
Příspěvek na provoz ZŠ Školní   2 526
Objem platů ZŠ Školní   18
Objem OON ZŠ Školní   17
Příspěvek na provoz – ZŠ Mostiště  1 350
Objem platů ZŠ Mostiště   0

(Pokračování na straně 5.)

Činnost nízkoprahového zařízení 
Wellmez se již rozbíhá

Město Velké Meziříčí získalo i pro letošní rok 2011 příslib státní 
fi nanční podpory z programu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón ministerstva kultury, a to ve výši 
1 milionu 270 tisíc korun.

Celou částku přidělilo Zastupitelstvo města na opravu fasády vnitřního 
nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí. Tato akce byla totiž vyhodnocena jako 
nejpotřebnější a také dobře připravená v souladu se zásadami programu. 
„Považuji za vhodné podpořit přidělení dotace vlastníkům zámku rodině 
Podstatzkých,“ vyjádřil se na jednání zastupitelstva starosta Radovan 
Necid a dodal, že vlastníci upravený prostor zámku pravidelně nabízejí 
městu pro využití k různým kulturním a dalším akcím.

Majitelé nemovité kulturní památky si rozhodnutí vedení města cení. 
„Jsme rádi, že jsme ty peníze na opravu dostali a můžeme pokračovat 
s opravami. Čeká nás poslední část fasády, jinak je z tohoto hlediska 
celý zámek hotový,“ vyjádřil se jeden z vlastníků Johann Podstatzky-
Lichtenstein.

Po roční pauze by tak opět měly pokračovat práce na obnově fasády 
objektu zámku. Celkové náklady na opravu fasády vnitřního nádvoří 
zámku jsou vyčísleny na více než 2 miliony 800 tisíc korun. Město k do-
taci z ministerstva kultury přidá svůj povinný desetiprocentní podíl ve 
výši 280 tisíc korun.

Akci je ještě nutno připravit ve spolupráci s architektem Janem Knorem, 
který se podílel i na všech předchozích opravách zámku. Podle vyjádření 
J. Podstatzkeho je z celého vnitřního nádvoří nejhorší východní stěna, kde 
jsou arkády. Fasáda je opadaná až na cihlu. „S pracemi začneme nejspíš 
v květnu,“ dodal J. Podstatzky. Součástí opravy této fasády bude i obnova 
kamenných šambrán, ostění, krakorců a soklu

Vnitřní nádvoří zámku tak ukončí několikaletý cyklus prací na obnově 
fasády celého objektu. V roce 2002 začali jeho vlastníci opravovat severní 
stěnu zámku, která byla vůbec v nejhorším stavu. Jako další přišla v roce 
2006 na řadu východní strana. Její oprava vyžadovala stavbu až padesát 
metrů vysokého lešení. V následujícím roce 2007 byla opravena fasáda 
ve dvorním traktu na západní straně objektu. Zatím jako poslední pak 
následovala obnova jižní a plochou největší a nejčlenitější stěny zámku 
v roce 2009.                                                                     Martina Strnadová

Do ankety Zlatá jeřabina je za-
řazen i velkomeziříčský Evropský 
festival fi lozofi e.

Od 1. března do 8. dubna probíhá 
hlasování o Cenu kraje Vysočina 
za rok 2010 – Zlatá jeřabina. Tato 
anketa je tradičně rozdělena do 
dvou kategorií: Kulturní aktivita 
a Péče o kulturní dědictví. 
Jejím cílem je propagovat 
kulturní dění v našem regi-
onu a upozornit na širokou 
žánrovou škálu ak-
tivit, jež v loňském 
roce oslovily zdejší 
občany, ale také po-
ukázat na úsilí, s nímž je pečováno 
o bohaté dědictví kraje.

Loni se na hlasovacím formuláři 
objevily také Obnova fasády velko-
meziříčského zámku; Obnova domu 
č. p. 357; Oslavy 100 let císařských 
manévrů u Velkého Meziříčí a Živý 
betlém Měřín 2009, který se pak 
nakonec umístil na 2. místě v ka-
tegorii Kulturní aktivita. Letos je 

v anketě opět zástupce z našeho 
regionu, a to Evropský festival fi lo-
zofi e – 4. ročník festivalu, pořádaný 
Jupiter clubem, a dále v kategorii 
Péče o kulturní dědictví je zastou-
pena obec Osová Bítýška počinem 
Oprava a využití farní stodoly.

Evropský festival můžete pod-
pořit na http://extranet.kr-

vysocina.cz/zlata-
jerabina/index.php.

Svůj hlas můžete 
dát vždy jen jedné 
akci v každé kate-
gorii. K úspěšnému 
hlasování je nutné 

vyplnit formulář ve spodní části 
seznamu soutěžních akcí a opsat čí-
selný kód. Do e-mailové schránky, 
kterou uvedete ve formuláři, vám 
bude zaslána informační zpráva 
a na základě jejího potvrzení do-
jde k započítání vašeho hlasu do 
ankety.

zdroj: www.kr-vysocina.cz 
-simf-

Bory mají novou kompostárnu
V Borech s jarem zahájí činnost nová kompostárna za 3 miliony 297 

tisíc korun. Obec ji postavila s dotací z Fondu soudržnosti Evropské 
unie ve výši téměř 2 miliony 803 tisíc korun, což představuje 85 procent 
celkových nákladů. Státní fond životního prostředí přispěl bezmála 165 
tisíci korunami a obec přidala z vlastní pokladny desetiprocentní podíl, 
což je necelých 330 tisíc korun.

Žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí v rámci operačního 
programu Životní prostředí podali Borští již někdy v roce 2008. S vlast-
ní stavbou pak začali na jaře loňského roku. „V listopadu 2010 jsme 
kompostárnu dostavěli,“ uvádí starosta obce Josef Březka s tím, že její 
slavnostní otevření by mělo proběhnout někdy v průběhu dubna.

Kapacita kompostárny je 150 tun. Obci by tak měla přinést významné 
snížení množství odpadů ukládaných na skládku. Separací biologicky 
rozložitelného odpadu totiž ubude množství směsného komunálního 
a objemného odpadu produkovaného jednotlivými domácnostmi. Kom-
postováním biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou tráva, větve, 
listí a mnohý další, vznikne kompost, který Borští následně využijí při 
údržbě obecní zeleně.

Součástí kompostárny je i pět kontejnerů a další potřebné vybavení, 
jehož pořízení pokryla také dotace z evropského fondu. „Jde o traktor, 
překopávač a štěpkovač. Traktor bude pohánět překopávač, kterým se 
kompost provzdušňuje, aby zrál,“ vysvětlil Josef Březka a dodal, že kom-
postárna bude otevřena po dva dny v týdnu vždy asi na dvě hodiny. V té 
době budou moci občané dovážet bioodpad ze svých zahrádek a domác-
ností. Nad tím bude dohlížet pracovník, aby do kompostu nepřišlo nic, 
co do něj nepatří.                                                           Martina Strnadová

Zástupci měst a obcí kraje Vy-
sočina spolu s odborníky na od-
padové hospodářství si 10. března 
2011 prohlédli spalovnu odpadu 
v Dürnrohru v Dolním Rakousku. 
Exkurze proběhla v rámci projektu 
Integrovaného systému nakládání 
s odpady v kraji Vysočina (ISNOV), 
jehož členem je i Velké Meziříčí. 
Účelem návštěvy je nashromáždit 
co nejvíce příkladů z praxe, které 
by Vysočinským pomohly při roz-
hodování o nakládání se směsným 
komunálním odpadem a celkově 
i při přípravě integrovaného systé-
mu nakládání s odpady. „Posouzení 
reálnosti jednotlivých už dobře 
fungujících systémů je důležité pře-
devším pro vedení měst, která jsou 
ze zákona zodpovědná za likvidaci 
odpadu,“ vysvětluje radní kraje 
Vysočina pro oblast životního pro-
středí Zdeněk Ryšavý a zdůrazňuje, 
že kraj při hledání ideálního řešení 
bez negativních dopadů na kvalitu 
životního prostředí hraje důležitou 
koordinační roli.

Spalovna komunálního odpadu 
v Dürnrohru u Sankt Pöltenu 
funguje zhruba patnáct let a její 
kapacita s dostatečnou rezervou od-
povídá vyprodukovanému odpadu 
ze dvou spolkových zemí – Dolní-
ho Rakouska a Tyrolska. Sousedí 
s elektrárnou, které dodává odpadní 
páru pro následné využití v biosta-

nicích i jako topné médium pro tři 
velká města, regionální nemocnici 
a průmyslové podniky. Teplo pro 
více než sto tisíc obyvatel rozvádí 
31 kilometrů dlouhá síť potrubí.

„Zaujalo mě, jak perfektně to 
všechno funguje,“ hodnotí návštěvu 
rakouské spalovny velkomeziříčský 
místostarosta Josef Komínek, který 
se spolu s Janem Palasem z odboru 
životního prostředí městského 
úřadu zúčastnil exkurze. Na celém 
procesu spolupracuje zemská vláda 
s Dolnorakouským sdružením pro 
likvidaci odpadů. „Ti od samého 

Na zámku se letos bude opravovat další fasáda

Podpořte Evropský festival fi lozofi e

Zkušenosti s odpadovým hospodářstvím sbírali v Rakousku
počátku o spalovně i překladišti 
komunikují s obyvateli,“ podotýká 
J. Komínek s tím, že pokud lidé 
s něčím nesouhlasí, jejich vůli 
respektují. Ovšem i přístup samot-
ných rakouských občanů k likvidaci 
odpadů je velmi zodpovědný.

Maximální preciznost dolnora-
kouské vlády a obecních samospráv 
se například odráží i v logistice 
přepravy odpadu ke spalovacím 
pecím, což probíhá z devadesáti 
procent po kolejích.

Jenom pouhých deset procent 
odpadu z nejbližšího okolí centrální 

spalovny je přiváženo v nákladních 
autech.

Spálením odpadu se jeho objem 
i váha významně sníží. Konkrétně 
z jedné tuny směsného odpadu 
zbude na konci spalovacího procesu 
pouhých 250 kilogramů strusky. 
Tu lze využít třeba při výstavbě 
silnic. Spaliny procházejí v rámci 
technologie čištění třemi rozdílný-
mi fi ltry, které oddělí znečišťující 
látky. Ty je možno částečně využít 
jako sádru ve stavebnictví a zbytek 
jich je zabetonován a bezpečně 
uložen. „Zajímavostí je, že vzduch 
vypouštěný po procesu čištění, má 
menší obsah škodlivin než okolní 
ovzduší,“ doplňuje J. Komínek.

Neméně dobře promyšlené je 
i fi nancování celého systému. Ze 
spolkové země Dolní Rakousko se 
do sdružení pro likvidaci odpadů 
zapojilo více než 590 obcí a jen 
pouhých 18 nikoliv. Zúčastněné 
obce provozují ve vlastní režii jede-
náct překladišť, která jsou nedílnou 
součástí systému. Finance získávají 
z poplatků od občanů a současně 
i z prodeje vytříděného odpadu.

Občané sami platí za vyvážení 
směsného komunálního odpadu 
nemalé částky. „Devadesát až sto 
padesát eur zaplatí domácnost za 
stodvacetilitrovou popelnici, kterou 
jim vyvážejí třináctkrát do roka,“ 
popisuje J. Komínek.   (Pokr. str. 5.)Spalovna odpadu v dolnorakouském Dürnrohru.           Foto: Jan Palas

Vnitřní nádvoří zámku letos čeká oprava fasády. V nejhorším stavu je 
východní stěna s arkádami.                              Foto: Martina Strnadová
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Vysočina pošle prvním studentům
motivační stipendia

Během září a října 2010 mohli studenti 18 specifi ckých oborů z vy-
braných středních škol na Vysočině zažádat o tzv. motivační stipendia. 
Kraj Vysočina zaevidoval prostřednictvím škol 356 žádostí s tím, že 
podmínkám přiznání stipendia vyhověla více než polovina. V dubnu roku 
2011 se tak může 191 student těšit na rozdělení částky 527 tis Kč. V rámci 
rozpočtu kraje Vysočina byly na dlouhodobou podporu zvýšení zájmu 
o nedostatkové obory vyčleněny tři miliony korun. Druhá část ročních 
stipendií bude rozdělována v červenci.

„Po zhlédnutí konečné evidence všech došlých žádostí o motivační 
stipendia lze konstatovat, že největší zájem je o podporu kraje u výučních 
oborů se zaměřením elektrikář, instalatér a zedník, nejméně zažádalo 
studentů z oborů kameník nebo modelář,“ uvedla krajská radní pro oblast 
školství Marie Kružíková. Za první pololetí školního roku 2010/2011 
rozdělí kraj Vysočina ze svého rozpočtu 527 tisíc Kč. Průměrem mohou 
žadatelé správně vyplněných žádostí při splnění všech kritérií prospěchu 
a účastni na vyučování očekávat fi nanční odměnu ve výši 2.700 Kč.

Pětadvacet studentů technických oborů navíc vyhovělo přísnějším 
podmínkám krajského stipendijního řádu a získalo navíc jednorázové 
prospěchové stipendium ve výši 1.000 Kč. Přehled uznaných žádostí 
o stipendium kraje Vysočina:

elektrikář 57, instalatér 42, zedník 25, tesař, pokrývač 20, obráběč kovů 
14, strojní mechanik 12, klempíř 9, jemný mechanik 5, řezník – uzenář 
3, modelář 2, kameník 2, celkem 191.

(Zdroj: kraj Vysočina)
„Jako zřizovatel středního školství se snaží kraj Vysočina podpořit 

zájem i o studium v tzv. ‚nedostatkových‘ učebních oborech, po kterých 
je ze stran podnikatelských subjektů dlouhodobá poptávka. Doufáme, 
že se nám do budoucna podaří obory zaměřené na řemeslnou výrobu co 
nejvíce naplňovat,“ doplnila Marie Kružíková.

Pro úplnost je třeba dodat, že v případě sedmi oborů nebyly u žádného 
žadatele splněny podmínky získání stipendia nebo nebyla přijata žádná 
žádost.

Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

V roce 2010 se v novoměstské 
nemocnici narodilo 789 dětí. Od 
ledna do prosince 2010 přišlo na 
svět v novoměstské nemocnici 789 
dětí, z toho 415 bylo chlapců a dívek 
374. Dvojčat bylo devět. Nejvíc dětí 
se narodilo v červenci (78), nejméně 
pak v říjnu (55). Nejčastějším jmé-
nem u chlapců byl Tomáš (30×). 
Druhou „příčku“ obsadili Jakubové 
(22×), třetí pak kluci se jménem 
Adam (21×). Zajímavá a netradiční 

jména u chlapců: Hieu, Teodor Loi, 
Darek. Nejčastější jména u děvčat: 
Tereza (17×), Eliška (16×), Adéla 
(15×). Zajímavá a netradiční jména 
u dívek byla Liliana, Lujza, Zlatina. 
Pro srovnání s rokem 2009 – počet 
narozených dětí 856 (419 chlapců, 
437 dívek, 11 dvojčat). Nejčastější 
jména: Jan (29×), Natálie, Tereza 
(obě 22×).

Roman Kratochvíl, Nemocnice 
Nové Město na Moravě, p.o.

Celostátní akce knihoven – Král 
čtenářů – nenechala pochopitelně 
chladnou ani zdejší instituci. Její 
ředitelku Ivanu Vaňkovou mnozí 
znají jako ženu spousty nápaditých 
činů, tudíž svoje příznivce nezkla-
mala ani tentokrát. Zmíněnou akci 
si pojmenovala po svém, nevolil 
se tedy král čtenářů roku 2010, ale 
knihomol. Tento titul si minulý 
týden z velkomeziříčské knihovny 
odnesla Mirka Večeřová z Velké-
ho Meziříčí. Ta si za minulý rok 
vypůjčila a také přečetla celkem 
325 knih. Druhé místo s 299 pub-
likacemi knihovnice přiřkly Anně 
Svobodové ze Stránecké Zhoři 
a třetí knihomolkou se stala Jana 
Palzerová z Velkého Meziříčí se 
svými 290 výpůjčkami. Nehodnotil 
se jenom počet zapůjčených knih, 
ale v potaz byla brána také další 
kritéria. Samotná soutěž vyhlásila 
jedno hlavní, a to největší počet 
půjčených knih v loňském roce. 

Březen je měsícem čtenářů. Knihovna volila nejaktivnějšího z nich
Knihomolkou se stala Mirka Večeřová. Přečetla 325 knih za rok

Knihovny samy si pak mohly 
určovat další podmínky soutěže. 
Ta naše přihlížela též k tomu, zda 
má dotyčný vlastní průkaz, jak je 
na tom s upomínkami – zda žádné 
nemá a vrací tedy knihy včas, ale 
posuzovalo se také chování a vztah 
čtenáře ke knihovně. „Současně byl 
založen Klub skalních příznivců 
četby a naší instituce,“ informovala 
na vyhlášení a předání cen vítěz-
kám I. Vaňková. Poté vyjmenovala 
výhody pro členy klubu na daný 
rok, které tedy platí pro první tři, 
a to pro právě oceněné knihomolky. 
Ty se staly zakládajícími členkami. 
„Je to čtenářský průkaz zdarma, 
přednostní rezervace knih, pozvání 
na akce knihovny, které můžete 
využít, ale také nemusíte, a nakonec 
trvalé právo užívat zlatý čtenářský 
průkaz,“ doplnila ředitelka. Ta také 
spolu s ostatními zaměstnankyně-
mi knihovny předala oceněným 
ženám věcné dary – na zakázku 

ušitý, speciální čtenářský polštář 
s velkou kapsou určenou pro knihu, 
zlatou průkazku do knihovny, ky-
tičku jarních květů a další drobné 
upomínkové dárky. Ceny věno-
valo kromě knihovny také město 
Velké Meziříčí. Po ofi ciální části, 
jejíž součástí byla také prohlídka 
objektu, následovalo neformální 
posezení u kávy a občerstvení. Oce-
něné čtenářky byly zjevně příjemně 
překvapené a setkání si skutečně 
užily. A co vlastně nejraději čtou? 
„U mě vyhrává sci-fi . Je to pro mne 
takový únik z reality. Ale jinak čtu 
téměř všechno,“ uvedla nejaktivněj-
ší ‚knihomolka‘ Mirka. „Pamatuji 
si, jak mě maminka často nachytala 
s baterkou a knížkou pod dekou, 
četla jsem do noci,“ vzpomněla 
M. Večeřová. Ale právě po své 
matce zdědila tuto zálibu. „Však 
jsem očekávala, že se tu sejdeme,“ 
dodala s úsměvem. Druhá ‚kni-
homolka‘ Anna Svobodová chvíli 
přemýšlela a pak řekla: „Já totiž 
čtu také všechno, ale když bych 
si měla vybrat, tak to bude dobrý 
milostný nebo historický román.“ 
Třetí oceněné ženě zase knížky 

výraznou měrou pomohly v době 
závažné nemoci. „Odpoutala jsem 
se od starostí a přemýšlela raději 
nad dějem knihy, než nad tím, jak 
mi je,“ podělila se o svoji zkušenost 
Jana Palzerová. Ta podle svých slov 
přečetla snad všechno, a tak nyní 
sáhne nejčastěji po zábavné beletrii. 
Všechny tři se pak shodly, že četba 
je pro ně velkým koníčkem už od 
dětství. Anna Svobodová dokonce 
přiznala, že ji ani nebavilo chodit 
za mlada na zábavy. Raději dala 
přednost být ve společnosti dobré 
knihy.

Podle informací knihovnic, ví-
tězka navštěvuje zdejší instituci už 
více než patnáct let, A. Svobodová 
pak od roku 2002 a J. Palzerová 
od roku 2009. A jak čtou samotné 
knihovnice? „Hodně. Zprůměrova-
la jsem to, takže za rok 2010 jsme 
všichni – to znamená sedm lidí, 
od ředitelky, přes knihovnice po 
sekretáře a uklízečku, přečetli 516 
knih. Průměrně tedy asi 74 titulů na 
osobu. Nejlepší je jedna z nás se 177 
knihami ročně,“ prozradily na sebe 
knihovnice. 

Iva Horká

Vítězka soutěže Král čtenářů neboli největší knihomolka zdejší knihovny 
Mirka Večeřová (vlevo) si prohlíží zlatý čtenářský průkaz, který obdržela. 
Vedle ní Jana Palzerová, která v této soutěži získala třetí místo. 

Foto: Iva Horká

Anna Svobodová se stala druhou nejaktivnější knihomolkou velkomezi-
říčské knihovny a s tímto titulem také zajímavé ceny.        Foto: Iva Horká

Listování knihou Tomáše Sedláčka Ekonomie Dobra a zla proběh-
lo v pátek 18. března v kinosále Jupiter clubu. Netradiční seznámení 
s podstatou literárního díla připravili Lukáš Hejlík z Městského divadla 
v Brně spolu s Alanem Novotným. Při scénickém čtení z knihy nechyběl 
ani její autor osobně.

Listování hitem loňského knižního trhu, tedy Ekonomií dobra a zla, 
mělo zpočátku podstatně skromnější ambice. „Sám jsem si nedokázal 
představit, jak je možné takovouhle knížku zinscenovat,“ předeslal 
v úvodu Tomáš Sedláček s tím, že i proto se původně mělo čtení odehrát 
jenom čtyřikrát. „Nakonec už je to rok a pojezdili jsme s tím skoro celou 
republiku,“ dodal Sedláček, jehož záměrem prý původně nebylo ani napsat 
populární knihu. Ale stalo se a nakonec je z listování jeho ekonomickým 
dílem turné po dvaadvaceti městech, mezi něž se zařadilo i Velké Meziříčí. 
„Pro nás to byla výzva, jak se popasovat s ekonomickým textem,“ uvedl 
tvůrce cyklu scénických čtení Lukáš Hejlík. A podle Tomáše Sedláčka 
se s tím autoři popasovali výtečně, neboť se jim z jeho knihy podařilo 
vyextrahovat příběh, o což se on sám vždycky snažil. A Velkomeziříčští 
se o tom mohli sami přesvědčit. Příběh začíná od Gilgameše a pokračuje 
přes Starý zákon, Nový zákon až po současnou fi nanční krizi. Zaobírá se 
otázkou dobra a zla, která se objevuje už v názvu knihy. „Kde se ve spo-
lečnosti bere zlo? Musí si od dobra půjčovat cíl, protože nikdy nemá svůj 
vlastní. Zlo tak vždycky parazituje na dobru,“ odpovídá Tomáš Sedláček. 
A důrazně připomíná to, co si mnozí často příliš neuvědomujeme, když si 

na všechno možné stěžujeme. Totiž, že dnes se máme všichni, konkrétně 
v naší části světa víc než dobře. „Nevolám zde po návratu k přírodě, 
k odnaučení se konzumu nebo vylezení zpět na stromy, volám pouze po 
tom, abychom si uvědomili vlastní nenasytnost, abychom si uvědomili, že 
musíme být vděčni za to, co máme, protože toho máme hrozně moc,“ říká 
T. Sedláček, považovaný za jednoho z pěti předních ekonomů světa, od 
roku 2009 člen Národní ekonomické rady vlády, či bývalý ekonomický 
poradce prezidenta Václava Havla.                            Martina Strnadová

Velkomeziříčští listovali Ekonomií dobra a zla

Zajímavosti 
z novoměstské porodnice

Maguranka zahrála 
v Jupiter clubu

 „Děkujeme pánům Mirkovi Zezulovi a inženýru Vilému Lavickému za 
pozvání do Velkého Meziříčí,“ vysvětlil v úvodu kapelník Maguranky Jo-
zef Baláž to, jak se dechová hudba ze slovenské vesničky Kanianka ocitla 
až na Vysočině. Vzápětí ale dokázala, že může hrát vpodstatě kdekoliv. Její 
repertoár je pestrý – od slovenských písniček, včetně té nejpopulárnější 
Za mňa, i za teba, přes české (například od Moravanky) až po anglické 
songy (třeba I Will Always Love You atd.), které by typický milovník 
dechovky možná ani v jejím podání nečekal. Odměnou byl hudebníkům, 
jež jsou povětšinou absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol, 
plný velký sál Jupiter clubu. „A pak, že se na dechovku nechodí,“ oko-
mentoval tento fakt z pódia M. Zezula, když kapelu vítal. V našem městě 
se představili čtyři sóloví zpěváci - Veronika Špeťková, Zuzana Bošková, 
Marek Bakyta  a Marian Chlpek, který v souboru hraje ještě na trubku. 
Sólové zpěvačky má Maguranka celkem čtyři. Čili je dost možné, že se 
i zdejším posluchačům představí i ty, které zde nebyly. Kapelník, který 
napsal na 160 skladeb, se totiž vyjádřil, že rád vystoupení u nás zopakuje. 
Vybírat repertoár má z čeho, na kontě má sedm CD a jedno DVD. 

Iva Horká

Maguranka přijela se čtyřmi zpěváky – dva z nich jsou na snímku. 
Foto: Iva Horká

Sedláčkovou knihou listovali zleva Alan Novotný s Lukášem Hejlíkem. 
Foto: Martina Strnadová

Tomáš Sedláček představil svoji knihu Ekonomie dobra a zla. 
Foto: Martina Strnadová
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Metanoia
Už je to čtrnáct dnů, kdy křesťané začali velkopostní přípravu na Veliko-

noce a obnovu svých křestních závazků. Skončil masopust, zábavy, plesy. 
Začal čas obnovy a rozjímání nad umučením a smrtí Ježíše Krista. V kos-
telích od Popeleční středy velmi často slyšíme výzvu Obraťte se a věřte 
Evangeliu. Nebo: Obraťte se a čiňte pokání. Takový je nebo má být Velký 
půst věřících. Ale otázkou je, jestli jde opravdu jenom o členy církve?

Text Evangelia používá řeckou výzvu k metanoiein, což je složení dvou 
slov: metá – »změna«, a noein – »myslet«, čili – »změna smýšlení«. Je 
pravdou, že se to většinou překládá s interpretací jako obrácení – návrat 
k Bohu, ale doslova Písmo nás vyzývá ke změně smýšlení. A to potřebuje 
každý člověk – jak věřící, tak nevěřící. Občas je třeba se ptát, jestli bych 
neměl změnit smýšlení, úsudky, rozhodnutí. Pořád a neustále je třeba 
kontrolovat žebříček přijatých, uznávaných hodnot. A možná pro některé 
je třeba takového času, ve kterém si vůbec uvědomí, že nelze všechno 
relativizovat.

Opravdu všichni máme co dělat.                       P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 23. 3. do 27. 3. 2011
Středa 23. 3.
 7.00 mše sv. za Leopolda Krčála, dvoje rodiče
 a celou zemřelou rodinu o. L. Sz.
18.00 Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 24. 3.
 7.00 mše sv. za Bohuslavu Bradáčovou o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 25. 3. slavnost Zvěstování Páně
 8.00 mše sv. za Františka Solaře, Anastázii Solařovou,
 Františka Pospíšila a jejich syna Oldřicha Pospíšila o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Hladíkovy a za Boží pomoc
 pro celou rodinu  o. M. P.
Sobota 26. 3.
 7.00 mše sv. za rodiče Peterkovy a Fňukalovy a za duše
 v očistci  o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče, bratry, švagra
 a zemřelou rodinu Kadlecovu o. L. Sz.
Neděle 27. 3. – 3. neděle postní
 7.30 mše sv. za rodiče Josefa a Ludmilu Smejkalovy,
 za ochranu a Boží pomoc pro jejich rodiny o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti, které letos
 poprvé přistoupí ke svatému přijímání o. L. Sz.
17.00 křížová cesta
18.00 mše sv. za rodiče Černých a bratry Cyrila,
 Jaroslava a Jiřího Černých o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté přijímání na faře. V postní 
době v každý pátek v 15 hodin bude společná modlitba Korunky k Božímu 
Milosrdenství. Ve středu na faře bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 
po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14 do 16.30 hodin 
bude adorace nejsvětější svátosti, od 14 do 15.30 hodin bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. Od pátku do neděle budeme hostit bohoslovce 
brněnské diecéze. Prosíme vás o modlitbu. V sobotu v 19.30 hodin bude 
4. příprava na manželství. V neděli na mši sv. v 10.30 hodin bude předsta-
vení dětí, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání, po večerní mši sv. 
bude setkání spolku Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. Děkujeme za sbírku na elektřinu, která činila 37.100 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 25. 3. slavnost Zvěstování Páně
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Prudkovu,
 Přibylovu, Kašparovu a Honkovu o. L. Sz.
Neděle 27. 3. – 3. neděle postní
 9.45 Horní Bory mše sv. za Cyrila Marka a rodiče,
 Jaroslava Prudka a rodiče, za živé a zemřelé
 z rodiny Prudkovy a Markovy a na poděkování  o. M. P.

Českobratrská církev evangelická
23. 3.: 15.30 hodin – děti
24. 3.: 18 hodin – biblická hodina
27. 3.: 9 hodin – bohoslužby, 17 hod – střední generace
29. 3.: 17.30 hodin – podvečer s Jiřinou Šiklovou (Městská knihovna VM)
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších setkáních. Pokud není uvede-
no jinak, konají se v Husově domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                        -PJ-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz. Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Zaujal mě článek pánů Klementa 
a Makovského „Předchůdci velko-
obchodů“ v týdeníku Velkomeziříč-
sko č. 9, str. 4.

Jsem blízká příbuzná Antonína 
Peksy, bratra mé maminky. Byl 
druhý z devíti dětí (narozen roku 
1896). Velmi brzy se musel začít 
starat o svou vlastní budoucnost. 
Vyučil se u lékárníka Černíka 
v jeho prodejně (bývalí Topičovští 
– dnes Pohřební služba). Pán byl 
přísný, Toník se snažil. Jednou však 
omylem vylil drahý růžový olej. 
Pan Černík mu pořádně nařezal 
a Toník utekl ke své mamince, že se 
do učení nevrátí. Ta však uprosila 
pana Černíka, Antonín se vyučil 
a ještě tam zůstal jako příručí.

Oženil se s Kristýnou Gretzo-
vou, dcerou řezníka Aloise Gretze. 
Získal velmi hodnou a pracovitou 
ženu, která stála vždy věrně při 
něm. Pomocí jejího věna si mohl 
zařídit vlastní drogerii v Podhradí 
č. 69 v domě, který koupil. Anto-
nínovi se dařilo. Když mu nabídl 
jeho tchán Alois Gretz místo pro 
drogerii a byt v Palackého, dnešní 
Radnické ulici, přestěhoval se. 
Narodily se jim tři děti, Svatava, 
Miroslav a Antonín. Obchod na živé 
ulici vzkvétal. Strýc již zaměst-
nával dva příručí, též se vyučila 
dcera. Syn Miroslav dokončoval 
gymnázium a nejmladší Toník se 
dostal do novoměstské Chirany. To 
už bydleli na Komenského ulici ve 
vlastním domě.

Skončila druhá světová válka. 
Všichni jsme se těšili ze svobo-
dy. Bohužel idyla brzy skončila. 
Sovětský svaz si vzal nejen Pod-
karpatskou Rus, ale neměl úmysl 
nás pustit ze svého područí. Naši 
komunisté pro to všemožně pra-
covali. Přesvědčovali národ, jak 
budou státotvorní a nebudou asiat-
sky krutí jako bolševici. Gottwald 
přece nechce znárodnit zemědělce 
a malé podniky atd. Vítězný únor 
1948 přinesl pravdu. Skutečnost 
byla krutější a mnohem delší než 
nacistická. Neposlušné rebely, 
inteligenci ale i dělníky zavřeli, 
umučili, popravili. A náš uran 
odvezli. Všechny ty obchody a ob-
chůdky z Radnické ulice a z celého 

města včetně holičů a krejčích byly 
vyvlastněny, znárodněny.

Strýc se bránil. Chtěl doprodat, 
co měl a najít si novou práci. Komu-
nisté mu však nedali pokoj. Stále ho 
navštěvovali dva pánové a líbezně 
mu nabízeli spolupráci s STB. Prý, 
aby si všímal a poslouchal, co si 
říkají zákazníci o režimu. Strýc 
řekl: „Nejsem a nebudu udavačem.“ 
Požadavky a výhružky se stupňo-
valy: „Pane Peksa, když nechcete 
s námi spolupracovat, bude vás to 
stát deset let.“

A stálo! Zatkli ho v r. 1954. Od-
vezli do Jihlavy, kde byl soud. Byla 
tam i má maminka a vyprávěla. 
Strýce obvinili, že prý nabízel zápal-
nou směs, aby zločinci snáze podpa-
lovali stohy slámy a stodoly. Strýc se 
bránil. Nepomohlo tvrzení, že vše je 
výmysl. Soudce komunista mu vy-
měřil těch deset let. Byl uvězněn na 
Pankráci, Ostrově nad Ohří (uranové 
doly), později v Příbrami, Leopoldo-
vě, Ilavě. Odseděl si devět a půl roku. 
Vrátil se slepý, zemřel v r. 1977.

Strýci, kromě drogerie, zabavili 
polovinu domu, tetě dali nepatrnou 
rentu. Zemřela v r. 1975. Takže sy-
nové Miroslav a Antonín nepřevzali 
zavedený obchod. Miroslav musel 
místo vysoké školy nastoupit k PTP. 
Později všechny tři děti utekly 
a emigrovaly.

Listopad 1989 přivítal ve svo-
bodné vlasti syna Antonína, jeho 
ženu Věru a jejich dvě dospělé děti. 
Stejně tak i dceru Svatu se synem 
Pavlem. Syn Miroslav se nevrátil. 
Zemřel na selhání srdce v 54 letech. 
Oba sourozenci nejdříve vykoupili 
polovinu zabaveného domu, opravi-
li střechu a vnitřek domu, přízemí 
i poschodí. Vytvořili tak krásné 
byty pro sebe a říkají: „Tatínek 
s maminkou se s námi radují. Jsou 
zde mezi námi.“

Když se celá naše rodina sejde, 
neberou vzpomínky konce a všich-
ni společně říkáme: „Ano, vyvlast-
ňování a znárodňování byla loupež, 
krádež, znehodnocení toho Božího 
Nepokradeš.“ Nevíte, proč komu-
nistický slogan zněl: „Kdo nekrade, 
okrádá svou rodinu?“ Následky této 
doby cítíme bohužel dodnes.

Běla Janoušková

Konference pro pedagogy mateřských škol 
se uskuteční ve Velkém Meziříčí

Pedagogové mateřských škol se mohou těšit na krajskou konferenci, 
která proběhne ve Velkém Meziříčí už 28. března a bude zaměřena na 
nabídku environmentálních aktivit organizací kraje Vysočina.

Krajská konference Mrkvička 2011 je jednou z činností projektu Mrkvička 
– podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina, spolufi -
nancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Projekt pro-
bíhá od listopadu 2010 a během prvních čtyř měsíců se do Mrkvičky zapojilo 
už šedesát mateřských škol od Žirovnice po Velkou Bíteš a od Malče až po 
Jemnici,“ informuje programová asistentka Martina Jindřišková a pokračuje, 
„mimo jiné nabízíme pedagogům mateřských škol také poradenství v oblas-
tech: pomoc s projekty, ekonápady do běžného dne, literatura, ekoprovoz MŠ, 
přírodní zahrada, školní jídelna, biopotraviny, regionální produkty a dalších.“

Krajská konference bude zaměřena na možnosti kraje Vysočina. „Úvod-
ní slovo pronese pan ředitel organizace Chaloupky, o. p. s., Jozef Zetěk. 
V dopoledním bloku příspěvků budou účastníkům představeny aktivity 
Zoo Jihlava, Záchranné stanice živočichů Pavlov, střediska ekologické 
výchovy Mravenec, Lesů ČR. Budeme se zabývat i zahradami mateřských 
škol a jejich možnostmi. Dále zazní prezentace dobré praxe některé školky 
ze sítě Mrkvička,“ nastiňuje program Marie Rajnošková, programová ma-
nažerka projektu Mrkvička, a doplňuje, „V rámci konference proběhnou 
také dva bloky praktických dílen. Každý z účastníků bude mít možnost 
navštívit dvě, jednu v dopoledním a jednu odpoledním bloku, z následující 
nabídky: Metody muzikoterapie, Pohádkové tvoření z přírodnin, Zdraví 
ve vašich rukou – refl exní terapie.“                               Pavel Ratkovský

Předchůdci velkoobchodů, 
supermarketů a vietnamských tržnic – 

VII. díl
(Pokračování z čísla 11/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 

M. Klement a V. Makovský.)
Neumanovy parní a strojní pekárny, Vel. Meziříčí, Tyršova 72 

(dnes Vrchovecká).
Majitel František Neuman pocházel ze staré živnostenské rodiny. 

Praděd a děd Neumanovi byli krejčími a otec kožešníkem ve Zlíně. Tam 
se František Neuman v roce 1880 narodil a také vyučil pekařem. Jako 
pekařský tovaryš pracoval převážně v pekárnách ve Vídni a dva roky 
v Itálii v Udině. Získal tak dostatečné odborné znalosti, vrátil se (v roce 
1911) na Moravu a pronajal si pekárnu v domku, kde si její brněnský 
majitel zřídil i fi liálku svého obchodu se smíšeným zbožím. Za pekár-
nu složil celý svůj majetek – 2 000K jako kauci. Poskytováním úvěru 
vyčerpával kauci a za jeden a půl roku byl úplně bez peněz a dopekařil. 
Musel vypomoci jeho tchán, který mu poskytl půjčku a s jeho pomocí 
zakoupil ve Velkém Meziříčí domek s pekárnou, kam se v roce 1913 
přestěhoval. Podnikl znovu boj o život, avšak i tehdy mu osud kladl 
do cesty překážky. Válka ho odvedla z dílny a po celou čtyřletou dobu 
jeho nepřítomnosti vedla živnost jeho vzorná společnice, manželka 
Emílie a díky její houževnatosti se jí podařilo podnik udržet. Když se 
vrátil F. Neuman z vojny, vrhl se znovu jako nezmar do práce. Starou 
pekárnu přestavěl, vybavil jí strojním zařízením, postavil parní pece, 
přistavěl nový trakt a v něm moderní krám atd. Zkrátka vybudoval 
moderní podnik, z malé pekárničky se stal moderní pekařský závod. 
Přesto, že boj o přežití strávil téměř všechny jeho síly a čas, hnalo jej 
jeho stavovské uvědomění do řad živnostenských pracovníků a veřejný 
život jej pohltil. Byl zakladatelem odborového společenstva pekařů ve 
Velkém Meziříčí (založeno r. 1920) a s výjimkou tří let, kdy zastával 
funkci jednatele, byl stálým předsedou. Vyšel učitelským kurzem v Brně 
a vyučoval řadu let na živnostenské škole odbornou nauku. Byl členem 
správní komise obchodní a živnostenské komory v Brně, čestným 
členem akademického klubu ve Velkém Meziříčí, členem ředitelství 
Městské spořitelny, členem kuratoria škol Světlá a v letech 1931-1938 
byl starostou města Vel. Meziříčí.
Alois Šašek, knihkupectví, nakladatelství, knihařství a knihtiskár-

na, Vel. Meziříčí, Náměstí 12.
Tento podnik, známý po celé Moravě, byl založen roku 1860 otcem 

Aloise Šaška, panem J. F. Šaškem. Zakladatel patřil k prvním průkopní-
kům českého nakladatelství a vydal také první učitelský časopis „Národ 
a škola“. Pan J. F. Šašek zemřel v roce 1889 a vdova se později opět pro-
vdala, takže fi rma zněla krátkou dobu „Šašek a Frgal“. Pan Alois Šašek se 
narodil v roce 1877 ve Velkém Meziříčí a podnik převzal po otci. V roce 
1933 však v padesáti šesti letech zemřel a od té doby podnik vedla vdova 
po majiteli, Pavla Šašková, spolu se synem Vladimírem.

Matouš Michlíček, obchod se zbožím střižním a galanterním,
Vel. Meziříčí, Náměstí 15.

Majitel pocházel ze živnostenské rodiny. Sám byl absolventem obchodní 
akademie v Brně. Po pětileté praxi v textilním oboru si v roce 1935 založil 
obchod se střižním a galanterním zbožím, který usilovnou prací a pílí 
přivedl mezi přední závody ve městě.

Metoděj Vaněk, obchod železářský a koloniální, Vel. Meziříčí,
Komenského ul. 119.

Majitel podniku, narozen roku 1885 v Osovém z rolnického stavu, se 
vyučil u fi rmy D. Segenschmid ve Velkém Meziříčí. Po vyučení si spolu se 
svým bratrem (ač oba v mladistvém věku) zařídil koloniální a železářský 
obchod ve Velkém Meziříčí, který pěkně vybudovali. Po deseti letech 
1. července 1911 odkoupil druhý obchod železářský a rozšířil podnik 
na závod železářský speciální s ocelovými nástroji a obchod koloniální. 
16. května 1941 dovršil čtyřicet let svého neúnavného podnikání, počátky 
byly těžké, ale houževnatá a neúnavná práce, v níž mu byla vydatnou 
pomocnicí jeho žena, slavila úspěchy a vedla ke zdaru podnikání. Vedle 
vlastního podnikání věnoval M. Vaněk velkou pozornost také otázkám 
stavovským, v nichž uplatňoval své zdravé názory s iniciativou ku pro-
spěchu kupeckého a živnostenského stavu.

Toto je samozřejmě neúplný seznam živnostníků, kteří svá řemesla 
a prodej provozovali ve Velkém Meziříčí v období mezi světovými 
válkami. Při pohledu do knihy Karly Pokorné – Medříčáci v historii 
času, můžeme doplnit další zde zatím neuvedená jména. Vždyť ve 
Velkém Meziříčí byli prodejci zemědělských produktů (tzv. komisio-
náři), klihaři, kováři, klempíři i skláři. Měli jsme i čtyři velké obchodní 
zahradnictví. Na Vrchovecké ulici to byl František Flouma, Richard 
Tesař a František Filip měli zahradnictví na Bezděkově a František 
Velikovský na Třebíčské. Bylo zde dvacet šest krejčích a krejčových, 
zámečníci, obuvníci, pekaři, holiči a kadeřníci, řezníci i stolaři. Ne-
mohu zde vyjmenovat ani všechny profese, natož jejich představitele. 
Ve Velkém Meziříčí totiž nechyběla žádná z potřebných profesí a tak 
jsme měli nejen třeba kamenosochaře nebo prádelnu, ale nechyběla ani 
profese kominická, ať ji prováděl pan Netig, později František Lebeda 
a po něm Ludvík Suchna. Kominíkem byl i Ludvík Aufgewekt, který 
zahynul při bombardování města v květnových dnech r. 1945 spolu 
s manželkou a čtyřmi dětmi.

Dnes jsou živnostníci vytláčeni konkurencí nadnárodních podniků, 
jimž nemohou konkurovat. Proto bych jim rád popřál do dalších let 
nejen velkou klientelu, ale i podmínky pro jejich práci, které jim může 
poskytnout nejen město, ale hlavně náš stát.                             

 Martin Klement

Okradli seniora 
na ulici

Dne 17. 3. v době okolo 13.40 ho-
din v Křižanově, byl před domem 
na ulici Meziříčská okraden devěta-
sedmdesátiletý muž. Pod záminkou 
ukázání cesty na mapě oslovila 
seniora dvojice neznámých mužů. 
Jeden z pachatelů využil jeho 

ochoty a v nestřeženém okamžiku 
pánovi odcizil z kapsy peněženku 
s fi nanční hotovostí 1.300 korun.

Nehody u Radostína 
a v Meziříčí

Zraněním řidiče a spolujezdce 
skončila dopravní nehoda osobní-
ho vozidla dne 14. 3. u Radostína 
nad Oslavou. Řidič Škody Felicia 

narazil při nehodě čelně do stromu. 
Příčinu dopravní nehody vyšetřuje 
Policie ČR.

Dne 19. 3. v 9.20 hodin jel po 
silnici na ulici Jihlavská ve Velkém 
Meziříčí ve směru od Stránecké 
Zhoři osmnáctiletý řidič. Při jízdě 
v klesání najel s vozidlem Opel na 
pravou krajnici. Přední částí vo-
zidla narazil do travnatého svahu 
vpravo vedle komunikace. Vozidlo 
dostalo smyk, dále pokračovalo do 

protisměru a narazilo do travnatého 
svahu vlevo. Nárazem nikdo zraněn 
nebyl. Dechová zkouška na alkohol 
prokázala 0,74 promile. Řidiči byl 
zadržen řidičský průkaz. Škoda je 
vyčíslena na 42.000 korun.

Krádeže v Moravci
Neznámý pachatel se v době od 

17. 3. do 19. 3. v Moravci vloupal 
do novostavby rodinného domu. 
Po vypáčení zadních dveří domu 

prohledal celý dům a odcizil křo-
vinořez, elektrické nářadí a dvě 
horská jízdní kola. Majiteli vznikla 
škoda asi 35.000 korun.

Dále se téhož dne, 17. 3., vloupal 
neznámý pachatel do prodejního 
automatu s dětskými talismany, jež 
se nacházel ve vnitřním prostoru 
restauračního zařízení. Pachatel měl 
zájem pouze o kovové mince. Po-
škozené fi rmě vznikla škoda ve výši 
9.500 korun.   Text a foto: Archiv PČR

Moje vzpomínky na ‚předchůdce‘
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OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Rozpočet města Velké Meziříčí 
na rok 2011

(Pokračování ze strany 2.)
Objem OON ZŠ Mostiště   26
Příspěvek na provoz – ZŠ Lhotky   626
Objem platů ZŠ ZŠ Lhotky   0
Objem OON ZŠ ZŠ Lhotky   2
Základní umělecké školy § 3231 44
příspěvek na provoz ZUŠ   44
Objem platů ZŠ ZUŠ   0
Objem OON ZŠ ZUŠ   0
Činnosti knihovnické § 3314 3 250
Příspěvek na provoz knihovny   2 600
Objem platů knihovny   1 323
Objem OON knihovny   22
Činnosti muzeí a galerií § 3315 2 850
Příspěvek na provoz Muzea   2 850
Objem platů Muzea   1 377
Objem OON Muzea   15
Ostatní záležitosti kultury § 3319 200
Concentus Moraviae – příspěvek   37
Zachování a obnova kult. památek § 3322 1 278
Rozhlas a televize § 3341 160
Zájmová činnost v kultuře § 3392 4 102
Dotace na činnost JC   3 700
Mimořádná dotace JC na ozvučení loutkové scény  292
Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků § 3399 570
Péče o sportovní zařízení § 3412 1 023
Ostatní tělovýchovná činnost § 3419 3 000
Využití volného času dětí a ml. § 3421 550
Příspěvek na provoz domu dětí a ml. PO   550
Objem platů DDM   0
Objem OON DDM   0
Ost. zájmová činnost a rekreace § 3429 300
Ostatní spec. zdravot. programy § 3549 70
Bytové hospodářství § 3612 103
Veřejné osvětlení § 3631 2 960
Pohřebnictví § 3632 1 531
Komunální služby a územní rozvoj j. n. § 3639 5 457
Příspěvky různým svazům   179,60
Příspěvek Mikroregionu   190,40
Sběr a svoz komunálních odpadů § 3722 7 220
Využ. a zneškodňov. komun. odpadů § 3725 1 200
Prevence vzniku odpadů § 3727 2 415
Monitoring nakládání s odpady § 3728 60
Ostatní nakládání s odpady § 3729 220
Monitoring půdy a podz. vody § 3733 10
Chráněné části přírody § 3742 10
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň § 3745 5 650
Ekologická výchova a osvěta § 3792 20
Ostatní ekologické záležitosti § 3799 10
Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. § 4329 362
Centrum pro rodiče s dětmi – dotace   250
Obl. charita – progr. primární prevence – dotace  96
Domovy pro matky s dětmi § 4333 30
Domov pro matky (otce) Ječmínek – Žďár n. Sáz.  30
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi § 4341 50
Os. asist., peč. služba a podp. sam. bydl. § 4351 3 705
Osobní asistence (při Denním stacion. NESA)  410
Příspěvek na provoz Soc. služby VM   3 295
Objem platů Soc. služby VM   2 221
Objem OON Soc. Služby VM   8
Denní stacionáře a centra den. služeb § 4356 730
Stacionář – den. pobyt pro ment. post. děti…   730
Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče § 4359 70
Domácí hospicová péče   70
Azylové domy, nízkoprahová denní
centra a noclehárny § 4374 1 320
Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan. § 4399 37
Ochrana obyvatelstva § 5212 115
Bezpečnost a veřejný pořádek § 5311 2 865
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku 300
Požární ochrana § 5512 1 186
Zastupitelstva obcí § 6112 1 921
Činnost místní správy § 6171 52 533
Obec. příjmy a výdaje z fi n. operací § 6310 350
Pojištění funkčně nespecifi k. § 6320 1 100
Ostatní fi nanční operace § 6399 250
Ostatní činnosti jinde nezařaz. § 6409 16 768,03
Městská správa bytů – obstaravatelská
odměna dle MS   3 000
Objem platů MěSB   1 942
Objem OON MěSB   172
Výdaje celkem 160 404,03  -MěÚ-

(Pokračování ze strany 2.) To 
samozřejmě nutí občany odpad 
důsledně třídit. Například odvoz 
stodvacetilitrové nádoby bioodpa-
du osmadvacetkrát ročně stojí 30 
až 62 EUR, a to včetně vyčištění 
popelnice. Každý tak má čtyři 
popelnice – na komunální odpad, 
plasty, papír a bioodpad. „Domác-
nosti mají třeba i malé nádoby na 
olej a tuky z domácností, které si 
samy vyvážejí na sběrný dvůr. Tam 

Zkušenosti s odpadovým hospodářstvím 
sbírali v Rakousku

plnou nádobu vymění za čistou 
k dalšímu použití,“ popisuje mís-
tostarosta a dodává, „novinkou 
tam jsou teď i kontejnery na mrtvá 
zvířata.“

Na počátku celého systému 
nakládání se směsným odpadem 
v Dolním Rakousku stál spolkový 
zákon, jenž neumožňuje skládkovat 
neupravený odpad. A obce k němu 
přistupují velmi zodpovědně.

Martina Strnadová

Construct slaví 20 let existence i boje proti krádežím aut
(Pokračování ze strany 1.)  Další 
změny se týkaly prostor firmy. 
Z důvodu růstu se společnost 
stěhovala do nového objektu dva-
krát. Začínala na Malé stránce ve 
Velkém Meziříčí, odkud se v roce 
1998 přestěhovala na Františkov 
220. Z bývalého statku vznikl mo-
derní a prostorný areál s novými 
halami. Ve stejném roce otevřela 
novou pobočku v Praze, kam se po-
stupem času přesunulo vedení ob-
chodu a marketingu. O rok později 
byla založena dceřiná společnost 
Construct Slovakia v Bratislavě. 
Expanze do zahraničí však začala 
již v roce 1997. Podíl tuzemských 
a exportních prodejů se v průbě-
hu několika let razantně změnil. 
V roce 2007 přesáhl dvě třetiny 
celkové produkce a tato převaha 
trvá dodnes. Construct se před-
nostně zaměřuje na trhy východní 
Evropy. Nyní se ale prosazuje také 
v Malajsii a hodlá proniknout i do 
Číny, Španělska či Thajska. „Malý 
podíl máme též v Austrálii. O Ame-
rice ale zatím neuvažujeme,“ říká 
obchodní ředitel Picka, „nové trhy 
nesou totiž zároveň i nemalé inves-
tice do vývoje, montáže či školení 
pracovníků.“

Construct: Zámek, 
jenž nepřekoná ani 

tekutý dusík
Tento český výrobek s masiv-

ním bezpečnostním systémem je 
pevně spojen s vozidlem pomocí 
bezpečnostních trhacích šroubů. 
Jeho překonání je proto takřka 
nemožné. Demontáž je nejen ná-
ročná na čas i vybavení, ale také 
způsobuje značný hluk, čímž by 
na sebe mohl zloděj při krádeži 
upozornit. U mechanických převo-
dovek blokuje construct zařazený 
zpětný převodový stupeň, u au-
tomatických převodovek polohu 
‚parkování‘.

Vývojové oddělení společnosti 
klade důraz na vysokou úroveň 
bezpečnosti.

Zabezpečení proto musí splňovat 
přísné požadavky na konstrukci, 
funkčnost a celkové provedení. 
Odolává tepelným a chemických 
vlivům, použitý materiál se nestává 

křehkým ani po podchlazení teku-
tým dusíkem. Jeho účinnost není 
závislá na stavu autobaterie ani na 
jiných funkcích vozidla. „Apeluje-
me na veřejnost, aby nevěřila chi-
mérám o tom, že překonání našeho 
mechanického zabezpečení tekutým 
dusíkem je možné,“ upozorňuje ve-

dení fi rmy. A na důkaz toho nabídlo 
novinářům na tiskové konferenci 
u příležitosti oslav ukázku, že to 
možné opravdu není. Technici po-
nořili zámek do tekutého dusíku, 
podchladili a poté se ho snažili 
rozbít kladivem. Marně.

Velký důraz je kladen na zám-
kovou vložku, která je jednou 
z nejexponovanější částí v případě 
napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní řadou s pěti 
hlavními stavítky a vnitřní stavít-
kovou řadou a dále doplňkovými 
bočními stavítky.

Propracovanou konstrukci není 
možné překonat pomocí známých 
destruktivních metod (např. vy-
tržením jádra vložky), stejně tak 
pomocí metod nedestruktivních 
(např. metoda bump-key). Zám-
ková vložka splňuje podmínky 
jak českých norem, tak vyhovuje 
i nejvyšší třídě bezpečnosti norem 
evropských.

Spolupracují 
s policií

V boji proti zlodějům společnost 
neustává. Stále si drží svoji počá-
teční fi lozofi i, a proto se v letošním 
roce stala iniciátorem společného 
projektu Policie ČR, Ministerstva 
vnitra ČR a oborových organizací 
zaměřený na zvýšení prevence krá-
deží motorových vozidel v České 
republice a sama se na ní podílí. 
Cílem projektu Rok zabezpečení 
vozidel je upozornit na rizika od-
cizení vozidel a seznámit motoristy 
s možnostmi a způsoby zabezpeče-
ní vozidel proti krádežím. Celá akce 
je podpořena informační brožurou 
a obsáhlými webovými stránkami 
www.rokzabezpecenivozidel.cz. 
S partnery projektu se můžete 
setkat na oborových výstavách 
a dalších akcích pořádaných ve 
spolupráci s Policií ČR a městskými 
policiemi.

Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Ti byli, stejně jako ostatní oslavenci, ob-
darováni Josefským vínem, které jim předali další dva Josefové, a to 

zpěvák a moderátor 
Jožka Šmukař spolu 
se starostou Osové 
Bítýšky Josefem 
Machem. A jsou to 
právě oni dva po-
sledně jmenovaní, 
kteří nápad dotáhli 
do konce a shodli 

Rekord nepadl. Josefům to ale nevadilo, bavili se dobře
se, že založí novou tradici. „Domluvili jsme se už na dalším termínu, 
a to v roce 2012,“ prozradil starosta Mach, „ a budeme tu akci dělat, 
dokud budem živi. Naplánovali jsme to na několik let dopředu. A kdo 
ví, třeba ten rekord jednou skutečně padne!“ Takže Bítýšští se zřejmě 
budou moci pyšnit setkáním Josefů, stejně jako třeba Lhotečtí prosluli 
srazy harmonikářů, Heřmaničtí dostaveníčky s dechovkou a Bítešští 
tradičními hody. Koneckonců, folklór z Velké Bíteše se představil 
v novém centru kultury a sportu v Bítýšce, kde se zábava konala, jak 
po stránce hudební, tak taneční. Kromě houslové muziky se představil 
i bítešský folklórní soubor, který se blýskl lidovým tancem se zajímavou 
choreografi í, jež sklidila divácký aplaus.

Iva Horká
Více fotek najdete na našem webu www. velkomeziricsko.cz v sekci 

fotogalerie.

Na Josefské v Osové Bítýšce minulou sobotu se sešlo celkem 18 Josefů. I příští rok hodlá starosta obce Josef Mach (vpopředí vpravo) zopakovat pokus 
o největší počet nositelů tohoto jména.  Na snímku (vpodřepu uprostřed) je s Josefy též houslista Milan Vlček.                                                    Foto: Iva Horká

Obchodní ředitel Michael Picka spolu s dalšími vedoucími pracovníky 
provedl novináře výrobním areálem ve Velkém Meziříčí. Vpozadí napravo 
majitel Petr Ambrož.                                                       Foto: Iva Horká

◄ Jakub Pustina.
 Foto: Iva Horká



■ Sedačku – starší a dvě křesla hně-
dé barvy. Levně. Tel.: 774 310 953.
■ Sazenice smrků 6 Kč, 40–50 cm. 
Tel.: 731 375 904.
■ Pergolu. Cena dohodou. Začala 
překážet. Tel.: 737 803 957.

Kombinovaný sportovní ko-
čárek s přehazovací rukojetí, 
vložnou taškou, pláštěnkou 
a taškou na rukojeť. Značka 
Dorjan Cross Country. Skoro 
nepoužívaný. Po jednom dítěti. 
Je krásný, jako nový. Nutno 
vidět. Cena 3.900 Kč. Tel.: 
608 073 352.

■  S r u b  –  m e n š í .  Te l . : 
721 941 720.
■ Škodu Favorit 135 GLX, 40 kW, 
r. v. 1993, najeto 100.000 km, modrá 
metal., druhý majitel, autorádio 
Sencor, centrální zamykání, dělená 
zadní sedadla, tažné zařízení, 2× 
nové zimní pneu. Možnost i náhrad-
ních dílů (prodám pouze vcelku). 
Cena 3.500 Kč. Tel.: 776 798 182.
■ Sadbové brambory Collete, Ma-
rabel, Belana. Konzumní brambory 
Marabel, Belana a pšenici ozimou. 
Tel.: 608 881 205.
■ Černý rozkládací stůl z masivu 
se 6 židlemi, vše v černé barvě, 
židle modrofialově polstrované, 
výborný stav, vše dva roky používa-
né, prodáváme z důvodu stěhování. 
Tel.: 608 966 479.
■ Kočárek Graco Quattro Duo, 
modrý, zachovalý, za sebou – pro 
dvojčata nebo sourozence. Nánož-
ník a pláštěnka. Cena 3.300 Kč. 
Tel.: 606 378 104.
■ Motocykl YUKI ST 125 TR, 
r. v. 2005, červený, 11 000 km na-
jeto, vel. zachovalý, po generálce. 
Cena 24.000 Kč. Tel.: 775 217 188.
■ Elektrokotel Protherm Rejnok 
12 kW, v provozu od r. 2003. Tel.: 
732 376 342.
■ Sanitární kalové čerpadlo Sany 
Broy k WC. Tel.: 732 376 342.
■ Patro na spaní. Ze světlého 
masivu, š. 285 cm, hl. 240 cm, 
v. 180 cm, rozměry možno upravit. 
Tel.: 732 376 342.
■ El. přímotop Tescoma, 2000 W. 
Tel.: 732 376 342.
■ Prase, doma vykrmené. Tel.: 
566 544 005.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Cihly Porotherm 44, rozměr 
44–24–24, cena za kus 29 Kč. Cel-
kem 4 ks palet, na paletě 60 ks. Na-
ložím ekonorem. Místo nakládky 
– Vídeň u VM. Tel. 605 840 889.
■ Levně bílá plastová střešní 
okna Velux – 5 ks, 118×78 cm. Tel.: 
737 739 667.
■ Zateplovací vatu: Klassic 83 m2, 
Isomer Uni 16–20 m2, Minerál 
Wool 100 m2. Cena dohodou. Tel.: 
737 739 667.
Koupím
■ Lavici na banchpress, levně. 
Tel.: 736 747 746.
■  Ve lorex  t ř í ko lov ý.  Tel .: 
737 141 612.
Nemovitosti
■ Prodám 5 stavebních pozemků 
v k. ú. Jabloňov, p. č. 1322, plocha 
4 358 m2, schválené v územním plá-
nu obce Jabloňov. Přístupová cesta 
k pozemku v režii obce Jabloňov. 
Tel.: 723 964 711.

■ Prodám byt 2+kk v OV v no-
vostavbě na Hliništích. Včetně 
kuchyňské linky a vestavěných 
skříní. Tel.: 777 824 822.

■ Koupím pozemek 6.000 m2 
a více. Okolí Velké Meziříčí. Tel.: 
737 288 627.

■ Prodám cihlový byt 3+1 v prv-
ním patře 85 m2, s garáží, v klidné 
lokalitě Vel. Meziříčí. Nová koupel-
na a kuch. linka, balkon, prostorný 
sklep, hezký výhled na město. RK 
nevolat! Tel.: 608 123 959.

■ Prodám pozemek na výstav-
bu RD v obci Oslavice, výměra 
1000–1500 m2 – možno roz-
dělit na dvě parcely. Kopaná 
studna, sítě u pozemku. RK 
nevolat! Tel.: 774 919 844.

■ Prodám starší RD v obci 
Kadolec u Křižanova. Cena 
dohodou. RK NEVOLAT! 
Tel.: 602 542 252.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Hledám pronájem garson-
ky nebo 1+1 ve VM s možností 
trvalého pobytu. Spěchá. Tel.: 
604 509 359.
■ Pronajmu byt 2+1 v lokalitě 
nad gymnáziem. Cena 5.500 Kč + 
inkaso. Tel.: 737 961 919.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
ručova, nejlépe dlouhodobě, nájem 
4.000 Kč + inkaso. Volejte po 
17. hodině na tel.: 732 249 861.
Vyměním
■ Garáž na ulici Bezručova za 
garáž na ulici Gen. Jaroše nebo Na 
Výsluní. Tel.: 732 376 342.
Různé
■ Doučování ČJ. Hledám někoho 
na doučování ČJ žáka 7. třídy. Tel. 
739 832 337, nebo 739 414 680 po 
16. hodině.
■ Hledám spolubydlící do bytu 
3+1. Neprůchozí pokoje. Velké 
Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
Daruji
■ Smlouvu v síti T-mobile na 
neomezené volání a SMS na 5 čísel 
zdarma, dále mobil + sim kartu, di-
gitální fotorámeček, měsíční platba 
300 Kč. Přepis smlouvy hradím. 
Tel.: 604 580 899.
■  Seno za odvoz. VM. Tel.: 
566 522 407, 736 244 544.

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
■ Bílého labradora. Do dobrých 
rukou, 4 roky starého, očkovaného, 
cvičeného. Tel.: 604 546 758.
Seznámení
■ Rozvedená 38letá středoškolač-
ka s dvěma skoro dospělými dětmi 
hledá přítele sportovnějšího typu do 
45 let. Tel.: 731 175 715.
■ Hledám ženu k občasným schůz-
kám. Zdraví, diskrétnost zaručena. 
38letý muž. Tel.: 604 413 706.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny? 
Objednejte si týdeník Velkomeziříčsko v elektronické podobě. Zašlete 
požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Týdeník v pdf vám bude zasílán na vaši e-mailovou 
adresu. Jeho cena je 6 Kč. 
Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979.

Prodám
■ Berana, 5 rolí senáže 120 cm. 
Patkový el. motor 14 kW. El. motor 
4 W. Tel.: 604 112 330.
■ Zbylý polystyren 6 m3 (2, 3, 4, 
5 cm). Cement 8 q. Vše za 50 % 
nebo dohodou. Tel.: 776 888 339.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly, 
levně. Tel.: 608 034 567.
■ Dětská kola. Modré pro děti do 
10 let, cena 1.500 Kč, žlutofi alové 
pro děti do 6 let – původní cena 
3.000 Kč, nyní 1.500 Kč. Málo 
používané. Volejte po 16. hodině 
na tel.: 731 336 068.
■ Mrazničku skříňovou, Zanussi. 
Typ LOF 0604, OB – 3 AM 42 l, r. v. 
1996. V dobrém stavu, cena 500 Kč. 
Tel.: 607 735 008.
■ Obývací stěnu prosklenou, 
mahagonové barvy, v – 247, š – 293, 
h – 42. Levně. Tel.: 774 310 953.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Pronajmu nově vybudovaný prostor na 
podnikání v centru Měřína. Cca 120 m2. 
Soc. zařízení (sprcha, WC, výlevka). Mož-
nost dodatečných úprav. Centrální vytápě-
ní s možností měření. Tel.: 604 244 218.

prodej 2. 4. od 13 hodin. 
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

Cena 7 Kč/kg.
Tel.: 561 023 474, 774 667 089

Hledáme paní do kanceláře 
ve Velkém Meziříčí.

Částeč. úvazek (může být i ID). 
Oblast peněžnictví. 
Tel.: 731 971 917

nejen zahradní nábytek
Začíná sezona zahradního nábytku

Od 28. 3. 2011 prodloužená provozní doba
v podnikové prodejně

pracovní dny 7–17
soboty 8–12

Přijďte si vybrat, čeká vás více jak 300 m2 kryté prodejní 
plochy s nejširší nabídkou v regionu.

Nepřehlédněte:
1. a 2. dubna sleva 10 % na všechny nákupy.

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí–západ)

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414, www.ingeld.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace: 
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz             -prog-

od přímého poskytovatele. 
Bez náhl. do reg.

Nejsme 900…
Tel: 605 254 131.

Od 1. 3. 2011 nejsem plátcem DPH.

Nabízím k pronájmu
nebytové prostory 

v centru Vel. Meziříčí.
Přízemí 60 m2 (vhodné např. 
jako dílna, sklad, prodejna). 
I. patro 130 m2 (např. prodejna, 
reklamní, prodejní, výstavní 
akce, služby, kanceláře). Ná-
kladní výtah. II. patro 220 m2 
(školící, kancelářské prostory, 
služby). Dostatečná mani-
pulační a parkovací plocha.

Tel.: 608 123 959.

Nabízíme k pronájmu
kvalitní, dobře situované 
prostory pro prodejnu nebo 

kanceláře
v obchodní pasáži

Náměstí 12,
vlastní sociální zařízení.

Info na tel.: 775 680 638.

Zubní pohotovost
Sobota 26. 3. MUDr. Eva 
Vorlíčková, Švermova 4, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 536 712. 
Neděle 27. 3. MUDr. Jitka 
Řezáčová, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel.: 566 533 092.
Před vy-
hledáním 
stomato-
logické po-
hotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohoze-
ny.  Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 30. 3. od 7.15 do 13 hodin 
budou vypnuty tyto oblasti: 
ul. Družstevní od trafostanice 
Valíčkova až po č. p. 1737, 
koupaliště.                  -E.ON-

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Velké Meziříčí, Agro – Envi Imfo 
Jihlava, Sasov 2
pořádají pod patronací Městského úřadu ve Velkém Meziříčí 

8. dubna 2011 od 8.30 do 16 hodin
za účasti biozemědělců Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a dalších 
výrobců a producentů biopotravin, výrobků zdravé výživy, osiva, sazenic, 
keřů i mléčných a živočišných výrobků. Zveme všechny biozemědělce 
a výrobce potravin na tuto akci. Všichni zúčastnění mohou mít vlastní 
stánek při pobytu v areálu školy. V případě nepříznivého počasí bude 
k dispozici i tělocvična školy. V rámci této akce se uskuteční doprovodný 
program na téma „Novinky na úseku ekologického zemědělství a jejich 
aplikace na Vysočině.“

SŠŘS Velké Meziříčí; PhDr. Arne Němec; Ing Tomáš Krjcar, 
ředitel Agro Envi Info Jihlava

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí
Tel. 564 40 80 84, Email: eurowagon@
eurowagon.cz, www.eurowagon.cz
hledá vhodné kandidáty na pozici:

◘ ZÁMEČNÍK
◘ TRUHLÁŘ
Požadujeme: * profesní kvalifikace * 
praxe v oboru * aktivní přístup
Náplň práce: * montáž interiérových 
prvků mobilních buněk
Své strukturované životopisy posílejte na 
výše uvedený e-mail, popř. nás kontaktuj-
te na uvedeném telefonním čísle.

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Tel.: 602 950 763
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

KINO JUPITER – BŘEZEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na  
březen a duben 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

29. 3. přednáška Nová kniha o Bystřici nad ing. Hynek Jurman
  Pernštejnem

5. 4. přednáška Studny a vodovody Věruš Pavliš
  ve Velkém Meziříčí

12. 4. přednáška Poutní kostel sv. Jana Mgr. Stanislav Mikule
  Nepomuckého na Zelené Hoře
19. 4. přednáška Skotsko – ostrov Iona Mgr. Pavel Janošík
26. 4. přednáška Island – Fayerské ostrovy Kamila Dvořáková

Evě Boučkové muž zmizel a její dce-
ra odchází každý večer na rande… 
Jednoho večera se ozve zaklepání 
na dveře. Jakýsi muž hledá paní 
Boučkovou. Jako záminku si bere 
cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je chvíle, kdy se Bouč-
ková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí všechny účty se 
všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, aby posléze 
spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla nejen své, ale 
i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou s někým si 
povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho existovat. Až 
do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! Jednotlivé vstupné 290 Kč.               -zh-

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice zve všechny příznivce psích sportů na

dne 27. 3. 2011 od 14 hodin na cvičišti v Dolních Heřmanicích.
Hledáme nové aktivní členy pro stále se rozrustající skupinku kynolo-
gických nadšenců z oblasti Velkého Meziříčí. V posledních letech se 
objevilo mnoho sportovních psích disciplín a některé z nich mají i vlastní 
soutěže. Jednou z nich je i velmi populární agility, které je v ČR stále 
oblíbenější. Celé agility spočívá v dokonalé souhře psa a jeho psovoda, 
který musí na dálku psa provést přes překážkovou dráhu v co nejkratším 
časovém limitu. V této disciplíně jde především o pozitivní motivaci 
psa jeho psovodem. K výcviku se hodí psi všech velikostních i věko-
vých kategorií. Agility, poslušnost a jiné psí disciplíny provozujeme na 
cvičišti v Dolních Heřmanicích aktivně již více jak 5 let. Tyto sporty 
bychom rádi představili všem, kdo mají rádi psy a práci s nimi.       -jk-

Dne 22. března 2011 se dožila vzác-
ného životního jubilea 100 let paní 
Anežka Střechová 
z Domova pro seniory ve Velkém 
Meziříčí.
Milá tetičko, přeji Vám spokoje-
nost, hodně klidu a míru v duši 
a Boží požehnání. 

Blahopřeje synovec Bohumil.

Dne 24. března uplyne 19 let, kdy 
zemřel pan 
Karel Kuřátko 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Teplých a dcera Zdenka

Dne 25. 3. 2011 vzpomeneme 
10. smutné výročí od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan 
Josef Kvapil 
z Borů. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomíná dcera Hana 
s rodinou. 

Děkuji panu MUDr. Jiřímu Šurdovi a sestře paní Jiřině Váchové za mno-
haletou lékařskou starostlivost o mého manžela JUDr. M. Krejčího.

Manželka

Děti a pracovníci Dětského stře-
diska Březejc děkují všem spon-
zorům za podporu při zajištění 
11. Charitativního plesu, kona-
ného dne 11. března 2011.
ÚSP KOCIÁNKA BRNO
Drogerie D. Urbanová, Měřín
Lékárna Mgr. Svobodová, Měřín
Dárky Solařová, Měřín
Papírnictví Wasserbauerová, Měřín
Textil J. Smejkal, Měřín
Brašnářství L. Matějíčková, Měřín
Paní Požárová, VM
Relaxační masáže H. Syslová
Novinový stánek Malec
RODOS kovo, s. r. o., VM
Domino Obchod, s. r. o., VM
ALPA, a. s., VM
Solná Jeskyně Salinka, VM
Bioprodukt Trutna, VM
Lékarna U Černého orla, VM
Autobaterie Kopečný, VM
Lacrum, s. r. o., VM
MJ MOTO – Malec, Jahoda, VM
Hotel Pod zámkem, VM
Textilní zboží Konečná, VM
Textil Bednářová, VM
Svět zvířat, veterinární klinika 
VM
Módní odívání, L. Křížová, VM
Papírnictví, hračky, Šurdová, VM
Lékárna, Velká Bíteš
Bítešská dopravní společnost, 
spol. s r. o., V. Bíteš
GREMIS, s. r. o., VM
AGADOS, s. r. o., VM
AG FOODS, Košíkov
ANI DIS Velká Bíteš
BULDI NG CENTRUM HSV, 
s. r. o., VM
Masáže Šimáčková, Měřín
Perníkářství LUCIE, Moravec
Janšta Bar Orchidea, VM
Paní Ondráčková, Vídeň
Zahradnictví Rozmarínová, Vídeň
NOMINÁL, Vídeň
Paní Vaculová, VM
Levné knihy Vítešníková, VM
Rodina Bartuškova, Kozlov
Pan Paulík, Tvarožná
Obec Osová Bítýška
ÚSP Křižanov
Lesy a rybářství, s. r. o., Velkostatek 
Mária Podstatzká
Jihlavské potraviny, Jihlava
Enpeka, a. s., Žďár nad Sázavou
Svaz tělesně postižených v ČR, 
o. s., Brno

ITW Pronovia, s. r. o., V. Bíteš
POEX, a. s., VM
Nábytek PRIMA, s. r. o., VM
REAL ELEKTRO, spol. s r. o., VM
Falco computer, s. r. o., VM
První brněnská strojírna, a. s., 
V. Bíteš
Auto Dobrovolný, s. r. o., VM
JOBIprofi , s. r. o.
ES-TRADING, s. r. o., VM
Sl. Jitka Janatová
Řeznictví a uzenářství Sláma 
V. Bíteš
EUROWAGON, s. r. o., VM
Oděvy Mičková, VM
A. Klimentová, VM
S. Kočí, VM
HOTEL u Raušů, V. Bíteš
Truhlářství Dvořák, VB
VERSELE-LAGA, V. Bíteš
Amicus, s. r. o., VM
DŘEVO, družstvo, MĚŘÍN
Železářství Motyčka, Měřín
Městys Měřín
WIEGEL CZ žárové zinkování, 
s. r. o., VM
Rotana, a. s., VM
Levné knihy – P. Sypták, VM
Z. Herodesová
Oděvy DAMI, VM
ZZN Hosp. potřeby, a. s., V. Bíteš, 
VM, Moravec
Autocolor Šoukal, s. r. o., VM
Zlatnictví a Stříbrnictví Od Brány, 
Kalenda
IRISH PUB, Nováček, VM
PASSAGE RESTAURANT, VM
Městský úřad a informační centrum 
Velké Meziříčí
OPTIKA Otto Němec, VM
AUTO M+V, s. r. o., VB
VEKRA OKNA, VM
PP PROFI, VM
VINOTÉKA BARBORKA, VM
M. Drápela, Martinice
Dvořákovi a Sedmidubští
Týdeník Velkomeziříčsko, VM
Jupiter club, s. r. o., VM
SANBORN, a. s., VM
ENVIRO-EKOANALYTIKA, 
s. r. o., VM
Jiří Dufek
SPEKTRUM, VM
DANA DOBŘICHOVSKÁ, VM
Pan Bernat, VM
VEZEKO, s. r. o., VM
Lisovna plastů, spol. s r. o., VM

-ds březejc-

Tradiční košt pálenek navazu-
je přímo na dlouholeté výstavy 
s názvem
Kozlovský košt pálenek.

Letos se koná 2. dubna opět v sále 
hasičky ve Velkém Meziříčí.

Začátek v 16 hodin s hosty. 

* Pro potěšení chuti – přijďte ochutnat 
vynikající pálenky.

* Pro potěšení oka – vystoupí Lada 
Janáčková – tanečnice a lektorka orientu 
a zumby z brněnského Centra tance, člen-
ka taneční skupiny Raks Sultana, která se 
může pochlubit 3. místem z mezinárodní 
soutěže skupin v orientálním tanci v rám-
ci festivalu Let’s Dance 2010.

* Pro potěšení ucha – zahraje Akordeon 
band Vysočina.

Bližší informace o možnosti vystavovat své pálenky jsou na 
www.kozlov.cz a v týdeníku Velkomeziříčísko.

      
   

     

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté předsta-
vení divadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
6. dubna 2011 od 19 hodin

JOSEPH HELLER:

Středa 23. v 18 hodin
NA VLÁSKU
Na vlásku je animovaná hudební 
komedie plná efektů a dobro-
družství o dívce, která má kou-
zelné vlasy zlaté barvy dlouhé 
víc než 70 stop. Princezna Ra-
punzel je unesena z hradu svých 
rodičů již jako dítě a zamčena 
v tajné věži a touží po dobro-
družství. Nyní je ve věku teena-
gera s bujnou fantazií a odhodlá 
se s pomocí temperamentního 
bandity provést velký husarský 
kousek. Rapunzel a její komplici 
nacházejí dobrodružství, srdce, 
humor a vlasy… spoustu vlasů. 
Prozrazení jejího královského původu visí na vlásku a její únosce je jim 
v patách. Tato komedie je převyprávěním klasické pohádky bratří Grim-
mů. V českém znění H. Vondráčková, V. Kotek, O. Izdný, I. Korálová. 
Animovaný rodinný fi lm pro děti. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 30. v 19.30 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou 
syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším 
stylu. Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného 
města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího 
vyvolání a čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství pro 
vymítačské rituály a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné 
tajemné síly, kterým budou muset čelit, je postaví na samou hranici smrti 
a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud. Režie: Dominic 
Sea. Hrají: N. Cage, R. Perlami, S .C. Moore. Dobrodružný fantasy thriller 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Filmový klub
CESTA DOMŮ
Čtvrtek 31. v 19 hodin
Drobounká a vrásčitá stařenka ve snímku Cesta domů prohla-
šuje, že její manžel bude z místa, kde zemřel, dopraven domů 
tak, jak se sluší. Žádná auta, žádné traktory. Musí být přinesen skupinou 
mužů, aby „nezapomněl cestu domů“. Láska, tradice a oddanost rodině 
jsou tématy sentimentálního příběhu od čínského režiséra Zhang Yimoua. 
Cesta domů rozehrává konfl ikt mezi starou vdovou a jejím synem, obchod-
níkem ve středním věku, který se ve svém autě vrací do zapadlé vesničky 
na severu Číny, kde vyrostl. Matčino lpění na starém zvyku, který od dob 
kulturní revoluce už nikdo nedodržuje, synovi připadá jako čirá pověra. 
Truchlící stařena se však nehodlá vzdát nakonec se jí podaří dosáhnout 
toho, aby si její syn začal vážit tradice a rodinné cti nade vše. Film Číny 
1999, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 89 minut

překlad Šimon Pellar
Román je uvozen mottem: „...z ničeho je ne-
bolela hlava tak jako z Hlavy XXII...“ podle 
tohoto absurdního paragrafu může být voják 
propuštěn z armády, je-li blázen. Zažádá-li 
však o potvrzení své duševní nezpůsobilosti, dokazuje tím, že je vlastně 
zcela duševně zdráv, a tedy nemůže být propuštěn.
Autorova vlastní divadelní dramatizace slavného stejnojmenného romá-
nu (1961), který byl též zfi lmován (1970) a přeložen do mnoha jazyků. 
Jde o dílo, které patří k vrcholům moderní antimilitaristické satiry 
a mnohdy bývalo přirovnáváno k Haškovu Švejkovi, který je satirou na 
vojenskou byrokracii a mašinérii 1. světové války, zatímco Hellerovo 
dílo s jeho hlavním antihrdinou Yossarianem je generačním románem 
z doby 2. světové války. V románu autor zúročil své válečné zkušenosti 
ze služby u bombardovacího letectva a kniha se během několika let stala 
doslova legendou. Hellerovi se podařilo aktualizovat děsivost militarismu 
oklikou: přes jeho pitvornost.
Letecká divize v Hlavě XXII je v podstatě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka není vázán na válečný stav, ale existuje 
před ním i po něm, ba přímo určuje, jakou povahu (a jaké trvání) bude mít 
mír. Pro své poselství, postihující absurdní úděl jedince v takovém světe, 
a naprosto svérázný černý humor, je tento text aktuální dodnes.

Poděkování panu ing. Ottu Doležalovi
Děkujeme za dárek, který nám udělal velkou radost. Nestává se často, že 
by někdo z návštěvníků pošty byl tak uznalý a milou pozorností nám udělal 
sladké potěšení. Zvláště v těchto dnech při sčítání domů, bytů a lidu. 

S vděčností pracovnice pošty
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

sobota 26. 3.
StudenecStuddenenec

do 3. 4. – Slunce na lžíci, Gerda Odehnalová
– obrazy, Café time (pasáž IMCA), Náměstí 12, VM 

do 1. 4. – Výstava modelů motorek ve Velké Bíteši aneb 
Život v jedné stopě
Velká Bíteš, výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, po–pá 
8–15.30 hodin, so 13–16 hodin, ne 13–16 hodin 

do 31. 3. – Cirkus
výstava prací žáků ZUŠ VM v Městské knihovně 
Velké Meziříčí

do 7. 4. – Dvojí pohled
výstava fotografů Jaroslava Kršky a Lukáše Křesiny ve výstavní síni 
Jupiter clubu, otevřeno v prac. dny 8–16 hodin
Jaroslav Kršek (1968), více se věnuje fotografování od roku 2006. Jeho 
nejčastějším tématem je krajinářská fotografi e. Svoje fotografi e prezentuje 
na autorských i společných výstavách a foto-
grafi ckých soutěžích. Je členem Třebíčského 
fotografi ckého sdružení Trefos.
„Ve své volné tvorbě chci zachytit krásu kra-
jiny, která je pro mě místem ztišení, radosti 
a návratu k vnitřnímu zdroji života – Bohu,“ 
říká Kršek.
Lukáš Křesina (1958), odborný pracovník 
Muzea Vysočiny Třebíč, věnuje se přede-
vším přírodovědné fotografi i (fotografování 
minerálů, ale i hub či rostlin) a krajinářské 
tvorbě.
„Fotografovat jsem začal, když mi bylo asi 
devět nebo deset let. Učil mě to tehdy otec. 
Moc mě to ale nebavilo, a tak jsem toho po několika letech nechal.
Do řad fotografů jsem se vrátil po přestávce trvající déle než třicet let 
oklikou přes odbornou přírodovědnou fotografi i, kterou potřebuji při svém 
povolání,“ charakterizuje sám sebe Křesina.                                          -zh-

Pátek 29. dubna 2011 v 19.30 
hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 330 Kč. Rezervace 
a prodej na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001). Vstupenky 
je nutno vyzvednout do 15. dubna, 
jinak budou dány do volného 
prodeje! 
Změna programu vyhrazena! Info na tel.: 724 399 474.

Zumba je ideální fi tness program, který spojuje latinsko-americké tance, 
aerobic fi tness cvičení. Konec nudným hodinám aerobiku, na které nevy-
držíte pravidelně chodit. Spalujte kalorie zábavně. Zumba je určená pro 
všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, věk a kondici.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 24. března 2011
I. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz – 19.30 – 20.30 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu. Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET 
z Brna
Co s sebou: pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dobrou 
náladu.
Nabídka: Předplatné – 6 lekcí – 360 Kč/60 Kč 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
24. 3. 2011 1. lekce
31. 3. 2011 2. lekce
 7. 4. 2011 3. lekce
14. 4. 2011 4. lekce
21. 4. 2011 5. lekce
28. 4. 2011 6. lekce
INFO PRO PŘEDPLATNÉ
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat ná-
hradníka. Pokud nebudou naplněny jednotlivé 
kurzy.
Jednotlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. Přihlásit se 
do kurzu ZUMBY je možné telefonicky na tel.: 566 782 004-5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz (jméno příjmení, tel. kontakt). Nezapomeňte, 
že tempo si určuje každý sám bez ohledu na kolegyni či lektora, není úmys-
lem vás zničit, ale naopak naladit a dodat energii a radost z pohybu…
Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového poukazu.

Ochotnický divadelní soubor Budišov
uvádí pražskou komorní zpěvohru

– Zlatovlasá seňorita.
Hudební komedie Járy Beneše, dříve tak slavného autora. Režie 
Zdeňka Maloušková, hudební režie Tomáš Rohovský, technika 
Pavel Starý. Velký sál JC, sobota 2. dubna 2011 v 18 hodin. 

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. 
Předprodej na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004 (001). 

Případné informace na tel.: 724 399 474. (www.dsb.unas.cz)

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu, dovolujeme si vás seznámit 
s předběžnou nabídkou některých kulturních pořadů pro rok 2011.
29. 4. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
16. 5. TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
23. 5. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
21. 6. RECITÁL LUCIE BÍLÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
4. 12. KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd. O všech předprodejích vás budeme 
informovat s předstihem a těšíme se na setkání s vámi. Změna programu 
vyhrazena!                                                                                               -zh-

Zábava s kapelou STREET69
Vídeň 26. března od 20 hodin
pořádají hasiči Lhotky Sport

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Komise pro místní správu obcí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice
vás zve na

V neděli 27. března 2011 od 13 hodin v kulturním domě 
ve Lhotkách. Čeká vás odpoledne s diskotékou, soutěže pro děti 

i dospělé, odměny. Těšíme se na děti v maskách.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 2. a 16. dubna 2011 
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 (005), program. oddělení JC 
a je nutné vyzvednout je do pátku před termínem loutkového 
divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.      -prog-

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí 
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
vás srdečně zvou na

pořádanou od pondělí 11. 4. do 
středy 13. 4. 2011 na velkém sále 
JC, denně od 10 do 18 hodin.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve středu 20. dubna 2011

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 40 Kč.

Předprodej na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001).

Rybářská výstava – upozornění
Místní organizace Moravského rybářského svazu v souvislosti 
s chystanou výstavou (15. 4.–29. 4.) prosí své současné i bývalé členy 
o zapůjčení exponátů. Uvítáme veškerou 
fotografi ckou dokumentaci, zejmé-
na fotografi e z rybářských závodů 
mládeže, snímky trofejních úlov-
ků, či jejich preparáty, historické 
náčiní a pod. Po skončení výstavy 
bude vše majitelům opět vráceno. Kontakt: B. Machát, tel.: 773 559 507, 
osobně pak každou sobotu v 9–11 hodin v kanceláři MO.          -bm-

Ve čtvrtek 14. 4. se uskuteční v moštárně na Fajtově kopci výroční 
členská schůze naší organizace. Zahájena bude v 18 hodin. Vaše účast 
bude velmi vítaná, taktéž i vaše připomínky a náměty k činnosti v dalším 
období. Zároveň vám oznamujeme, že pojedeme jako každý rok na Flóru 
Olomouc. Zájezd se uskuteční v sobotu dne 30. 4., odjezd od Domusu 
v 7 hodin. S přihláškami se obracejte na paní Švejdovou, osobně v pátek, 
v sobotu a v neděli v ulici Radnické 13, mimo tyto dny ji kontaktujte na tel.: 
775 647 604. Termín přihlášek do 20. 4. Bude vypraven jeden autobus.

Z. Nedopil

Kopretina centrum pro rodiče 
s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, 
e-mail: kopretina.velmez@caritas.
cz, www.zdar.caritas.cz
* Dětská burza 2011

Pravidla prodeje a více informací 
na tel.: 777 183 388. Příjem věcí 
k prodeji – 28. 3.: 9–12, 15–17; 
29. 3. a 30. 3.: 9–12; 1. 4. 9–12, 
15–16 hodin.                       -lšu-

Se socioložkou a publicistkou nejen 
o čtenářství. Čeká nás přednáška, 
beseda, autogramiáda, prodej knih. 
O čem bude tato nesmírně zajímavá 
dáma hovořit? Chcete znát její názor 
na vliv knihoven, nebo věznění za pa-
šování literatury? Zajímá vás Charta 
77? Konto Bariéry? Radarová základ-
na? Ocenění Žena Evropy? Medaile 
za zásluhy? Nebo něco úplně jiného? 
Spolupořádá Českobratrská církev 
evangelická. 
V ÚTERÝ 29. 3. V 17.30 

Aprílový fesťáček
sobota 2. 4.

Trnava



BOCCIA TURNAJ

FOTBAL DOROST

SVĚTOVÝ POHÁR ŽEN
V ALPSKÝCH DISCIPLÍNÁCH

HÁZENÁ MLÁDEŽ
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MARIÁŠ

STOLNÍ TENIS

FOTBAL

KUŽELKY

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Seriál mariášnické ligy byl tento 
víkend ukončen posledním turna-
jem v Křoví u Velké Bíteše. Jede-
náctkrát se hrající sešli na různých 
místech Vysočiny a Brněnska, 
přičemž si přišlo zahrát 245 hráčů. 
Baštou mariáše se pasovalo naše 
město, neboť meziříčský turnaj 
v návštěvnosti a zázemí momen-
tálně nemá konkurenci.

Šampionem celkového mistrovství 
se stal Rostislav Janšta z Křoví, 
druhé místo obsadil Miroslav 
Kupsa z Bořitova a třetí skončil 
Petr Voborný také z Křoví. Statečně 
bojovali i naši místní hráči.
4. místo Bohumil Dobrovolný; 
9. Polášek Lubomír; 11. Dvořák 
Josef ml.; 24. Minaříková Milena; 
26. Číhal Michal; 32. Dobrovolná 
Kateřina; 34. Bradáč Václav.

-dvo-

Tři nejúspěšnější mariášníci z Velkého Meziříčí, zleva Lubomír Polá-
šek, Bohumil Dobrovolný, Josef Dvořák.                  Foto: archiv -dvo-

Východočeská divize 
starší žákyně

Turnaj Havlíčkův Brod
Dohrávka podzimního soutěžního 
turnaje se herně vydařila oběma 
našim celkům, které díky velké 
marodce a několikerým absencím 
nemohly nastoupit „v plné síle“. 
Výsledkově však obsadily druhou 
a třetí turnajovou příčku. Nejprve 
B-tým podlehl lídrovi tabulky hráč-
kám Havlíčkova Brodu. V dalším 
souboji zdolal po zlepšeném výkonu 
zvláště ve druhém poločase hráčky 
Pardubic a poté si připsal celkem 
jednoznačné vítězství nad Žirov-
nicí. A-tým na úvod dokázal uhrát 
„psychicky cenný“ bod za remízu 
s domácími hráčkami. I přesto, že 
prohrával místy až pětigólovým 
rozdílem, dokázal bojovností po-
stupně ukrajovat z náskoku a v po-
slední minutě přesnou trefou Hany 
Kratochvílové i srovnat výsledný 
brankový poměr. Následné souboje 
s hráčkami Pardubic a Žirovnice se 
pak staly jednoznačnou záležitostí 
našich hráček, když oba souboje 
od prvních minut opanovaly dobře 
organizovanou obranu rychlými 
přímočarými akcemi.
Sokol VM A – Jiskra Havlíčkův 
Brod 23:23 (10:13), – SHK DP Par-
dubice 32:12 (15:6), – Žirovnice 
36:9 (15:6)
Sokol VM B – Jiskra Havlíčkův 
Brod 8:26 (3:11), – SHK DP Par-
dubice 18:12 (7:8), – Žirovnice 
16:6 (8:2)
Hrály: Vávrová Michaela, Hleba 
Inna – Kratochvílová Hana (27), 
Rosová Terezie (4), Koudelová 
Eliška (21), Uchytilová Agáta (18), 
Zezulová Kristýna (17), Janečko-
vá Denisa (16), Škrdlová Renata 
(16), Bačová Soňa (7), Homolová 
Michaela (4), Zezulová Veronika 
(3), Uhlířová Eva. Trenéři Záviška, 
Partlová.

2. liga mladší dorost
Sokol VM – TJ Rožnov pod Rad-
hoštěm 24:30 (11:19)
Souboj pátého s prvním začal 
náporem našich, kteří si během 
úvodních pěti minut díky dobré 
obraně vypracovali šest tutovek, 
ovšem pouze polovina skončila za 
zády soupeřova brankáře. Tento 
úvod jako by byl obrazem dalšího 
průběhu naší hry. Lídr tabulky 
v čele s kanonýrem druholigové 
soutěže Adamem Martinátem po-
stupně díky efektivnější koncovce 
převzal vývoj utkání do svých 
rukou, zatímco domácí se dál stře-
lecky trápili. Již v závěru poločasu 
dokázal soupeř nekompromisně po-
trestat chyby našich a navýšit až na 
osmibrankový poločasový rozdíl. 
Po změně stran se naše hra opticky 
zlepšila, leč mizerná koncovka 
umožnila Rožnovským navyšovat 

odstup až na rozdíl deseti přesných 
zásahů. V závěru hosté změnami 
v sestavě přeci jen umožnili bojov-
nému a s chutí hrajícímu domácímu 
týmu korekci výsledného bran-
kového poměru. Sled branek: 3:1, 
3:4, 6:10, 9:12, 10:15, 12:21, 17:27, 
22:27, 22:29. 7m – hody: 2/0:0/0, 
vyloučení 1:2.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(11), Svoboda Jan (8), Pospíšil Jan 
(2), Blaha Martin, Pospíšil Martin 
(3), Krátký Michal, Lečbych Jan, 
Blaha Tomáš, Fiala Martin, Klapal 
Vojtěch. Trenér Martin Janíček.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Dolní Cerekev 
25:35 (11:17)
Úvodní jarní kolo zastihlo náš celek 
v hráčsky nekompletní a hodně 
kombinované sestavě. Většinu 
našeho kádru tvořili věkově mladší 
žáci, kteří v průběhu padesáti minut 
nedokázali čelit fyzické i herní 
převaze soupeře. I přes velmi dobrý 
kolektivní výkon se z vítězství na-
konec radovali hosté. V domácím 
dresu byl oporou Martin Fiala.
Hráli: Drápela Vojtěch – Lečbych 
Jan (7), Fiala Martin (4), Blaha 
Tomáš (4), Svoboda Filip (4), Ja-
níček Martin (3), Stupka Tomáš 
(3), Macoun Filip, Klapal Vojtěch, 
Pažourek Tomáš. Trenér Janíček 
Martin.

1. liga mladší dorostenky
SHK Kunovice – Sokol VM 16:33 
(7:15)
Souboj proti beznadějně posled-
nímu týmu byl od prvních minut 
v jasné režii našich. Vysunutá 
obrana a rychlý přechod do útoč-
né fáze znamenaly již po deseti 
minutách zklidňující náskok (2:8). 
Houževnaté domácí hráčky stačily 
ještě do konce první půlhodiny hry 
držet přijatelný gólový odstup. Naše 
hra po přestávce neubrala nic na po-
hybu, nápaditosti a střelecké chuti. 
Po zdařilých útočných akcích jsme 
pečetili výrazné vítězství a „spravi-
li si chuť“ z minulých kol. 7m-hody 
6/3:5/2, vyloučení 1:0.
Hrály: Hleba Inna, Vávrová Mi-
chaela – Závišková Iva (10/2), 
Kratochvílová Hana (9), Necidová 
Kristýna (4), Rosová Terezie, Part-
lová Markéta (3), Koudelová Eliška 
(3), Škrdlová Renata (2), Zezulová 
Kristýna (1), Kopečková Kateřina 
(1), Janečková Denisa. Trenéři ing. 
Záviška, Mgr. Vidláková.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 26. března, 9.00–17.00 5. 
kolo žákovské ligy, účastníci: HC 
Zlín, Jiskra Havlíčkův Brod, Slávia 
VŠ Plzeň, TJ Sokol Písek B
neděle 27. března, 11.00 1. liga 
mladší dorostenky – dohrávka odlo-
ženého utkání Ostrava Zábřeh

-záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Krajský přebor Vysočiny
Slovan Kamenice n. L. – Spartak 
VM 2598:2478 * 6:2
Zedník 398:424 Baloun
Rychtařík Ji. 471:430 Korydek
Chvála  440:415 Lavický B.
Šindelář Pe. 445:396 Krejska R.
Šindelář Pa. 421:389 Lavický Ji.
Rychtařík V. 423:424 Starý
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B

Spartak VM B – Spartak VM C 
1712:1700 * 4:2
Kováč 434:463 Trnka
Lavický F. 438:369 Lavický A.
Lavický Jo. 429:462 Weiss
Kamenský 411:406 Bača

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – Slavoj Žirovnice 
1150:1252 * 0:4
Procházková 379:405 Dúška
Mičková 406:444 Dúšková
Fajmonová 365:403 Kovář   -sta-

Příprava
St. dorost

FC VM – Slavoj Polná 5:2 (4:1)
Rozhodčí: Smejkal ml. Diváci: 15. 
Branky: 3x Liška (2.), (12.) a (74.), 
Malec (24.), Pospíšil (33) – Hosté 
(32.), (55.). Sestava FC VM: Dohnal 
– Polák, Štefka, Pokorný, Pospíšil – 
Jahoda – Kozuň, Prchal, Kameník, 
Malec – Liška. Náhradníci: Wasser-
bauer, Pól.                        -sme,ls-

Ml. dorost
FC VM – TKZ Polná 6:0 (3:0)
Sestava: Řeháček – Benda, Rosic-
ký, Voneš, Hejtmánek L. – Ostrý 
M., Nápravník, Bárta, Procházka 
F. – Komínek, Hejtmánek J. Stří-
dali: Sysel, Ostrý Š., Pokorný, 
Bradáč. Branky: 3× Bárta, 2× 
Komínek, Hejtmánek J. Rozhodčí: 
Vaněk.

-kol-

Třebíč – ST VM 1:10
body: Klíma Petr 2/0, Pokorný Jan 
2/0, Bazala Jan 2/0, Řikovský Aleš 
2/1; čtyřhra: Klíma P., Řikovský; 
Pokorný, Bazala
Náměšť – ST VM 6:10
body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 3/1, Klíma Petr 3/1, Klíma To-
máš 0/3; čtyřhra: Řikovský, Klíma P.
Vojnův Městec – ST VM B 3:15
body: Kampas Jan 4/0, Klíma To-
máš 3/1, Skryja Marek 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1; čtyřhra: Kampas, 
Skryja; Klíma T., Šoukal
Velká Bíteš B – ST VM C 1:17
body: Buk Martin 4/0, Pokorný 
Martin 4/0, Dvořák František 4/0, 
Kořínek Stanislav 3/1; čtyřhra: 
Dvořák, Kořínek; Pokorný, Buk M.
Dne 12. 3. zavítalo naše áčko k lídru 
soutěže do Třebíče. Úvod zápasu 
nám vyšel lépe, podařilo se nám 
vyhrát obě čtyřhry a dostali jsme se 
do vedení na 2:0. Sled jednotlivých 
dvojher byl pod naší kontrolou a ko-
nečný výsledek dopadl debaklem 
10:1. Domácí družstvo nepředvedlo 
nic a výhru nám doslova darovalo. 
Druhý duel začal ve tři hodiny v Ná-
měšti. V tomto zápase jsme byli pa-

pírově lepší družstvo. Tuto roli jsme 
i potvrdili a utkání vyhráli 10:6. 
Oba dva zápasy zvládli naši borci 
na jedničku. V tabulce obsazujeme 
páté místo a ztrácíme jeden bod na 
Havlíčkův Brod. Poslední dvojkolo 
budeme hrát na domácích stolech 
právě proti HB a Chotěboři.
Dne 13. 3. se hrála poslední kola 
okresů. Rezerva hrála s Vojnovým 
Městcem. Naši hráči nedali soupeři 
šanci a zvítězili. Céčko ve Velké 
Bíteši také vyhrálo.
Pozvánka do tělocvičny na posled-
ní dvojkolo našeho A družstva:
Krajský přebor 1. třídy – sobota 
26. března v 10.00 Havlíčkův Brod; 
v 15.00 Chotěboř.                    -pk-

Krajský přebor 3. třídy
Spartak Pelhřimov C – SK Sokol 
Lhotky A 10:5
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Musil 
0,5, Nevrtal T. 0,5, Nevrtal Z. 0,5
Spartak Pelhřimov D – SK Sokol 
Lhotky A 1:10
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Musil 
1,5, Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 2,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – SK Netín 
A 15:3
Sestava Lhotky: Doubek 4, Chylík 
4, Musil 2,5, Nevrtal T. 4,5   -chyl-

Ohlédnutí za národním turnajem
Konání národního turnaje v boccie 
(1. kola 1. ligy OZP Cupu) ve Vel-
kém Meziříčí se stává pomalu tra-
dicí. Špička boccistů ČR přijela hrát 
do Velkého Meziříčí letos již pošes-
té. Nutno zmínit, že handicapovaní 
sportovci se na 1. kolo na Vysočině 
vždy těší. Do DS Březejc přede-
vším na výbornou 
kuchyni a nepřeko-
natelnou svíčkovou, 
do Velkého Meziříčí 
poté na bezbariéro-
vou moderní 3. ZŠ, 
kde se turnaj hraje. 
Oblíbená je jednak 
tělocvična s rovným 
povrchem a s do-
statkem místa i pro 
diváky, ale i pro-
storné zázemí pro 
odpočinek včetně 
školního bufetu.
I letos si medailisté 
odvezli z Velkého 
Meziříčí oblíbené 
medvědy (medvědy 

proto, že jsou na logu pořádající 
TJ DS Březejc) a navíc i ceny se 
znakem města Velké Meziř íčí. 
Děkujeme Městu Velké Meziříčí, 
všem fi rmám i jednotlivcům, kteří 
podporují činnost TJ Dětské stře-
disko Březejc a přispěli tak k tomu, 
že se turnaj mohl i letos ve Velkém 
Meziříčí odehrát.              -TJDSB-

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad
chlapce a děvčata
narozené 1995–2002
se zájmem o pohyb. Pravidel-
né tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou.

Březen 2011
Čt 24. 3. 16.00–17.30
So 26. 3. 14.15–15.45
Po 28. 3. 16.00–17.30
St 30. 3. 16.00–17.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

V sobotu 12. března 2011 skončil 
ve Špindlerově Mlýně AUDI FIS 
SKI WORLD CUP. Dostat do Čes-
ké republiky tento světový pohár 
vyžaduje nesmírné a letité úsilí na 
poli lyžařské diplomacie. To, že 
Špidlerův Mlýn tento „svátek“ 
a zároveň „cirkus“ dostal již potře-
tí, svědčí o tom, že splnil veškeré 
podmínky. Jednou z nich je zajistit 
přípravu a průběh dvou závodních 
dnů naprosto bez chyb. Klíčové jsou 
samozřejmě tratě. Příprava a úprava 
černé závodní sjezdovky o ploše 8 ha 
vyžaduje dopředu ji proměnit téměř 
na ledovou horu. Rolby s cisternami 
a zařízením připomínající agropo-
střik doslova prolijí vodou sněhovou 
vrstvu, a tak vznikne desítky centi-
metrů silná ledová pista. Těsně před 
závodem pořadatelé vzhlíží k obloze 
a pokud 2 dny předem napadne sníh 
– musí se z této plochy odstranit. 
Laik by se domníval, že to obstará 
technika – omyl! Technika by to 
nezvládla a trať by poškodila. A tak 
realizační tým pomocí technické 
čety, rozhodčích a studentů orga-
nizovaně, systematicky po četách 
nekonečným ježděním v jedno-
stranném pluhu odstraňuje napadlý 
sníh od středu na obě strany. Počty 
hodin a počet techniků na svahu 
jdou do mnoha desítek. A tak se tam 
setkávají Krušné hory s Beskydami, 
Orlické se Šumavou a od Prahy až 
po Vysočinu. Také Ski klub Velké 
Meziříčí se podílel na této realizaci 
třemi členy.
Tentokrát napadlo jen něco kolem 
10 cm sněhu, ale při prvním svěťáku 
ve dnech 21. a 22. 12. 2005 to bylo 
neskutečných 50 – 70 cm nového 
sněhu. Tam už povolaní studenti nás 
střídali i v noci. Největším problé-
mem, kdo zná černou sjezdovku ve 

Sv. Petru, je velký hank. Na něm se 
nedá plužit, pouze sesouvat a vytvo-
řit tím řadu příčných, dalo by se říct 
sněhových brázd. Ty se pak lopatami 
vhazují do igelitových „nohavic“, 
ve kterých šikmo klouže k jedné 
či druhé straně. Tam zase skupina 
zvaná „ručkomando“ jej přehazuje 
přes ochranné sítě, které jsou již 
předem nainstalovány.
Pořadatel Ski klub Špindlerův Mlýn 
si byl vědom, že hodnocení úpravy 
tratí musí být opět na jedničku. Přes 
toto popsané úsilí se to podařilo. 
Tratě byly hodnoceny odborníky, 
činovníky, ale hlavně závodnicemi 
více jak výtečné. I poslední závod-
nice měly tratě v perfektním stavu. 
O to se zase v průběhu závodu stará 
technická četa. Tu v televizním pře-
nosu neuvidíte. Po každém projetí 
závodníka určité části tratě okamžitě 
nastupuje, utahuje kloubové tyče, 
lopatami proškrabuje rýhy v ledu 
u branek a samozřejmě se trať ještě 
pluhuje.
Pozorný divák světových pohárů 
si leckde ve světě všiml, že některé 
plochy mimo vytyčenou trať jsou 
neupravené. To by se ve Špindlu 
nemohlo stát.
Celou dobu byla mezi námi také 
novopečená mistryně republiky ve 
všech třech disciplínách Veronika 
Čamková, a to s lopatou a makala 
s chlapy. A tak jsem jí popřál „to 
příště“ už bez lopaty, ale se star-
tovním číslem.
Poznámka na konec. Někteří turisté 
se strašně těšili, že si v neděli po 
závodech tuto trať vyzkouší. Po-
řadatel je tam zřejmě několik dnů 
nepustí, a to z logických důvodů. 
To normální turista nezvládne. Byl 
jsem u toho a vím o čem to je.

Petr Zezula, rozhodčí specialista

Veronika Čamková s lopatou.                        Foto: archiv Petra Zezuly

Co běžný divák neuvidí

Příprava
HFK Olomouc – FC VM 0:0
Rozhodčí: Seidl – Januš, Damek, 50. 
Sestava FC VM: Invald (46. Kruba) 
– Z. Mucha, Večeřa, Hort (52. Bou-
ček), Souček – Dufek, L. Němec, 
Berka, Netrda – Pokorný (50. E. 
Smejkal) – Beran (55. Veselý)
Hosté od začátku nastoupili s ote-
vřeným hledím, s potřebnou agresi-
vitou a v tvrdých osobních soubojích 
domácím hráčům nic nedarovali. 
Díky neumdlévající aktivitě a přes-
né, nebojácné hře Velmezu, se 
domácí prostě k ničemu jinému 
nedostali. Druhé dějství bylo od 
začátku především na straně Vel-
mezu poznamenáno řadou střídání 
a i když střídající hráči určitě ne-
zklamali, rozdíl byl přece jen znát. 
Domácí si vynutili územní převahu 
a v 62. min. tr. kop z nebezpečné 
vzdálenosti, který Kruba špičkami 
prstů vytěsnil na roh. V 74. min. 
se v jediné tutovce druhé půle ocitl 
Bednář, ale výtečný Krubův zákrok 
změnu skóre nepřipustil. Meziříčští 
bojovali jako lvi a kromě několika 
ostrých a nebezpečných centrů, kte-

ré zlikvidoval meziříčský gólman, 
do šancí svého soupeře nepouštěli. 
Až v závěrečné čtvrthodině dostali 
hráči HFK své protějšky pod trvalý 
tlak, který však hráči Velmezu do-
kázali ustát, a domů si tak odvezli 
cennou a zaslouženou remízu se 
špičkovým celkem MSFL. „Troufám 
si tvrdit, že v prvním poločase jsme 
byli lepším mužstvem. Výborně jsme 
kombinovali a měli pod kontrolou 
střed hřiště, ovšem dotáhnout do 
konce útoky se nám stále nedaří. 
Chybí důraz a větší počet nabíhají-
cích hráčů. Ve druhém poločase již 
byli domácí, s větrem v zádech, lepší 
a problémy nám dělal s chutí hrající 
Kobylík. Vyznamenali se oba naši 
brankáři. V posledních pěti minu-
tách jsme nedokázali zúročit brejky 
v přečíslení 5:3 a 3:2, kdy v prvním 
případě jsme místo přihrávky volili 
střelu a ve druhém případě scházela 
předvídavost Zdeňka Veselého,“ 
zhodnotil poslední přípravné utkání 
Milan Volf.
V neděli 27. 3. už začínáme na 
ostro. V obvyklý čas v 10.15 bude 
na Tržišti zahájeno utkání MSD 
sk. D mezi domácím FC VM a cel-
kem Žďáru n. S.                    -ber-
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ZÁVĚREČNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ HHK

Skiareál Fajtův kopec Velké Meziříčí
Horsefeathers VELKÁ LOUŽE na Fajťáku!

Sobota 26. března 2011
JIB&JUMP SESSION

Hodinová best trick session přes louži – snowboard a freeski 
– dělo, bedna, skok

Věcné ceny za 10.000 Kč + pro prvního láhev na zahřátí! 
12.00 registrace, 13.00 start

WATERSLIDE
Přejezd vodní louže na čemkoliv, na čem stojíte! Vyřazovací 

systém, snižuje se rozjezd.
Věcné ceny za 5.000 Kč + pro prvního láhev na zahřátí! 

15.00 start
Startovné na oba závody ZDARMA! Pro každého účastníka 

energy drink Monster.
Chuckbuddies mini snowpark

Spring party ve skibaru 19.00 start

KSM Vysočiny
TJ Jiskra Humpolec B – HHK 
VM B 9:5 (3:1, 3:4, 3:0)
Rozhodčí: Kotlík, Polák, Hejduk. 
Branky: 11. Dvořák T. (Beneš, Si-
řiště), 12. Zadražil (Dolejš), 16. Do-
lejš (Bláha), 21. Siřiště, 28. Doubek 
(Siřiště), 40. Dvořák T. (Siřiště), 
47. Dvořák T. (Siřiště), 49. Dvořák 
T. (Siřiště, Veněk), 57. Holec (Do-
lejš) – 10. Šoukal, 22. Pelíšek, 32. 
Vrána (Kudláček J.), 34. Šoukal 
(Martinec), 37. Invald (Kudláček J.). 
Vyloučení: 4:3 navíc Bradáč (VM) 
10 min. za nesportovní chování. 
Využití: 1:1. Oslabení: 2:0. Střely na 
branku: 35:44. Sestava HHK VM: 
Štourač, od 28. Šeba – Kudláček 
M., Pokorný – Trnka, Martinec – 
Peterka, Bradáč, Šoukal, Kudláček 
J., Invald – Vrána, Troščák, Hubl 
– Pelíšek, Tůma, Navrátil.
Od začátku utkání se hrálo ve 
svižném tempu, protože domácí 
nechtěli skončit jako poslední a hos-
ty, kterým už v tabulce o nic nešlo, 
nesvazovala žádná nervozita. Ti se 
také ujali v polovině třetiny vedení 
po nájezdu Šoukala, ale domácím 
se podařilo během následujících 6 
minut skóre obrátit, kdy se těsně po 
sobě trefi li Dvořák T. a Zadražil. Po 
třetím gólu z hokejky Dolejše šli na-
konec do kabin s dvoubrankovým 
náskokem.
Od začátku druhé třetiny začala 
naplno úřadovat dvojice Dvořák 
a Siřiště z vypůjčeného prvního 
útoku A týmu Humpolce. Hokejisté 
HHK však vždy dokázali brankově 

odpovědět a když se jim podařilo 
v 37. minutě zásluhou Invalda vy-
rovnat, tak už byli lepším týmem. 
Škoda jen, že si nepohlídali posled-
ní minutu, ve které pustili domácí 
znovu do vedení.
Jako rozhodující se ukázala sedmá 
minuta poslední části, v níž, kdo 
jiný než Tomáš Dvořák, zvýšil na 
7:5 ve vlastním oslabení. Když o 2 
minuty později stejný hráč přidal 8. 
branku Jiskry, bylo utkání rozhod-
nuto. Hostující hráči to sice v žád-
ném případě nezabalili a do konce 
zápasu bojovali o vylepšení skóre, 
ale vynikající Jan Zour v domácí 
bráně jim už všechno pochytal.
Zápas se divákům musel jistě líbit. 
Byl odehrán ve vysokém tempu 
na obou stranách a padlo i hodně 
branek. Uzavřel pilotní sezonu kraj-
ské soutěže Vysočiny a mužstvo 
HHK B v ní skončilo na pěkném 
2. místě.
Děkujeme všem sponzorům, kteří 
nám svými příspěvky umožnili 
tuto soutěž odehrát. Děkujeme také 
všem našim divákům, zvláště pak 
fanklubu, kteří nás chodili i jezdili 
podporovat na naše zápasy. Věříme, 
že nám zůstanou věrni i v příští 
sezoně!
Ostatní výsledky 20. kola: Žirov-
nice – Světlá n. S. B 4:8

Konečná tabulka:
1. SK Telč 20 15 0 0 4 1 112:63 46
2. HHK V. Meziříčí B 20 13 0 0 6 1 97:65 40
3. HC Slavoj Žirovnice 20 9 2 0 7 2 97:97 33
4. HC Světlá n. S. B 20 5 3 0 12 0 69:92 21
5. TJ Jiskra Humpolec 20 6 1 0 13 0   82:102 20
6. HC Ledeč n. S. 20 6 0 0 12 2   78:116 20

-ht-

12. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Agromotor VM – Technické služ-
by VM 7:7
Šlapal 4, Sobotka 2, Bíbr – Šmejkal 
3, Pospíšil 2, Vítek, Hlavnička
Sanborn VM – SK Omega VB 
5:5
Puffer 3, Lorenc 2 – Budín 2, Pelán, 
Dvořák, Vrba
Euro ice boys VM – HC Bory 3:3
Štveráček 2, Pour – Novák, Uhlíř, 
Pálka
SK Netín – Mazánek Březka 2:2
Plhák T., Plhák M. – Burian J., 
Rouš
1. Mazánek Březka 12 8 1 3 58:32 17
2. HC Bory 12 8 1 3 60:40 17
3. SK Omega VB 12 7 2 3 47:35 16
4. SK Netín 12 6 2 4 54:40 14
5. Sanborn VM 12 4 4 4 52:47 12
6. Technické služby VM 12 4 2 6 56:63 10
7. Agromotor VM 12 3 2 7 41:57 8
8. Euro ice boys VM 12 0 2 10 32:86 2

1. liga – o postup do extraligy
SK Vídeň – SK Afcon Kunšovec 
VM 6:3
Navrátil 3, Střecha Lad., Ambrož, 
Nedoma – Klouda 2, Klapal
Horní Heřmanice – Auto Dobro-
volný VM 10:6
Kutílek 3, Šilhan 3, Horký, Mejzlík 
J., Mejzlík Z., Trojan – Vondráček 
3, Šefčík 2, Uchytil

SK Lavičky – NHÚ Balinka 
VM 4:2
Dvořák 2, Skryja 2 – Mucha J., 
Vacula
River VM – Farma Měřín 2:5
Vrtal, Ondráček – Bartůšek 2, Mo-
tyčka, Seknička, Štoček J.
1. SK Vídeň 12 8 2 2 54:40 18
2. Auto Dobrovolný VM 12 8 0 4 80:51 16
3. SK Afcon Kunšovec VM 12 7 0 5 74:49 14
4. Farma Měřín 12 6 1 5 43:60 13
5. Horní Heřmanice 12 5 1 6 66:69 11
6. NHÚ Balinka VM 12 4 1 7 32:48 9
7. River VM 12 3 2 7 34:62 8
8. SK Lavičky 12 3 1 8 41:45 7

1. liga – o konečné umístění 
6. – 11.

HC Benetice – HCF Dráhy VM 
4:2
Letmajer 2, Valík, Doležal – Mi-
šura 2
Stránecká Zhoř – SPL Radostín 
n. Osl. 4:4
Bartušek 2, Vlach J., Vlach L. – 
Láznička, Hošek, Kment, Hubený
HC Pikárec – HC Tasov 5:2
Broža, Ventruba 2, Jaša, Glos – 
Sláma, Hamáček
 6. HC Pikárec 12 9 1 2 60:36 19
 7. HC Benetice 12 7 1 4 51:39 15
 8. HCF Dráhy VM 12 5 3 4 51:51 13
 9. SPL Radostín n. Osl. 12 5 1 6 34:36 11
10. Stránecká Zhoř 12 2 3 7  36:51 7
11. HC Tasov 12 3 1 8 29:48 7

-vid-

2. liga ženy
SHK Kunovice – Sokol VM 25:27 
(12:12)
Naše hráčky se prezentovaly velmi 
dobře organizovanou obranou, ze 
které dokázaly podnikat přímočaré 
útočné akce a do desáté minuty 
si držely nejtěsnější vedení (1:3, 
3:4). Domácí tým se po rychlých 
a pohledných akcích dostával čas-
těji do nejtěsnější blízkosti naší 
branky a získal vedení na svou 
stranu. Ještě v závěrečné dvoumi-
nutovce Kunovické držely nadějný 
dvoubrankový náskok (11:9, 12:10). 
Z naší strany velice takticky sehra-
ný závěr prvního dějství, zejména 
využitá přesilovka, přinesla „polo-
časový pat“. Po přestávce výrazně 
lépe vykročily naše a dokázaly 
nápaditějšími akcemi držet nejtěs-
nější vedení. Oboustranně rychlá 

a fyzicky náročná hra spěla k dra-
matickému rozuzlení. Sedm minut 
před koncem se podařilo výbornou 
defenzivou domácí tým přinutit 
k několika chybám. Následně pak 
zdařilé brejky a efektivně využité 
akce nám vynesly více než nadějný 
náskok (21:24, 22:25). Domácí ce-
lek v závěru vsadil na celoplošnou 
osobní obranu, mocně dotahoval 
a snížil až na jednobrankový rozdíl 
25:26. Přesná trefa Terezy Ham-
merové po individuální akci pak 
dala výsledku defi nitivní podobu 
a přinesla domácím první soutěžní 
ztrátu bodů. 7 m – hody 2/2:6/2, 
vyloučení 3:6.
Hrály: Zelníčková Ma., Lavická 
J. – Plachetská Ji. (7), Hammerová 
Ter. (6), Hrůzová Jar. (5/1), Pla-
chetská Zu. (4), Salašová Iv. (4/1), 
Mejzlíková Kat. (1), Dvořáková Š., 
Fischerová Mi. Trenér ing. Tvarů-
žek.                                        -záv-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Juliánov 
28:32 (15:12)
Úvod utkání vyšel lépe hostům, 
kteří se ujali vedení a do 15. mi-
nuty si udržovali mírný náskok. 
Juliánov se prosazoval vcelku 
snadno přes nedůraznou obranu 
domácích. Pak dokázal několikrát 
podržet domácí tým David Stoklasa 
v brance a navíc střídající Libor 
Kotík zlikvidoval dvě sedmičky 
hostí. Na výkon brankářů navázali 
i naši hráči v útoku, otočili vývoj 
utkání a do poločasu si vypracovali 
tříbrankové vedení.
Úvod druhé půle se nesl v duchu 
útočných akcí obou družstev. Až 
do 7. minuty si domácí stále udr-
žovali tříbrankový náskok (20:17). 
Pak se našim hráčům přestal dařit 
postupný útok, Juliánov toho využil 
a skóre vyrovnal (20:20). Do 17. 
minuty se ještě domácím dařilo 

držet jednobrankové vedení (25:24). 
Pak ale následovala „katastrofál-
ní“ desetiminutovka, ve které se 
naši hráči ani jednou neprosadili 
a naopak hostující hráči stříleli 
laciné branky přes špatně fungující 
obranu. Juliánov si tak vytvořil 
tříbrankové vedení. Domácí se 
ještě snažili změnou obrany otočit 
vývoj utkání, ale ani to nepomohlo. 
Domácí pokračují v nevyrovnaných 
výkonech a zřejmé podcenění nej-
slabšího soupeře v soutěži znamená 
ztrátu dvou bodů.
7 m – hody 4/4:6/4, vyloučení: 5:5
Sestava a branky: Kotík Libor, Sto-
klasa David – Matušík Roman (8), 
Kříbala Martin (7), Fischer Radim 
(6/4), Chlubna Tomáš (4), Konečný 
Ladislav (2), Kříbala Pavel (1), 
Živčic Pavel, Strašák Pavel, Kaštan 
Jiří, Kříbala Petr, Necid Miloš. Tre-
nér Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.              -šid-

V sobotu 19. 3. 2011 se na ZS 
ve Velkém Meziříčí konal 
turnaj čtvrtých tříd. Zúčast-
nily se jej týmy z Chotěboře, 
Komety Úvoz a domácího 
Velkého Meziříčí. Zápasy 
probíhaly tak, že každý tým 
hrál s ostatními dvakrát.
HHK Velké Meziř íčí 2× 
vyhrál, 1× remizoval a 1× 
prohrál; HC Chotěboř 2× 
vyhrál, 1× remizoval a 1× 
prohrál; HC Kometa Úvoz 
1× vyhrál a 3× prohrál.
Díky výhře domácího muž-
stva nad Chotěboří získali 
hráči HHK zlaté medaile. Na 
turnaji byli oceněni i nejlep-
ší hráči. Domácí Lukáš Pacal 
se stal nejlepším obráncem. 
Ceny předával Roman Me-

Junioři
Jihostroj České Budějovice – Sp. 
VM 3:1 (-22, 22, 16, 16)
Naše výprava vyrazila minulou 
středu na jih Čech s obrovským 
odhodláním porvat se o postup do 
semifi nále. Petr Juda měl k dispozi-
ci kromě stále zraněného Kameníka 
celý kádr, a tak do utkání nastoupila 
vítězná sestava z domácích zápasů, 
Kliment na nahrávce, Uchytil s Ku-
čerou na smeči, Zmrhal na postu 
diagonálního hráče – univerzála, 
Lízal a Krejska na bloku a post 
libera opět obsadil Dvořák.
Náš celek navázal na poslední vítěz-
ný domácí zápas a hráče Jihostroje, 
ze kterých byl cítit zdravý respekt 
k soupeři, v prvním dějství přehrál. 
V důležitém druhém setu to byla 
opět bitva o každý míč, domácí celek 
však pomalu přesouval misku vah 
na svoji polovinu kurtu. Hráči Ji-
hostroje se vyrovnali našemu celku 
v obětavosti a individuálně jsou na 
tom přece jenom o trochu lépe. To se 
nakonec odrazilo i v dalším vývoji, 
ve kterém si, lze říci, domácí hráči 
vítězství pohlídali. Škoda, účast 
v elitní čtyřce by byla třešničkou na 
dortu v další extraligové sezoně.
„Jihočeši z nás ze začátku měli 
strach a hlavně proto jsme vyhráli 
první set,“ hodnotil zápas Petr Juda, 
„potom se však zlepšili, začali si 
víc věřit, Kůča (Jan Kučera) začal 
vyhazovat (útoky do autu), Matěj 
(Uchytil) se taky trápil a jediný, 
koho bych pochválil, byl Marek 
Zmrhal. To bylo pochopitelně na 
mančaft, jakým Budějovice určitě 
jsou, málo. Kluci tak pro tuto se-
zonu dohráli, celkově budou pátí, 
a to je výborný výsledek. Teď ještě 
musíme zvládnout kadety a získat 
zpátky extraligu kadetů.“

Sestava VM: Kliment, Uchytil, 
Lízal, Kučera, Zmrhal, Krejska, 
Dvořák, Bláha, Augusta, Minář, 
Duben.                                 -kon-

Kadeti
Volejbaloví kadeti si zahrají 

o postup do extraligy
Trochu ve stínu juniorky ukončil 
v sobotu posledním turnajem na 
domácí palubovce svoji soutěž celek 
kadetů. Dlouhodobou soutěž. Nyní 
totiž kadety čeká vyvrcholení jejich 
sezony, jako vítěz krajské soutěže 
si totiž vybojovali právo účasti 
na kvalifi kačním turnaji o postup 
do extraligy kadetů. Ten by se 
měl hrát 9. a 10. dubna, zatím se 
ještě neví kde. Kadeti, kteří seriál 
osmi turnajů, na nichž sehráli 24 
zápasů a v pouhých dvou podlehli, 
s převahou vyhráli. Je však třeba 
sportovně přiznat, že s ohledem 
na kádr, jenž nastupoval a skládá 
se z poloviny z hráčů, kteří již 
nastupují i za juniorku v extralize, 
bylo vítězství v přeboru tak trochu 
povinností. To však nijak nesnižuje 
hodnotu tohoto prvenství, protože 
soutěž měla vcelku slušnou úroveň 
a do hry zasahovali i hráči, kteří 
v této soutěži získávali první herní 
volejbalové zkušenosti.
Sobotní závěrečný turnaj skončil 
podle očekávání, vítězem bez ztráty 
setu se stal celek Spartaku. K vidění 
byly zajímavé boje, což je potěši-
telné hlavně z pohledu volejbalu 
na Vysočině.
Výsledky: Velké Meziříčí – N. 
Město n M. 2:0 (16, 22), – Červe-
ná Řečice 2:0 (14, 18), – Jihlava 
2:0 (15, 15), N. Město n M. – Č. 
Řečice 2:0 (22, 18), – Jihlava 2:1 
(-22, 25, 6), Jihlava – Č. Řečice 2:1 
(23, – 18, 6)
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Zmrhal, Bláha, Lízal, Krejska, 
Augusta a Duben.

Závěrečná tabulka krajského 
přeboru kadetů Vysočiny:

1. Velké Meziříčí 24 22 2 45:4 46
2. Nové Město na Moravě 24 14 10 28:24 38
3. Jihlava 24 12 12 27:27 36
4. Červená Řečice 24 0 24 3:48 24

Muži
Slavoj Pacov – Sp. VM 2:3 (-15, 24, 
22, – 18, – 5) a 0:3 (-22, – 9, – 18)
Po dlouhé sérii porážek celek mužů 
do Pacova nejel určitě jako favorit. 
V domácím prostředí totiž s tímto 
soupeřem dvakrát, poměrně výraz-
ně prohrál. Dvojice hráčů z junior-
ky však dokázala zdravě nabudit 
i zbytek mužstva, kluci vyhráli 
jednoznačně první set, vyrovnali se 
i s dílčím vedením soupeře a zby-
tek prvního 
zápasu byl už 
v jejich režii. 
Pohoda a zno-
vunalezená 
sebedůvěra se 
promítly i do 
druhého zá-
pasu. Dařil se 
servis i blok 
a  k d y ž  s e 
přidalo i ně-
kolik oběta-
vých zákroků 
v poli, soupeř 
postupně re-
zignoval.
Díky těmto 
vítězstvím 
se muži př i 
dvou poráž-
kách Třebíče 
ve Štokách 
posunuli na 
pátou příčku. 
Tento výsle-
dek se tak stá-
vá tou nejlepší 
pozvánkou na 
poslední kolo. 

V tom budou hostit na své palubov-
ce v sobotu 26. 3. od 10.00 celek 
Sokola Štoky.
Sestava VM: Havlíček, Kliment, 
Kučera, Trojan, Homola J. a T, 
Hybášek S.
Ostatní výsledky: Přibyslav – 
Žďár 0:3, 1:3; Štoky – Třebíč 3:0, 
3:0

Tabulka KP-1M-1A po pátém 
hraném kole nadstavby:

1. Žďas Žďár 18 18 0 54:4 36
2. Slavoj Pacov 18 11 7 38:30 29
3. Sokol Přibyslav 18 9 9 36:34 27
4. Sokol Štoky 18 9 9 31:32 27
5. TJ Sp. Velké Meziříčí 18 4 14 22:45 22
6. OA Třebíč 18 3 15 13:49 21

-kon-

luzín – dvojnásobný mistr 
světa.
Sestava: Tlapáková L., Pestr 
M. – Barák M., Bíbr A., Hav-
liš M., Juda M., Kroutil R., 
Krůza M., Pacal L., Paták 
D., Poledna M., Pražák M., 
Řepa V., Šandera L., Štulpa 
L., Třeštík F.
Trenéři: Dvořák M., Dačev 
P. Host Meluzín R.
Děk ujeme spon zorům: 
Technické služby Velké 
Meziříčí, Agro Měřín, a. s., 
Rytectví Mihal, Akropol, 
Granit, P&L spol. s r. o., 
Sport bar Na zimáku, Kaperi 
CZ, s. r. o., Potraviny Janda 
Velká Bíteš a mediálnímu 
partnerovi turnaje týdeníku 
Velkomeziříčsko.         -jud-


