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Novinka pro 
čtenáře 

i inzerenty
Nové rubriky a možnosti 
inzerce na webu
Upozorňujeme čtenáře na 
novinku, kterou od prvního 
dubna náš týdeník nabízí. 
Vzhledem k tomu, že máme 
v tištěném vydání omezený 
prostor a článků, které če-
kají na zveřejnění, neustále 
přibývá, rozšířili jsme na-
bídku pro čtenáře. Př idali 
jsme na naše webové stránky 
(www.velkomeziricsko.cz) dvě 
rubriky – Rozhovory a Pří-
spěvky čtenářů. Tam si mů-
žete přečíst materiály, které se 
do tištěných novin v plné verzi 
nevešly. O které příspěvky 
jde, o tom vás vždy budeme 
informovat v tištěném týde-
níku. V dnešním čísle si tedy 
na straně čtyři v pravidelné 
rubrice Př íspěvky čtenářů 
můžete přečíst, které články 
jsou v tištěné formě, a které 
na webu. 
Další změnu zaznamenala 
pravá strana webových stránek 
našeho týdeníku, kde se nachá-
zí nově prostor pro reklamní 
bannery. Možnost umístění 
banneru ZDARMA na webu 
Velkomeziříčska má každý 
inzerent, který si u nás objedná 
fi remní inzerát do tištěných 
novin. Pokud by měl někdo 
zájem pouze o banner na webu, 
bude zpoplatněn dle našeho 
ceníku. Více informací zís-
káte přímo v redakci nebo na 
telefonním čísle 566 782 009 
nebo na mobilu 739 100 979, 
732 203 787.

Ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka týdeníku 

Velkomeziříčsko

Dnes
Pravidelná 

poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebi-
telů) od 14 do 16 hodin v nové 
budově MěÚ (obecní živnos-
tenský úřad, dveře č. 4).

Vernisáž Pavly 
Kamanové 
a Jarmily 
Dvořákové 

v neděli 10. dubna v 10 hodin 
ve výstavní síni Jupiter clubu 
proběhne vernisáž výstavy 
Stopy času.

Jaro a čas 
Velikonoc

tradiční velikonoční výstava 
pořádaná Českým svaz ve 
spolupráci s Jupiter clubem 
proběhne od 11. do 14. dubna 
na velkém sále Jupiter club.

Uzavírka
Silnice z Velkého Meziříčí na 
Třebíč je uzavřena do 17. dub-
na. U Pocoucova došlo k havá-
rii komunikace. Objížďka pro 
osobní automobily a autobusy 
je vedena přes Budíkovice. Ná-
kladní doprava pak musí z Vel-
kého Meziříčí jezdit přes Tasov 
a Dolní Heřmanice.     -mars-

O stavbě bazénu 
rozhodnou zastupitelé

Petici občanů za vybudování krytého bazénu ve Velkém Meziříčí 
převzal z rukou její organizátorky Libuše Kotoučkové starosta města 
Radovan Necid na svém březnovém setkání s obyvateli města. Podle 
informace starosty je pod peticí za vybudování krytého bazénu celkem 
674 podpisů. „Ale z toho je 540 podpisů z Velkého Meziříčí. Zbytek byli 
občané Petrávče, Oslavice, Oslavičky, Měřína, Uhřínova, Vídně, Křiža-
nova, Tasova, Rudy, Jabloňova, Borů a Brna,“ dodává R. Necid.

Peticí se zabývala Rada města, která ji vzala na vědomí a předloží ji 
Zastupitelstvu města i s návrhem tří možných usnesení:
1. Vybudovat krytý bazén.
2. Vybudovat krytý bazén s použitím dotací, podaří-li se je získat.
3. S ohledem na fi nanční možnosti města krytý bazén zatím nebudovat.

„Za současného stavu skutečně nevím, kde bychom peníze na krytý 
bazén vzali,“ říká k návrhům na usnesení starosta. 

Velkomeziříčští zastupitelé budou o možnosti vybudování krytého ba-
zénu ve Velkém Meziříčí rozhodovat na svém příštím zasedání 19. dubna 
v koncertním sále Jupiter clubu. Zájemci mohou jejich veřejné jednání 
navštívit, nebo sledovat přenos z něj na webu města.  Martina Strnadová

Jednu z lip na velkomeziříčském náměstí 
skáceli minulý čtvrtek v podvečer. A to tu 
označenou číslem sedm, jejíž stav byl po 
tahových zkouškách v roce 2009 vyhodnocen 
jako nebezpečný z důvodu nestability. Strom 
měl špatný kořenový systém. „Kolemjdoucí 
překvapivě přijali kácení stromu rozumně 
a s pochopením,“ uvedl Jiří Zachar, vedoucí 
odboru životního prostředí městského úřadu, 
který na akci dohlížel.

Lípa spolu s dalšími třemi z náměstí ještě 
předtím 29. března prošla novými revizními 
zkouškami. Dva odborníci měli nezávisle 
na sobě znovu zhodnotit stav stromů, a to 
zejména toho s číslem tři hned vedle sedmič-
ky, který se po zimě také zhoršil. Zkouška 

Lípy prošly znovu kontrolou, poté byla jedna skácena

akustickým tomografem ani další posouzení 
však neprokázaly nějaký větší defekt kmene, 
proto zůstal zachován. 

Akustickým tomografem v úterý přeměřil 
všechny čtyři stromy blíž k radnici jeden 
z odborníků Jan Štěpánek. Jeho kolega Luděk 
Praus metodu popsal: „Na základě změření 
rychlosti průniku zvukového signálu dřevem 
jsme schopni zmapovat vlastnosti v daném 
průřezu a vykreslit obraz kmene. Na základě 
toho můžeme zhodnotit úbytek jeho pevnosti, 
a tím i pravděpodobnost selhání stromu 
zlomem.“ Tato zkouška na stromech žádný 
závažný defekt nezaznamenala. Lípa číslo tři 
má však jednu z větví zcela uschlou. „Kdy-
bych se na ni pověsil, ulomím ji,“ zhodnotil 

Luděk Praus, avšak její odříznutí nedoporu-
čil, aby se do kmene nerozšiřovala infekce.

Odpoledne ve stejný den přijel ještě další 
odborník Luboš Úradníček, který stromy po-
suzoval klasickou metodou. Ani on neshledal 
žádný z dalších stromů nebezpečným. 

Stav lip celkově není dobrý
I přesto, že byl nakonec skácen jen jeden 

ze sedmi stromů na náměstí, ani stav ostat-
ních podle odborníků není moc dobrý. Lípy 
vykazují známky poškození kořenových 
systémů, což je vidět na korunách stromů. 
Ty dynamicky prosychají, primární větvení 
odumírá a stromy vytvářejí sekundární 
výhony, které mají blíž k vodě. „Poškození 

kořenových systémů znamená neschopnost 
stromu zásobit se vodou, což je v tomto pří-
padě asi největší problém. 

Navíc v tomhle místě je spousta zpevně-
ných ploch, voda nemůže zasakovat, byť ta 
dlažba je vcelku ještě pozitivní, ale půda 
kolem je udusaná a ani nevíme, jak to vypadá 
pod tím. Substrát vůbec nemusí mít charakter 
normální půdy, jakou stromy potřebují,“ 
popsal problém lip na náměstí Luděk Praus. 
Podle něj navíc i v uzavřeném prostoru ná-
městí mají stromy výrazně vyšší teplotu, než 
by měly v běžném prostředí. A právě lípa se 
do takového prostředí vůbec nehodí, neboť 
potřebuje dost vody. 

(Pokračování na straně 5.)

Jan Štěpánek (vpravo) měřil lípu č. 3 akustickým tomografem. Luděk Praus výsledky vyhod-
notil. Vlevo Jiří Zachar, vedoucí velkomeziříčského odboru životního prostředí. 

Foto: Martina Strnadová

Strom č. 7, u nějž tahové zkoušky prokázaly nízkou odolnost proti vyvrácení, pokáce-
la odborná fi rma ve čtvrtek v podvečer.                                              Foto: Jiří Zachar

Nejlepší slivovice letošní výstavy
se ‚urodila‘ na Fajťáku

Šampionkou sedmého ročníku 
tradičního koštu pálenek se stala 
dvaapadesátiprocentní slivovice 
ing. Jana Buczyka ze Žďáru nad Sá-
zavou. Ten švestky nasbíral na svojí 
zahradě na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí a k vypálení je odvezl do 
pálenice v Kozlově. „Je skutečně 
velice jemná a lahodná. Naprosto 
lehce klouže hrdlem,“ hodnotili 
vítěznou lihovinu v hasičské zbroj-
nici minulou sobotu odpoledne 
mnozí návštěvníci výstavy, která 
byla spojená s degustací. 

Příchozí si zakoupili za dvě stov-
ky vstupenku, v níž byla mimo jiné 
zahrnuta neomezená ochutnávka 
84 vzorků od 31 vystavovatelů. 
Pálenky pocházely ze 13 různých 
pálenic, z nichž tři dokonce ze 
zahraničí, dvě ze Slovenska a jed-
na z Rumunska. Kromě zmíněné 
slivovice si dobře vedla také me-
ruňkovice Miroslava Odehnala 
z Velkého Meziříčí, který získal 
druhé místo, nebo třeba pálenka 
z černého bezu Jiřího Horkého 
z Osové Bítýšky (4. příčka) či šíp-
kovice Miloslava Valy z Velkého 
Meziříčí (8. místo). Soutěžící po-
cházeli nejen ze zdejšího regionu, 
ale i ze vzdálenějších míst, napří-
klad z Letovic, Prostějova, Bys-
třice nad Pernštejnem, Velehradu, 
Úsobí a dalších měst a obcí. 

Hodnotilo se celkem osm ka-
tegorií, kromě tradiční slivovice, 
meruňkovice či hruškovice bojo-
valy o lukrativní pozice třeba také 
vínovice, jablkovice, černý bez 
či kupříkladu hamlovice, což je 
kombinace třešní a višní. 

(Pokračování na straně 5.) 
Předseda hodnotící komise Jiří Skryja z Laviček, který získal také několik 
ocenění, degustuje pálenky na výstavě v hasičce.           Foto: Iva Horká
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Grantový program Zdravé město 2011
Rada města na svém zasedání dne 23. března 2011 vyhlásila pět témat 

grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí:
Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 

prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez 
úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 
projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek,…).

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty zamě-
řené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 
organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do dvaceti let (celoměstské sportovní soutěže, dětské 
tábory, soustředění mládežnických družstev,…).

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-
pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací 
akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin (for-
mou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, studentských 
debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb).

Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence 
sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů 
města Velké Meziříčí.

V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. 
Maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 
předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení fi nančního 
prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží fi nanční 
prostředky až po provedení vyúčtování.

Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, či jiné organizace pro-
kazatelně nekomerčního charakteru. Projekt mohou předložit fyzické 
osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se 
sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve smyslu 
předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě před-
lohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet 
z programu podpory zdraví na rok 2011 a z priorit Plánu zdraví města 
Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty 
zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Národní 
dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví 
(říjen), 30 dní pro občanský sektor (říjen).

Termín odevzdání – 22. dubna 2011.                                          -šve-

V souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziř íčí uskuteční pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opatření 
směřující k ochraně zdraví osob 
a k ochraně životních a pracovních 
podmínek před původci a přenašeči 
infekčních onemocnění.

Město zajistí provedení dera-
tizace v objektech předškolních 
a školních zařízení v majetku města 
a na veřejných prostranstvích. Práce 
bude provádět specializovaná fi rma 
Jiří Pařez – zdravotně technické 
práce, Brno.

V souvislosti s potřebou ak-
tual izace infor mací o rozší-
ření potkana žádáme občany, 

aby se s případnými poznatky 
o jeho výskytu na veřejných 
prostranstvích obraceli telefo-
nicky, osobně, případně i písemně 
na odbor životního prostředí MěÚ 
Velké Meziříčí – kontaktní osoba 
Mgr. Jan Palas, tel.: 566 781 087, 
p ř í p a d ně  i ng .  J i ř í  Z a ch a r, 
tel.: 566 781 080. Prosíme o podá-
ní těchto oznámení v co nejbližším 
možném termínu, abychom mohli 
předat aktualizovaný seznam 
lokalit s výskytem potkanů výše 
uvedené firmě k provedení zá-
sahu. Zásah provedený na více 
místech současně je pak mnohem 
efektivnější.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Deratizace města v roce 2011

Uzavírka silnice č. II/602 Domašov most
přes dálnici D1 od 2. 5. do 3. 7. 2011

V rámci uzavírky silnice č. II/602 Domašov most přes dálnici D1 
v termínu od 2. 5. do 3. 7. 2011 bylo stanoveno přechodné dopravní 
značení.

Autobusy veřejné linkové dopravy budou mít údajně průjezd stave-
ništěm rekonstrukce mostu umožněn.                MěÚ Velké Meziříčí

Jací jsou Velkomeziříčští?
Mají k městu trvale dobrý vztah

Co se Velkomeziříčským na jejich městě líbí a co by naopak chtěli 
změnit? Odpovědi na tyto otázky přivezou autoři dlouhodobého sociolo-
gického výzkumu, který provádí Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy 
ve Velkém Meziříčí již téměř dvacet let. Budou je prezentovat v kinosále 
Jupiter clubu během pravidelného setkání starosty Radovana Necida 
s občany města, které tentokrát proběhne netradičně až druhý čtvrtek 
v měsíci – 14. dubna od 16 hodin.

Výzkum mezi obyvateli Velkého Meziříčí, ale též v jiných vybraných 
městech, provádí katedra teorie kulturologie již od roku 1992. Průběžně 
město s jeho výsledky seznamuje, a také náš týdeník o něm v minulých 
letech pravidelně informoval. Nyní jsou tu nové výsledy z další vlny 
výzkumu. A ty ukazují, že zásadně se postoj velkomeziříčských obyvatel 
ke svému městu nemění. Stále oceňují jeho klidné a atraktivní prostředí 
i bezpečí a čistotu malého sídla. Většinou tedy nemají přílišné tendence 
stěhovat se někam jinam, vyjma těch spíše s vysokými profesními aspi-
racemi a nároky na rozsah a kvalitu služeb.

Stejně tak se příliš nemění jeden z hlavních problémů, které by Velko-
meziříčští chtěli změnit, a to je nedostatek pracovních příležitostí. Jeho 
závažnost sice v průběhu let výrazně klesala, avšak přesto v roce 2010 
více než tři pětiny dotázaných v produktivním věku kritizovali, že Velké 
Meziříčí nenabízí dostatek pracovních příležitostí odpovídajících jejich 
představám. To je pro některé z nich jednoznačně hlavním důvodem, proč 
by se chtěli odstěhovat. Jak dále hodnotí svoje město obyvatelé Velkého 
Meziříčí a jací jsou vůbec oni sami, i to, jak se město i jeho občané 
v průběhu dvaceti let změnili, to vše se můžete dozvědět na prezentaci 
výsledků výzkumu přímo od jeho samotných autorů. Nejnovější výsledky 
sociologické sondy s nimi i se starostou města můžete společně probrat ve 
čtvrtek 14. dubna v Jupiter clubu.                               Martina Strnadová

Našel a vrátil víc než 30 000 korun

Město připravuje rekonstrukci Jupiter clubu. Ten zatím stále funguje 
bez omezení. Mnozí lidé se o připravované opravě velkomeziříčského 
kulturního zařízení dozvěděli například i z našeho týdeníku. „Mají 
obavy domlouvat si v Jupiter clubu nějaké akce, protože si nejsou jisti, 
zda budou realizovány,“ říká ředitel JC Milan Dufek a dodává, „mohu 
je ale ujistit, že nic takového nehrozí. Všechny naše aktivity probíhají 
v plném rozsahu, bez omezení.“

Opravou by měl projít zejména hlavní sál. Na rekonstrukci však dnes 
město zatím nemá peníze a zdroje fi nancí intenzivně hledá. Zatím se 
z městského rozpočtu podařilo vyčlenit alespoň 2,5 milionu korun na 
zpracování projektu rekonstrukce. „Projekt by měl být dokončen letos 
a především z něj bude jasné, jaký bude rozsah oprav a kolik peněz bude 

oprava skutečně stát,“ vysvětluje starosta Radovan Necid. Hlavní sál 
byl původně postavený jako tělocvična místního Sokola a přebudování 
potřebuje. „Dnešní odhady ceny rekonstrukce se pohybují v řádu desítek 
milionů korun, a ty město momentálně nemá. Proto také čekáme na projekt 
a z něj vyplývající přesnější odhady,“ doplnil starosta.

Jupiter club dnes poskytuje veškeré služby ve stejném rozsahu, jak jsou 
lidé zvyklí. O tom, kdy opravy začnou, rozhodne až vývoj městské kasy 
a v konečném důsledku zastupitelé.

Jupiter club, s. r. o., je městem založená organizace, která se ve Velkém 
Meziříčí stará o kulturu. Provozuje kino, velký sál, loutkovou scénu, 
vydává městské noviny a podobně.

Připravila: Martina Strnadová

Velkomeziříčské oddělení Poli-
cie ČR potřebuje novou služebnu. 
Stávající objekt v Zámecké ulici 
je nevyhovující, a proto vedení 
policie i města společně již delší 
dobu hledají vhodné řešení. Mís-
tostarosta Josef Komínek v této 
věci inicioval schůzku policistů 
zdejšího obvodního oddělení s po-
slancem Parlamentu ČR Karlem 
Černým, který je současně členem 
výboru pro obranu a bezpečnost, 
a s radním kraje Vysočina Petrem 
Krčálem. Oba i s místostarostou 
si ve čtvrtek 31. března společ-
ně prohlédli budovu obvodního 
oddělení a shodli se, že změna je 

nutná. „Jsem přesvědčen, že šesté 
největší město na Vysočině, ležící 
navíc u dálnice D1, si rozhodně 
zaslouží moderní bezbariérovou 
služebnu policie. Když to jde v No-
vém Městě na Moravě nebo v Při-
byslavi, proč by to nešlo ve Velkém 
Meziříčí?“vyjádřil se Karel Černý 
a dodal, že v této souvislosti osloví 
představitele ministerstva vnitra. 
Josef Komínek jeho snahu ocenil 
a přislíbil, že město požadavkům 
policie vyjde vstříc tak, aby se 
vybudování jejich nové moderní 
služebny ve Velkém Meziř íčí 
urychlilo.

Martina Strnadová

Snaží se pomoci policistům 
k nové služebně

Nedávno jsme vás informovali 
o krádeži peněženky v prodejně 
Billa ve Velkém Meziříčí. Oznamo-
vatelka uvedla, že dne 25. 3. jí z ka-
belky byla odcizena peněženka s fi -
nanční hotovostí 500 Euro a víc než 
20 250 korun. Ještě téhož dne večer 
jí čekal velmi příjemný telefonát. 

Peněženku totiž našel pracovník os-
trahy prodejny a s plným obsahem 
odevzdal. „Vzhledem k tomu, že se 
v naší praxi příliš často s takovými 
dobrodinci nesetkáváme, je třeba 
tento čin obyčejné lidské slušnosti 
vyzdvihnout,“ podotkli policisté.

-pčr-

Kriminalisté z odboru hospo-
dářské kriminality Krajského ře-
ditelství policie kraje Vysočina 
pokračují ve vyšetřování rozsáh-
lého případu, který se týká ovliv-
ňování a nestandardního průběhu 
závěrečných zkoušek při získávání 
řidičského oprávnění ve Velkém 
Meziříčí. O možné korupci dvou 
instruktorů autoškoly a zkušebního 
komisaře zdejšího městského úřadu 
jsme v našem týdeníku informovali 
minulý rok v čísle 3/2010.

Případ začali loni v lednu vy-
šetřovat žďárští kriminalisté, kteří 
obvinili tři muže z trestných činů 
zneužívání pravomoci veřejného či-
nitele a přijímání úplatku. Jejich za-
tčení bylo realizováno ve spolupráci 
se zásahovou jednotkou a proběhlo 
bez jakýchkoliv problémů. Šlo 
o zkušebního komisaře Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí, majitele 
a učitele autoškoly v jedné osobě 
a učitele jiné autoškoly. Součástí 
bylo také provedení domovních 
prohlídek. „Všichni obvinění byli 
stíháni vazebně. Důvody vazby 
ale pominuly, proto byli loni pro-
puštěni a v současné době je jejich 
trestní stíhání vedeno na svobodě,“ 
informovala minulý týden média 
vedoucí tisková mluvčí krajského 
ředitelství policie Dana Čírtková.

Podle jejího sdělení bylo vyšetřo-
vání v celém případu velice náročné 
zejména s ohledem na velký počet 
osob, kterých se dotýká. „Případ 

Případ korupce komisaře a instruktorů autoškoly není uzavřen
Kriminalisté vyslýchají žadatele, kteří mohli získat řidičské oprávnění za úplatek

se těžko objasňuje také s ohledem 
na specifické problémy spojené 
s obtížným dokazováním korupce. 
Proto případ převzali krajští kri-
minalisté, kteří se ve spolupráci 
s Ministerstvem dopravy České 
republiky zaměřili na závěrečné 
zkoušky na Městském úřadě ve 
Velkém Meziříčí, jež byly vyko-
nány za období od července 2006 
do prosince 2009. Pro představu 
šlo za tuto dobu o zhruba 3800 
závěrečných zkoušek, a to v ob-
dobí, kdy je skládali žadatelé již 
elektronickou cestou. Předmětem 
zájmu kriminalistů se s ohledem 
na dosavadní výsledky vyšetřování 
staly všechny závěrečné zkoušky, 
které žáci autoškol u zkušebního 
komisaře vykonali – tedy i zkoušky 
vykonané žáky všech ostatních 
autoškol,“ uvedla mluvčí.

Podle vyšetřovatele případu, vrch-
ního komisaře kpt. Mgr. Jiří Šustáč-
ka, musely být nejdříve ze všech 
závěrečných zkoušek vyčleněny ty, 
u nichž bylo na základě konkrétních 
zjištěných skutečností podezření, že 
neproběhly zákonným způsobem. 
V současné době se tak krimina-
listé zabývají průběhem zhruba 
čtyř stovek závěrečných zkoušek 
konkrétních uchazečů, a to jak z celé 
České republiky, tak i ze zahraničí.

„Hned na počátku po převzetí 
věci, která byla již ve fázi vyšet-
řování, před námi byla velice 
náročná práce, která spočívala 

ve vyhodnocení všech do té doby 
zajištěných důkazů a rozhodnutí 
o dalším postupu vyšetřování. Po-
stupně si absolventy z námi sesta-
vené databáze podezřelých případů 
zveme k výslechu,“ uvedli policisté. 
Ti pracují s různými důkazními 
prostředky, ze kterých vyplývá, že 
některé závěrečné zkoušky nepro-
bíhaly tak, jak by měly. Konkrétně 
bylo v několika případech zjištěno, 
že při psaní závěrečných testů oso-
ba uchazeče nebyla u testu vůbec 
přítomna a test za ni vyplnil některý 
z obviněných mužů. V dalších 
případech sice žadatel o řidičské 
oprávnění přítomen byl, ale zkušeb-
ní komisař nebo učitel autoškoly mu 
s vyplněním testu pomohli nebo jej 
sami vyplnili za žáka. Podle zjištění 
kriminalistů probíhaly nestandard-
ním způsobem zřejmě i zkušební 
jízdy, konkrétně mohli někteří 
uchazeči získat řidičské oprávnění, 
aniž by závěrečnou jízdu vůbec 
odjeli, případně jejich jízda netrvala 
ani zdaleka zákonem požadovanou 
minimální dobu. Podle vyšetřovate-
le se popsané případy mohly týkat 
i osob, které nikdy předtím žádný 
řidičský průkaz neměly.

Ve Velkém Meziříčí za krimi-
nalisty sledované období tří let 
získalo řidičské oprávnění také 
zhruba šest desítek cizinců. Zhruba 
ve třiceti případech je reálné pode-
zření, že závěrečné zkoušky cizinců 
z Německa, Švýcarska a Itálie 

neproběhly v souladu se zákonem. 
Posoudit bude nutné i to, zda byly 
v těchto případech splněny všechny 
podmínky, které stanoví zákon 
pro získání řidičského oprávnění 
v České republice.

Jak uvedl vyšetřovatel této kau-
zy, v průběhu vyšetřování nedošlo 
k rozšíření okruhu stíhaných osob 
ani ke změně právní kvalifi kace. 
Není ale vyloučeno, že se okruh 
obviněných osob ještě rozšíř í, 
neboť do nepravostí při vydávání 
řidičských oprávnění mohla být 
zapojena i další autoškola.

Při loňském zatýkání a násled-
ných domovních prohlídkách krimi-
nalisté zajistili u jednoho z obvině-
ných mužů fi nanční hotovost téměř 
600 000 korun, u níž se důvodně 
předpokládá, že pocházela z trestné 
činnosti. Při další domovní prohlídce 
kriminalisté zajistili také originální 
neoznačené známky o provedení 
technické kontroly i o měření emi-
sí. Dále také několik neplatných 
registračních značek vozidel, kte-
ré měly být již v době prohlídek 
úředně skartovány. „Podezření na 
další trestnou činnost, vyplývající 
z obsahu zajištěných věcí, šetří 
kriminalisté odděleně od předchozí 
kauzy a k průběhu řízení zatím nelze 
poskytnout bližší informace,“ dodala 
policejní tisková mluvčí.

Zdroj: TZ mjr. JUDr. Dany 
Čírtkové

Připravila: Iva Horká

Záměr pronájmu nebytových prostor 
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr pronajmout nebytové prostory v objektu tělocvičny Charita na 
ul. Poštovní č. 552/8 na pozemku p. č. 1421 v obci a k. ú. Velké Meziříčí 
(zastavěná plocha 793 m2), a to za podmínky zachování sportovního cha-

rakteru využití objektu.
Prohlídku nebytových prostor je možné dohodnout telefonicky předem s ředi-
telem Základní školy Sokolovská, Mgr. Petrem Hladíkem na tel.: 566 782 101.
Případné bližší informace podá ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství 

a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí, na tel.: 566 781 030.
Zájemci o pronájem mohou podat své písemné nabídky na adresu: Měst-
ský úřad, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 
nejpozději do pátku 23. dubna 2011. Nabídky doručené po tomto termínu 

nebudou zohledněny.
Město Velké Meziříčí si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu, případně 

odchýlit se od stanovených podmínek.
Tento záměr byl schválen Radou města Velké Meziříčí na její schůzi dne 

23. 3. 2011.
Ing. Radovan Necid, starosta

Příprava rekonstrukce Jupiter clubu
jeho činnost nijak neomezuje

Zleva krajský radní Petr Krčál, poslanec PČR Karel Černý a místostarosta 
Josef Komínek si prohlédli služebnu Policie ČR ve Velkém Meziříčí. 

Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko

Zrušení autobusových spojů
Od 1. 4. byl zrušen spoj: Velké Meziříčí 19.00 – Praha 21.15
Praha 21.35 – Velké Meziříčí 23.40 Oba spoje jsou nedělní.              -ic-



OKÉNKO
KRAJE

 564 602 111

Číslo 14 6. dubna 2011 strana 3

Pomohli hendikepované dívce,
jejíž diagnózu tabulky neznají

Občanské sdružení For Jane z Třebíče dostálo svých cílů a předalo 
12. 3. 2011 v autosalonu Auto Dobrovolný ve Velkém Meziříčí nový 
automobil Opel Corsa vozíčkářce Janě Hanové z Havířova. „Jana po 
banální operaci páteře zůstala připoutaná na invalidní vozík a ‚díky‘ její 
diagnóze nezapadá do tabulek, které určují pomoc hendikepovaným od 
státu,“ říká předseda občanského sdružení Tomáš Vostál.

Sdružení For Jane uspořádalo loni v září charitativní akci s názvem 
For Jane aneb Koncert proti lhostejnosti a díky partnerům a dárcům se 
podařilo shromáždit peníze na nový invalidní vozík a auto pro Janu. To 
je vybaveno automatickou převodovkou a úpravou na ruční řízení a jeho 
celková hodnota je 331.200 korun.

Sdružení v letošním roce pomůže dalším třem žadatelům, kteří neměli 
ve svém životě tolik štěstí, a to zejména díky podpoře partnerů a dárců, 
kteří sdružení podporují. Nemalou část prostředků For Jane získalo i od 
Nadace ČEZ a Konto Bariéry.                                     Připr.: Iva Horká

S vozíčkářkou 
Janou Hano-
vou předseda 
občanského 
sdružení To-
máš Vostál 
a obchodní 
ředitel firmy 
Auto Dobro-
volný Milan 
Dobrovolný 
(vlevo).

Foto: archiv 
týdeníku 

VMsko

Znovu krajské 
střední školství

Vedení kraje vědomo si složitosti 
problému, se snaží nahlížet na ce-
lou situaci v širších souvislostech. 
Zvolilo zcela otevřený př ístup 
a chtělo široce pojatou diskuzí 
směřovanou k nalezení budoucí-
ho funkčního modelu krajského 
školství napříč všemi sociálními 
i zájmovými skupinami získat další 
pohledy a podklady. Diskuze však 
je v mnoha případech alibisticky 
využita k prosazování nerealis-
tických místních zájmů. Musím 
s politováním konstatovat, že dobře 
míněná diskuze, která měla vést 
k doplnění materiálů pro řešení 
přijatelného pro všechny dotčené 
strany, sklouzla do uměle vyvolá-
vané a mnohdy bohužel i tendenčně 
přiživované jednostranné kauzy. 
Z určitých úhlů pohledu se dají ně-
která vyjádření odpůrců jakýchkoli 
změn přirovnat k druhům tendenční 
cílené kampaně včetně záměrného 
šíření zkreslovaných skutečností 
a nepravd. Ploché, jednostranné 
a často účelové argumentace se za-
mlčováním skutečností a neochotou 
užít jiného měřítka asi mají vnést 
pochybnosti a zmást veřejnost. 
Důkazem toho se stávají podepiso-
vané petice a listiny s protichůdným 
obsahem, a to i z míst, kde nikdy 
nebyly protesty podobného typu 
zaznamenány nebo tam, kde nejsou 
předpokládány změny.

Na tomto místě bych veřejnost 
rád ujistil, že vedení kraje Vyso-
čina vnímá veškeré reakce velmi 
vážně a nebude přijímat v oblasti 
krajského školství žádná unáhlená 
opatření. Všechny př ipomínky 
budou vypořádány a veřejnost 
bude se skutečnostmi seznámena. 
Pokud jde o budoucnost středních 
škol, je zřejmý fakt, že ohrožení 
jejich existence v žádném případě 
nepodceňujeme a budeme i nadále 
naléhat na vedení škol, aby sama 
přicházela s řešením očekávaného 
propadu studentů, a tím zhoršené 
situace škol. Nelze zavírat oči před 
důsledky demografi ckého poklesu 
a donekonečna odkládat často 
nepopulární, avšak v mnoha pří-
padech záchranné kroky, které, ač 
se to mnohým z nás nelíbí, mohou 
zajistit úroveň a efektivitu vzdělání 
našich potomků. Řešením by měl 
být kompromis – kompromis hle-
daný všemi, jimž toto leží na srdci. 
Z historie je konečně známo nemálo 
případů, kdy odpor či pozdní roz-
hodnutí ke změně vedlo ke kata-
strofálnímu a nevratnému dopadu. 
Zdá se však, že je tyto kompromisy 
možné nalézat. Prvním příkladem 
budiž Světlá nad Sázavou.

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Vysočiny

Velkomeziříčskou lyžařku Ve-
roniku Čamkovou přijal na radnici 
starosta města Radovan Necid. Po-
blahopřál jí k jejímu výjimečnému 
úspěchu. Veronika totiž na Mis-
trovství ČR 2011 5.-6. března v Peci 
pod Sněžkou zvítězila v žákovské 
kategorii ve všech třech alpských 
disciplínách.

„Já to hodnotím jako jeden 
z největších úspěchů sportovců 
města v historii Velkého Meziříčí 
vůbec, zvlášť v lyžování. Nikdy se 
takovýhle výsledek nepodařil žádné 
starší žákyni v celé České republice 
– vyhrát během víkendu všechny tři 
disciplíny v alpském lyžování. Verči 
to samozřejmě přejeme a doufáme, 
že v tom nastoleném trendu bude 
pokračovat a že v budoucnu naše 
město zviditelní ještě víc,“ popřál 
Veronice Čamkové starosta Radovan Necid a dodal, 
že k tomu je samozřejmě potřeba nezbytná nezměrná 
píle a hlavně zdraví. Nesmí chybět ani přízeň celé ro-
diny, školy a také sponzorů, v jejichž příchod a pomoc 
starosta doufá, neboť lyžování je náročné co se času 
a také fi nancí týká. „Samozřejmě bych chtěl poděkovat 
za město i trenérům, to znamená tatínkovi Veroniky, 
který ji vede od útlého věku, i kondičnímu trenérovi 
Ondrovi Vokounovi. Bez nich by se ten úspěch těžko 
rodil,“ doplnil své přání R. Necid. Přitom nadnesl 
svoji vizi do budoucna, kdy Veronika možná jednou 
pojede svůj závod na olympiádě, možná už v Soči. 

Potom prý starosta s úspěchem prodá video malé čtyř 
nebo pětileté Veroniky, kterak jede na lyžích a táta ji 
povzbuzuje: Verčo, neboj se a jeď!

Pro Veroniku Čamkovou zatím letošní sezona ještě 
neskončila. Čekají na ni další závody a povinnosti. 
Evidentně ji to ale neobtěžuje, naopak. Bylo na ní vidět, 
že lyžováním žije. A co na něm má nejraději? „Mě na 
tom nejvíc baví samozřejmě úspěchy. Ale pak taky když 
je krásné počasí, dobrý sníh a na sjezdovce není moc 
lidí – to mě moc baví jezdit volně a blbnout,“ popsala 
Veronika svoje odpočinkové lyžování. Obojí nechť jí 
dlouho vydrží.                              Martina Strnadová

Starosta Necid popřál Veronice Čamkové k úspěchu

Starosta Radovan Necid Veronice Čamkové poblahopřál za celé město 
a předal jí kytici tulipánů spolu s dárkem.      Foto: Martina Strnadová

Po tři dny – od 22. do 24. 3. 2011 – hostil kraj Vy-
sočina společný seminář a studijní návštěvu partnerů 
projektu eCitizen II, fi nancovaného z programu Inter-
reg IVC. Jeho hlavním cílem je rozvoj elektronických 
služeb regionálních a místních samospráv, které jsou 
zaměřeny na občany a podporují jejich aktivní účast 
při důležitých rozhodovacích procesech. Skupina 
pětadvaceti odborníků z měst a obcí devíti evropských 
zemí navštívila také Velké Meziříčí.

„Diskutovalo se o projektu eCitizen a hlavně o tom, 
jak se zmíněná témata realizují v praxi měst České 
republiky, konkrétně tedy ve Velkém Meziříčí. Za-
hraniční hosty kromě jiného zajímalo, jak se občané 
mohou zapojovat do rozhodování města, jak se město 

prezentuje na internetu a podobně,“ objasnil důvod 
návštěvy zahraničních hostů v koncertním sále Jupiter 
clubu, kde se uvedené setkání konalo ve čtvrtek 24. 
března, vedoucí správního odboru zdejšího městského 
úřadu ing. Josef Švec. Ten měl za město na starosti 
organizaci této akce v našem městě. Na Vysočinu 
se zahraniční účastníci přesunuli z Prahy, kde měli 
taktéž připraven program na zmíněné téma i čas na 
procházku městem.

Ve Velkém Meziříčí přítomné v anglickém jazyce 
přivítal starosta města ing. Radovan Necid, který se 
posléze zapojil do živé diskuze. Hosté měli spoustu 
dotazů ke všem přednáškám, ať už to bylo téma optické 
sítě v kraji a ve Velkém Meziříčí či služby, jež jsou 

pomocí těchto technologií využí-
vány. Formou prezentace jim byly 
představeny nejen web a facebook 
města, ale také webové stránky 
příspěvkových organizací – muzea, 
knihovny apod. – , a i například tý-
deníku Velkomeziříčsko. O činnos-
ti knihoven a jejich služeb v České 
republice obecně promluvila ing. 
Minářová a o městské knihovně 
pak její ředitelka Mgr. Vaňková. 
Studenti gymnázia Marek a Martin 
Švecovi poté představili kromě so-
ciálních médií město na facebooku 
a také projekt Infl oence don’t be 
infl uunced, jehož se studenti GVM 
zúčastnili společně s partnery ze 
Španělska. Z toho projektu vznik-
nul manuál, který letos v únoru 
pokřtil hejtman Vysočiny Jiří Bě-
hounek a místostarosta města Josef 
Komínek.                      Iva Horká

Představitelé města přivítali experty projektu eCitizen

Starosta města Radovan Necid odpovídal na dotazy zahraničních hostů, 
které se týkaly prezentace Velkého Meziříčí na internetu. Vpravo ředitelka 
knihovny Ivana Vaňková, která vystoupila v jedné z přednášek o činnosti 
organizace, již vede.                                                       Foto: Iva Horká

Uklizené ulice a další veřejná 
prostranství Velkého Meziříčí, 
stejně jako vysypané popelnice, 
opravené silnice a chodníky, v zimě 
posypané komunikace, v létě po-
sečená tráva ve městě – to jsou 
věci, které občané většinou sledují 
a všímají si jich. Mnohdy s něčím 
nejsou spokojeni a stěžují si – po-
většinou vedení města, starostovi, 
či na facebooku nebo také nově 
skrze elektronickou knihu přání 
a stížností na webových stránkách 
města. Některé stížnosti jsou zcela 
namístě, jiné třeba pramení i z ne-
znalosti situace.

O čistotu města a další výše uve-
dené činnosti se ve Velkém Meziříčí 
starají zdejší technické služby (TS). 
Není to jejich jediná činnost, a proto 
vám dnes tuto společnost podrob-
něji představíme. Seznámíme vás 
s tím, co velkomeziříčské technické 
služby jsou, jak fungují, kolik mají 
zaměstnanců, co všechno zajišťují 
atd. V příštím čísle týdeníku Vel-
komeziříčsko přineseme rozhovor 
s ředitelem TS ing. Jaroslavem My-
nářem, v němž zodpoví a vysvětlí 

Technické služby nemají na starosti jen úklid
ty nejčastěji se opakující dotazy na 
tuto problematiku města.

Technické služby VM, s. r. o., 
byly roku 1997 založeny jako 
obchodní společnost. Předtím sa-
mozřejmě fungovaly v jiné formě, 
neboť vloni oslavily 50 let od svého 
založení. Ve vedení společnosti 
je valná hromada tvořená Radou 
města, jednatelem a současně ředi-
telem TS ing. Jaroslavem Mynářem, 
prokuristou ing. Rostislavem Třeš-
tíkem a dozorčí radou RNDr. Milo-
šem Vokounem, MVDr. Ivo Šulcem 
a Miroslavem Jágrikem.
Společnost spravuje 

značný majetek
Technické služby v současné 

době spravují majetek v hodnotě 
téměř 168,5 milionu korun. Většinu 
z toho tvoří majetek nemovitý, který 
mají technické služby v nájmu nebo 
ve výpůjčce. „V nájmu máme to, co 
slouží ke komerčním účelům, což 
je areál technických služeb, sklad 
technických plynů na Uhřínovské, 
skládka komunálního odpadu na 
Karlově, nově i bývalý areál Agado-

su atd.,“ vysvětluje Jaroslav Mynář 
s tím, že ve výpůjčce naopak mají 
všechno to, co k podnikatelské čin-
nosti neslouží a pouze se o to starají. 
To jsou třeba městská sportoviště 
– umělá tráva s atletickým oválem 
na ulici Školní, koupaliště, zimní 
stadion, fotbalový areál U Tržiště, 
dětská hřiště, od prvního května 
se do správy TS vrátí zpět i kurty 
v Areálu zdraví. Mimo sportoviště 
jde třeba i o obřadní síně na Karlově 
a v Mostištích a další.

Ve vlastnictví společnosti je pak 
všechen hmotný majetek jako je 
technika a vybavení, který má hod-
notu více než 27 milionů korun.

Tržby od města 
tvoří necelou 

polovinu příjmů
Jelikož jde o obchodní společ-

nost, vytváří svojí činností tržby, 
které se v roce 2010 pohybovaly 
kolem 40 milionů korun. Na nich 
se pětačtyřiceti procenty podílí 
samo město. 

(Pokračování na straně 5.)

V předposledním divadelním 
kuse jarní sezony Dveře aneb Pane, 
vy jste náhoda se v Jupiter clubu 
minulou neděli večer představili 
herci Jan Hartl a Jitka Smutná (oba 
na snímku) s Terezou Nekudovou. 
Obě ženy jsou v civilním životě 
matka s dcerou. Tento vztah přenes-
ly ve zmíněné komedii i na jeviště. 
Vzhledem k tomu, že je T. Nekudo-
vá těhotná, budou ji muset na chvíli 
fanoušci oželet, a to především 
v muzikálech a na živých kon-
certech. Je totiž známá spíše jako 
zpěvačka s výborným hlasem, než 
jako herečka. Se svojí matkou hraje 
v představení Dveře roli dospělé 
dcery. Ta zůstala bez otce, který 
odešel k jiné ženě, a s nadšením 
přihlíží tomu, jak její máma ko-
nečně koketuje s myšlenkou na jiný 
vztah s mužem. Toho jí ‚dohodila‘ 
kolegyně z práce, tedy žádná náho-
da, když se objevil u jejích dveří. 
Samota oba tížila natolik, že příslib 
na další setkání nemohli ani jeden 
odmítnout.    Text a foto: Iva Horká 

Není náhoda jako náhoda
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA
Dne 3. 3. 2011 jsem na veřejném 

setkání se starostou předala osobně 
panu ing. Radovanu Necidovi pe-
tiční archy s asi sedmi sty podpisy 
a požadavkem, aby město vybudo-
valo v našem městě krytý bazén. 
Jsem iniciátorkou petice a toto 
množství podpisů jsem de facto 
posbírala sama a také byla ve městě 
dvě kontaktní místa, kam mohli 
občané jít petici podepsat.

V podstatě je to požadavek dlou-
hodobý a z mnoha anket i osobních 
pohovorů s občany je potřeba 
bazénu v našem městě na předním 
místě již řadu let. Jak jsem již zmí-
nila, impulzem k podpisové akci 
za bazén se stala osobní návštěva 
malého plaveckého bazénu v Nové 
Vsi u Ivančic, kdy počet obyvatel 
je okolo 753. Zmíněný bazén byl 
postaven v r. 2004 v hodnotě 
23 milionů korun. Jeho průměr 
je 19,8 m, hloubka 1,35–45 m. Je 
tu brouzdaliště, 5 perličkových 
lóží, protiproud a vodní chrlič. 
U bazénu je víceúčelová hala, 
kde je možné provozovat tenis, 

kopanou, volejbal, bowling. Od-
počinek s občerstvením je možný 
v přilehlém baru.

I v Nové Vsi samozřejmě řeší, co 
se ztrátami. Ing. Jan Dobrovolný, 
starosta obce, mi sdělil, že výsledek 
hospodaření v r. 2010 celého areálu 
byl 773.000 Kč, v r. 2009 to bylo 

350.000 Kč a v r. 2008 250.000Kč. 
Pravděpodobně dojde ke zvýšení 
vstupného z 30 Kč/hodinu na 
60 Kč/hodinu. Přesto bazén fun-
guje dál. Prostě na všem se vydělat 
nedá, NO A CO? Je zajímavé, že 
některé politické strany kandidu-
jící v podzimních volbách měly 
ve svém programu záměr krytý 
bazén ve městě vybudovat, ovšem 
na setkání s panem starostou mi 
bylo sděleno, že výhledově roz-
hodně nikoli, protože prostě nejsou 
peníze. Mám tedy pocit, že to bylo 
před volbami jenom „šidítko pro 
dítko“, aby se občané navnadili 

Po třech letech od našeho návratu ze Santiaga de Compostely a konce 
světa jsme opět na cestě. Dne 29. 3. 2011 jsme vyjeli vlakem z Brna do 
rakouského Leobenu a odtud přes Zurich, Ženevu a Lyon do jihofran-
couzského Arles. Zde začíná čtvrtá a nejjižnější svatojakubská poutní 
cesta ve Francii, která protíná Pyreneje přes Somport pass a nedaleko 
španělské Puente de la Reina (Kralovnin most) se spojuje se zbývajícími 
v jednu, dnes poměrně velmi frekventovanou poutnickou magistrálu, 
nazývanou podle země, odkud poutníci přicházeli, Camino Frances – 
Francouzská cesta. V této souvislosti mě napadá, že Francouzi dali světu 

Celé znění příspěvků doplněné fotografi emi najdete na našich webo-
vých stránkách www.velkomeziricsko.cz v sekci Příspěvky čtenářů.

Rady a informace pro zahrádkáře
Časné jaro na zahradě: v tomto příspěvku najdete přehled nejdůleži-

tějších jarních činností na zahradě na začátku jara – plánování činností, 
rady na údržbu trávníku, péče o okrasné a ovocné zahrady, okrasné trávy, 
užitkovou a bylinkovou zahradu, seřezávání a hnojení.

Dále v příspěvku o měsíčku lékařském doporučuje čtenář Velkomezi-
říčska tuto všestrannou léčivou bylinu všem zahrádkářům. Dočtete se zde 
o jeho pěstování, sběru a hojném využití (čaj, mast, tinktura). Také zde 
naleznete informace o aksamitníku jako ekologickém ochránci našich za-
hrádek. Tato zahradní spolehlivá stálice, zvaná též afrikán, kvete celé léto 
až do podzimu, proto také bývá využívána na velké parkové a zámecké 
plochy, které nádherně prozáří. Je to jednoduché a nenáročné řešení, jak 
efektivně ozdobit okrasné zahrady. O původu, pěstování této nejrozšíře-
nější letničky se dočtete v příspěvku Aloise Mikysky z Třebíče.

Přečtěme si pohádku: o vernisáži a úspěšné výstavě pohádkových 
knížek ve Velké Bíteši konané dne 28. 2.–11. 3. 2011 informuje Zora 
Krupičková.

Ochránci přírody informují: rok 2011 jako Evropský rok lesů, Světový 
den vody 22. března, Den Země.

PhDr. Arne Němec, předseda základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Velké Meziříčí.

Slovo hejtmana: hejtmana kraje Vysočiny se mimo jiné vyjadřuje 
ke zdlouhavému jednání vlády a lékařských odborů při akci Děkujeme, 
odcházíme z února 2011.

Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti: příspěvek o výcviku nositelů 

dýchací techniky v protiplynovém polygonu, které absolvovala jednotka 
SDH Velké Bíteše. Výcvik proběhl v Centrální požární stanici Hasičského 
záchranného sboru ve Žďár nad Sázavou dne 12. února 2011 v souvislosti 
s ročním plánem odborné přípravy jednotky na protiplynovém polygonu. 
David Dvořáček, DiS., velitel družstva zástupce velitele jednotky SDH 
Velká Bíteš.

Dobrá práce diabetiků ve Velké Bíteši: o činnosti a akcích územní 
organizace Svazu diabetiků ve Velké Bíteši informuje PhDr. Arne Němec, 
předseda Krajské rady SD kraje Vysočina.

Santo subito
Tato slova, která bychom mohli přeložit ihned svatý nebo svatý nyní, 

zazněla během pohřbu papeže Jana Pavla II. Vyjadřovala přesvědčení 
Božího lidu, že zemřel světec, a že by měl být ihned zapsán do martyro-
logia – seznamu svatých a blahoslavených katolické církve. Jenomže se 
tak nestalo i přesto, že asi málokdo v církvi by měl pochybnosti o svatém 
životě Karola Wojtyły – Jana Pavla II. V květnu 2005, měsíc po rozloučení 
s papežem, Benedikt XVI. udělil dispenz a proces blahořečení mohl začít 
(normálně je třeba pěti let od smrti). Bylo vyslechnuto 114 osob: 35 kar-
dinálů, 20 arcibiskupů a biskupů, 11 kněží, 5 řeholníků, 3 řeholní sestry, 
36 katolických laiků, 4 nekatolíci. Přišlo mnoho dopisů s poděkováním 
za milosti, kterých se jim díky Janu Pavlovi II. dostalo. V lednu letošního 
roku Kongregace pro otázky svatořečení uznala zázrak, který prohlásila 
za prokázaný lékařská komise. Dne 4. ledna 2011 papež Benedikt XVI. 
podepsal dokumenty pro blahořečení Jana Pavla II. Bude se konat 1. 
května – na 2. Velikonoční neděli, která je současně svátkem Božího 
milosrdenství. Po vyhlášení dne svatořečení mnoho cestovních kanceláří 
a farností, zejména z Polska, začalo připravovat letecké a autobusové poutě 
do Věčného Města. Ale mnoho z nás se tam z různých příčin nedostane. 
A proto jsem chtěl nabídnout lidem z Velkého Meziříčí a okolí společné 
prožití tohoto dne, a to v kapli Božího milosrdenství v Oslavici. V 7.15 
bychom začali pěší poutí do Oslavice. Tam v 8.45 bude následovat mše 
svatá, po které bychom mohli společně sledovat televizní přenos ze 
slavnosti v Římě. V poledne společně poděkujeme za tento akt zpěvem 
Te Deum laudamus. Opravdu zkusme ten den prožít spolu.

P. Lukasz Szendzielorz

Petice za krytý bazén pokračuje

Z Velkého Meziříčí po Via Tolosana

Českobratrská
církev evangelická
 6. 4.: 15.30 hodin – děti
 7. 4.: 18 hodin – biblická
 hodina
10. 4.: 9 hodin – bohoslužby
 (host: Lubomír Kabíček)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz     - PJ-

Celonárodní 
čtení bible

Apoštolská církev zve širokou 
veřejnost, aby si přišla o velikonoč-
ních svátcích přečíst svůj kousek 
bible.
Na náměstí ve Velké Bíteši dne 
21. 4., náměstí ve Velkém Meziříčí 
dne 22.–23. 4.
V rámci akce bude možné koupit bibli 
v moderním překladu za výhodnou 
cenu.                                                                   -fk-

Plán bohoslužeb od 6. 4. do 10. 4. 2011
Středa 6. 4.
 7.00 mše sv. za Františka Drápelu, rodiče Černých,
 jejich tři syny Jiřího, Jaroslava, Cyrila
 a Jana Šoukala o. M. P.
10.00 DPS o. M. P.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 7. 4.
 7.00 mše sv. za Marii Homolovou o. M. P.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Charvátovu,
 Peškovu, Svatoňovu a Hajátkovu o. M. P.
Pátek 8. 4.
 8.00 mše sv. za rodiče Šaclovy, Špatkovy
 a celou přízeň o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání.
16.30 mše sv. za Petra Šitku, Bohumila Kavalce,
 celou živou a zemřelou rodinu Kavalcovu
 a za duše v očistci o. V. N.
Sobota 9. 4.
 7.00 mše sv. za manžela Jaroslava, bratra,
 rodiče Marii a Karla Celých a za Marii
 a Jaroslava Valentovy o. M. P.
18.00 mše sv. za Ladislava Prudíka a celou živou
 a zemřelou přízeň o. M. P.
Neděle 10. 4. – 5. neděle postní
 7.30 mše sv. za rodiče Anastázii a Jana Svobodovy,
 bratra Jana, rodinu Hoškovu a duše v očistci o. J. K.
 9.00 mše sv. za rodiče Bartošovy, živou
 a zemřelou rodinu o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za Ludmilu
 a Josefa Smejkalovy, za Boží pomoc a ochranu
 Panny Marie, za zemřelé sourozence
 a duše v očistci o. M. P.
17.00 křížová cesta
18.00 mše sv. za rodiny Bojanovských, Pánkových,
 Bendových a Dufkových o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté příjímání na faře. V pátek 
od 14 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V sobotu v 19.30 hodin bude příprava na manželství 
(3. setkání). Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme 
za vstřícné přijetí našich bohoslovců – za všechny dary, za pohoštění v La-
vičkách a nedělní oběd. Za týden bude sbírka na elektřinu v kostele.
Od pátku 15. 4. do neděle 17. 4. budeme prožívat krátkou duchovní obnovu. 
Kazatelem bude dómský jáhen Jan Špilar. Dne 1. 5. bude církev prožívat 
blahořečení papeže Jana Pavla II. V naší farnosti chceme ten den prožít 
společně na pouti do kaple Božího milosrdenství v Oslavici. V 7.15 hodin 
bude zahájení pěší poutě z Náměstí, v Oslavici v 8.45 hodin bude mše 
sv. Potom společně budeme sledovat televizní přenos z Říma. V poledne 
poděkujeme Bohu za nového světce. Tento den 1. 5. nebude v 10.30 hodin 
mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Pořad bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 8. 4.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Kvapilovy a celou přízeň o. M. P.
Neděle 10. 4. – 5. neděle postní
 9.45 Horní Bory mše sv. za Jaromíra Novotného o. J. K.

-P.LSz-

a zmíněnou stranu, která slibovala 
výstavbu bazénu, zvolili. Osobně 
budu dál sbírat podpisy za výstavbu 
bazénu v našem městě, protože ne 
pro všechny je snadné vycestovat 
do okolních měst za tímto požit-
kem. Mám na mysli mladé rodiny 
s více dětmi, těhotné ženy, děti 

v mateřských školkách (náklady 
jednoho dítěte na vycestování do 
okolních bazénů stojí 70 Kč), lidé 
starší a staří. Tedy uvidíme, třeba 
za 4 roky bude situace jiná.

Ofi ciální znění petice:
PETICE dle čl. 18 Listiny zá-

kladních práv a svobod a zákona č. 
85/1990 Sb. o právu petičním – 

My, níže podepsaní občané 
Velkého Meziříčí prostřednictvím 
této petice žádáme, aby město 
Velké Meziříčí vybudovalo v na-
šem městě krytý bazén. V mnoha 
anketách „Co nám ve městě chybí“ 
je požadavek krytého bazénu téměř 

na prvním místě. Využívala by 
ho široká veřejnost – lidé fyzicky 
i psychicky pracující, děti z mateř-
ských i základních škol, těhotné 
ženy, lidé s různými zdravotními 
problémy, převážně s problémy 
pohybového ústrojí, kterých díky 
hektické a stresové době rapidně 
přibývá. Každý člověk touží po pří-
jemných zážitcích a pobyt v bazénu 
pracuje výlučně jen s příjemnými 
pocity. U zdravých lidí dochází při 
pobytu v bazénu ještě k větší sta-
bilizaci a upevnění zdraví a u lidí 
nemocných může výrazně přispět 
k zlepšení jejich zdraví.

My, občané Velkého Meziříčí 
za realizaci našeho požadavku 
děkujeme.

Za petiční výbor: Libuše Ko-
toučková, Anna Bartošová, Lenka 
Vidláková.

Pokud by mi chtěl být někdo ve 
sbírání podpisů nápomocen nebo 
nabídnul kontaktní místo pro peti-
ci, patří mu můj srdečný dík.

Libuše Kotoučková,
samostatná porodní asistentka

také,,francouzský klíč“, ,,francouzský polibek“, ,,Bůh nás ochraňuj!“ 
a socialismus.

Via Tolosana dostala svoje jméno po jihofrancouzském městě Toulouse, 
kterým prochází, a které bylo ve středověku nejvýznamnějším v dané 
oblasti. Celá naše letošní plánovaná trasa je asi 500 km dlouhá a chtěli 
bychom ji absolvovat za 20 dní. Oproti minulým letům ale nechceme 
a ani nepotřebujeme urazit danou vzdálenost v daném čase a za každou 
cenu. Chceme si jižní Francii v klidu prožít a co nejvíce ji poznat. Vždyť 
Provence patří mezi nejkrásnější místa ve Francii a Via Tolosana je na 
každém kroku lemována architektonickými skvosty. A to nemluvím 
o gastronomii, která je, jako všude ve Francii, excelentní anebo, jak rády 
slyší francouzské hospodyně – magnifi c!

Jiří Michlíček (+ foto) a Pavel Pešek

Kriminalisté na Vysočině loni vyšetřovali devět vražd
Devět zločinů vraždy vyšetřovali loni kriminalisté z odboru obecné 

kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V pěti případech 
už u příslušných soudů padly za tyto zločiny tresty. V příspěvku přiná-
šíme přehled vražd, které šetřili kriminalisté na území kraje Vysočina 
v roce 2010.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisařka Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina, preventivně informační oddělení.

„Pomozte mě najít včas“, program pro pohřešované děti
Pohřešované děti tvoří jednu ze skupin ohrožených dětí. Ve většině 

případů jde o děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení 
pro výkon ústavní/ochranné výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ 
jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou především řešeny případy 
zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo jejich zdraví nebo 
život. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak 
mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může 
v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace. 
V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání po pohřešovaných dětech 
zahájilo Ministerstvo vnitra ČR v roce 2008 přípravné práce na vytvoření 
pohotovostního systému pro pohřešované děti v České republice, a to 
pod interním názvem „Národní koordinační mechanismus pátrání po 
pohřešovaných dětech“. V tomto příspěvku naleznete základní informace 
o projektu, jeho efektivitě a cílech.

Mgr. Veronika Studzinská, odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR.

Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu? 
Co dělat, dojde-li ke zmizení dítěte?

V souvislosti s množícími se případy kontaktování školáků neznámým 
maskovaným mužem na Vysočině přinášíme v tomto příspěvku základní 
pravidla bezpečného chování pro děti. Rodiče zde naleznou také souhrn 
rad, jak postupovat, dojde-li ke zmizení dítěte.

Mgr. Veronika Studzinská, odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR.

Ze života Dobré Vody
V příspěvku naleznete souhrnné informace o kulturním dění v Dobré 

Vodě v roce 2010. Zastupitelstvo obce Dobrá Voda.
Připravila: -simf-

Příspěvky od čtenářů
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Kombinované akční cvičení Body combat 
již od února ve Velkém Meziříčí

Body combat je cvičení, 
které kombinuje techniky 
a pohyby z bojových sportů 
jako jsou karate, box, capo-
iera a kickbox. Jde o kardio 
trénink a samozřejmě spa-
lování tuků především v ob-
lasti břicha, stehen a hýždí. 
Cvičenci si poctivým tré-
ninkem osvojí údery, kopy, 
chvaty, hmaty a v krizové 
situaci mají větší šanci se 
ubránit a útočníka zneškod-

nit. Body combat je zábava, každý trénink je dynamický a ve svižném 
tempu. Tělo dostane zabrat, hlava se vyčistí a na své si přijdou i příznivci 
hudby. Ta je motorem v tomto cvičení, jelikož dokáže strhnout a tělo donu-
tit k pohybu. Cvičení probíhá v současné době dvakrát týdně v tělocvičně 
Charita na Poštovní ulici od 19.30 hodin v úterý a ve čtvrtek. Přijďte 
a vyzkoušejte něco nové-
ho. Výbornou příležitost 
máte v úterý 12. 4. 2011, 
kdy bude vstup zdarma! 
Více informací najdete 
také na našich webových 
stránkách (www.body-
combat.cz),  k teré bu-
dou v nejbližších dnech 
spuštěny. Těší se na vás 
nadšenci Body combatu.

                         -ms-
Foto: archiv M. Smejkala

Daruj krev
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš vás zve ke 2. ročníku akce Daruj 

krev s dobrovolnými hasiči – ve středu 4. května na svátek patrona hasičů 
a patrona města Velké Bíteše sv. Floriána, a to na transfúzním oddělení 
a krevní bance FN Brno-Bohunice, Jihlavská 340/20 od 8 do 10 hodin. 
Uvítáme mezi sebou nejen hasiče a jejich rodinné příslušníky, ale i ostatní 
občany města. Myšlenkou akce je podpořit nejen bezplatné dárcovství 
krve, ale i dobré jméno hasičského sboru. Naši členové, mezi nimiž je 
celá řada pravidelných dárců krve, mají možnost svojí aktivitou vyjádřit 
skutečnost, že slouží společnosti a občanům nejen v rámci svého poslá-
ní, ale že jsou ochotni darovat mnohem víc a pomoci k záchraně zdraví 
a života i touto formou. Spoléháme i na ty z vás, kteří se odhodlají tuto 
cennou tekutinu darovat poprvé.

Darovat krev mohou zdravé osoby od 18 do 60 let, váha 52 kg (ženy), 
60 kg (muži). Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně 
lékař přímo na transfúzním oddělení. Den před odběrem by měl dárce 
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno jen lehce posnídat. 
Prvodárci využijí tento naplánovaný termín a stávající dárci krve ve svých 
dohodnutých termínech – mohou se k naší akci přihlásit.

Z organizačních důvodů je nutné se k odběru objednat na bezplatné 
telefonní lince pro dárce krve: 800 900 097, v provozu každý pracovní 
den v době od 6.30 do 14.30 hodin. Transfúzní oddělení Brno provádí 
také nábor do registru dárců kostní dřeně. Svou příslušnost k dobro-
volným hasičům prokážete účastí v uniformě (PS II nebo stejnokroj). Na 
hojnou účast se těší pořadatelé.

Výbor SDH Velká Bíteš

Motorky zaplnily náměstí

Majitelé motorek nejrůznějších typů si dali dostaveníčko na náměstí ve 
Velkém Meziříčí minulou sobotu odpoledne. Vyrazili na silnice a dali tak 
najevo, že jejich sezona začala.                                    Foto: Petr Zezula

V loňském roce vyšetřovali po-
licisté na silnicích kraje Vysočina 
celkem 70 dopravních nehod, na 
nichž se podíleli motorkáři. Při 
těchto nehodách tři motorkáři 
zahynuli, patnáct utrpělo těžké 
zranění a 54 dalších bylo zraněno 
lehce. V devíti případech policisté 
zjistili, že řidič motocyklu před jíz-
dou požil alkoholický nápoj.

Motocyklisté patří k nejzrani-
telnějším účastníkům silničního 
provozu a případný střet s vozidlem 
nebo s pevnou překážkou skončí 
ve většině případů úmrtím nebo 
těžkým zraněním. Nejzákladnější 
podmínkou bezpečné jízdy na 
motocyklu je používání prvků 
pasivní bezpečnosti. Důležitá je 
přilba, vhodné oblečení s refl ex-
ními prvky, pevná obuv a vhodné 
rukavice. Ale ani sebekvalitnější 
výbava není zárukou bezpečného 
návratu, zejména pokud nezkušený 
motocyklista příliš riskuje a pokud 
nepřizpůsobí rychlost své jízdy 
stavu pozemní komunikace, hustotě 
provozu a počasí.

Při jízdě na motocyklu je nutné 
dbát zvýšené opatrnosti. Riziko 
nehody se zvyšuje pokud je na vo-
zovce spadané listí, olejové skvrny, 
dilatační spáry na mostech nebo je 
povrch silnice pokrytý dlažebními 
kostkami, či pokud je povrch vlhký. 
Důležité je dobře reagovat v přípa-
dě, kdy dochází ke střídání povrchu 
vozovky – asfalt – beton – dlažební 
kostky.

Příznivé teploty uplynulých dnů 
již vylákaly na Vysočině na silnice 
motorkáře a naše statistiky doprav-
ních nehod motocyklistů se začaly 
plnit. Už v letošním roce policisté 
v našem kraji evidují šest doprav-

ních nehod motorkářů, při kterých 
byly čtyři osoby lehce zraněny.

Motokrářská sezona je teprve na 
začátku, a proto policie všechny 
řidiče upozorňuje, aby dbali opa-
trnosti a jízdě věnovali zvýšenou 
pozornost. Všichni, kteří usedají 
za řidítka svých silných strojů, by 
si měli uvědomit, že zdraví a život 
jsou nenahraditelné a nejcennější 
hodnoty, které člověk má. Proto 
je důležité, aby řidiči motocyklů 
vždy jezdili s rozumem a nikdy 
nepřeceňovali své síly. Na silni-
cích se v dnešní době stále častěji 
objevují také motocyklisté, kteří 
nemají zatím vůbec žádnou zku-
šenost s ovládáním silného stroje, 
takže velice snadno přecení své síly 
a výsledkem je pak havárie. Často 
ale bohužel s tragickými a zcela 
nevratnými následky.
Řidičů motocyklů musí na jaře 

dávat pozor na povrch vozovek. 
Po zimě se objevilo na silnicích 
všech tříd velké množství výtluků 
a zejména v zatáčkách bývá povrch 
silnic pokrytý zbytky štěrku ze 
zimního posypu. To vše výrazně 
zvýší riziko smyku nebo nezvlád-
nutí motocyklu.

„Na chování motorkářů na silni-
cích se budeme zaměřovat v rámci 
dohledu nad silničním provozem 
v průběhu celého letošního roku. 
Přesto musíme říci, že postihovat 
všechny jejich přestupky je nad 
naše síly“, říká vrchní komisař 
odboru služby dopravní policie 
Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina kpt. Mgr. Petr Halán 
s tím, že nejčastějším zjištěným 
přestupkem bývá vysoká rychlost.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, 
PČR

Nehody motorkářů 
bývají tragické

Technické služby
nemají na starosti jen úklid
(Pokračování ze strany 3.) „Tech-
nické služby nežijí pouze z tržeb od 
města. Mají i jiné činnosti, které 
dělají pro fi rmy a pro ostatní. Máme 
35 obcí na Měřínsku, Křižanovsku, 
přes Rudu, Petráveč, Oslavici atd., 
kde svážíme odpad, udržujeme 
veřejné osvětlení, mohou si nás 
objednat i na opravu komunikací, 
sečení apod. Dál máme pohřební 
službu…, tedy pouze z pětačtyři-
ceti procent pracujeme pro město 
a z pětapadesáti procent máme 
vlastní příjmy, které tvoří náš roční 
obrat,“ vyjmenovává J. Mynář. 
Náklady společnosti se pohybují 
kolem 39,5 milionu korun.

Pro rok 2011 Velké Meziříčí tech-
nickým službám ze svého rozpočtu 
přispěje 21,5 milionu korun na čin-
nost, kterou pro město dělají. „Zde 
je potřeba vysvětlit, že část z těchto 
peněz ale město pokryje i z příjmů 
od nás. Platíme městu 3 miliony 
korun ročně za nájem skládky nebo 
areálů na Třebíčské i na Karlově 
apod. Dalších 5,8 milionu korun 
město ročně vybere od občanů za 
komunální odpad, z čehož nám pak 
platí za svoz. Od Ekokomu a jiných 
společností získá 1,7 milionu korun 
za separovaný odpad. Takže část 
z toho, co nám dá, pokryje těmito 
příjmy,“ upřesňuje J. Mynář.

Co všechno 
technické služby 

zajišťují?
Společnost je rozčleněna na stře-

diska podle činností, které vyko-
návají. Je jich celkem šest. Prvním 
je středisko místních komunikací, 
čistoty města a vodního hospodář-
ství. To se stará o drobné opravy ko-
munikací a chodníků, jejich zimní 
údržbu, ale také o opravy zábradlí, 
lávek, košů a laviček, dopravního 
značení, dešťových vpustí, kašny 
i funkčních studní či o provoz 
a údržbu veřejných toalet.

Dalším je středisko odpadů, které 
zajišťuje svoz pevného domovního 
i separovaného odpadu, provoz 
skládky i recyklačního dvora a li-
kvidaci nebezpečných odpadů.

Středisko veřejného osvětlení 
neudržuje jenom osvětlení samotné, 
ale také městský rozhlas, věžní ho-
diny a signalizační zařízení.

Veřejná zeleň a h řbitovy je 
čtvrtým ze středisek, pátým pak 
sportovní zařízení. To provozuje 
a udržuje letní koupaliště, zimní 
stadion a další již jmenovaná spor-
toviště města. Poslední středisko 

zajišťuje ostatní služby, jako jsou 
prodej technických plynů či provoz 
pohřební služby a nově také údržba 
areálu bývalého Agadosu.

Dvaapadesát 
zaměstnanců je 

stálých
Všechny jmenované služby pro-

vádí 52 stálých zaměstnanců spo-
lečnosti, z nichž 6 je z úřadu práce. 
Jde o dlouhodobě nezaměstnané 
ve věkové kategorii do 21 nebo 
nad 50 let a provádějí veřejně-
prospěšné služby. Jejich práce je 
úřadem dotovaná. Více než třicítka 
z dvaapadesáti zaměstnanců má 
své stabilní místo – 8 pracovníků je 
technicko-hospodářských, 3 další 
jsou v pohřební službě, 3 na skládce, 
denně je 6 na svozu komunálních 
a 3 na svozu separovaných odpadů, 
2 na dílně, 1 na veřejném osvětlení, 
1 na obsluze recyklačního dvora, 
3–4 na sportovištích a 1 je uklízeč-
ka. Zbytek pracovníků je k dispozici 
na práce po městě, které jsou aktuál-
ně potřeba. „Zbývá k rozdělení něja-
kých 20 lidí na zahradnické práce, 
vyvážení recyklačního dvora, čištění 
ulic strojní i ruční, vysypávání od-
padkových košů, v létě sečení, v zimě 
údržbu komunikací, opravy silnic 
a chodníků atd.,“ vypočítává ředitel 
technických služeb a dodává i prů-
měrnou mzdu ve společnosti, jež se 
pohybuje kolem 17 tisíc korun.

Mimo stálé zaměstnance mají 
technické služby i 13 lidí na dohody 
o provedení práce, kteří například 
uklízejí sportoviště, prodávají 
technický plyn, udržují veřejné 
toalety či řeční na pohřbech. Dal-
ších 15 lidí u TS vykonává veřejné 
služby. Jsou to ti, kteří chtějí vyšší 
sociální dávky, a proto musí pro 
město bezplatně odpracovat 20-30 
hodin měsíčně. A konečně 9 lidí 
u technických služeb vykonává 
alternativní trest. „Z těch devíti 
teď pracuje pouze jeden. Ostatní 
nedělají. Dlouhodobě se dá říct, 
že tak třetina si trest odpracuje 
a dvě třetiny si ho raději odsedí,“ 
podotýká J. Mynář.

Příště se v rozhovoru s Jarosla-
vem Mynářem dostaneme k fi nanč-
ním nákladům za údržbu komunika-
cí a chodníků během uplynulé zimy, 
ke stížnostem na špatný stav silnic, 
či průběh jarního čištění města, 
ale i k fi nančním ztrátám z letního 
koupaliště nebo zimního stadionu 
a k dalším otázkám.

Martina Strnadová

Lípy prošly znovu kontrolou, 
poté byla jedna skácena

(Pokračování ze strany 1.) Když k tomu připočteme poškozené kořenové 
systémy, které nejsou schopné stromy zásobit vodou, výsledkem je jejich 
viditelné chřadnutí včetně toho, že nejsou schopny bránit se infekcím dřevo-
kazných hub. „V tomhle prostředí typicky útočí houba dřevomor kořenový, 
která způsobuje takové to dost nebezpečné selhávání stromů, kdy se bez 
jakéhokoliv praskání vlastně vylamují z báze,“ dodal Praus. Podle Jiřího 
Zachara se plodnice této houby na lípách hodně vyskytovaly na podzim.
Čtyři stromy blíž k radnici podle odborníků vykazují známky poško-

zení všechny. Zbývající tři ke kostelu jsou na tom o něco líp. Přesto se 
předpokládá postupné zhoršování jejich stavu. A pokud by v budoucnu 
někdy došlo k rekonstrukci náměstí, podle Luďka Prause by takový zásah 
pravděpodobně nepřežily.

Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) S touto 
pálenkou obsadil v jedné z kategorií 
třetí místo devadesátiletý Ladislav 
Krevňák z Kozlova, známý hous-
lista našeho regionu. Přihlášené 
vzorky hodnotilo pět komisí v čele 
s předsedy Radovanem Škodou, 
Stanislavem Cahou, Antonínem 

Nejlepší slivovice letošní výstavy 
se ‚urodila‘ na Fajťáku

Havlátem, Stanislavem Markem 
a Jiřím Skryjou. Z každé kategorie 
postupoval do fi nále vzorek z prv-
ního místa. Z těchto vítězných 
vzorků pak všichni členové komisí 
vybrali absolutního vítěze – šampi-
ona výstavy.

Iva Horká

Titul šampiona výstavy si odnesl ing. Jan Buczyk.         Foto: Iva Horká

V doprovodném programu během degustace pálenek vystoupila také 
břišní tanečnice a zahrála skupina Akordeon Band.      Foto: Iva Horká



■ Kuchyň rohovou, (1,75×1,90 m) 
+ spotřebiče (myčka, sporák…). 
Cena dohodou. Volejte po 18. ho-
dině na tel.: 776 345 347.
■ Myčku Bosch, 12 sad nádobí, 
cena dohodou. Tel.: 776 345 347.
■ Zimní pneu Nokian 185/60 R 14, 
hloubka vzorku 8-9 mm. Cena za 
4 ks 4.800 Kč. Tel.: 737 533 002.
■ Stavební vrátek, kompletní výš-
ka 10 metrů (motor, plošina, vodicí 
trámy, kladky). Cena 5 tisíc Kč. Tel 
608 401 132.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly, 
levně. Tel.: 608 034 567.
■ Sadbové brambory Collete, Ma-
rabel, Belana. Konzumní brambory 
Marabel, Belana a pšenici ozimou. 
Tel.: 608 881 205.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy Be-
lana, Adéla, Marabel. Volejte nejlé-
pe po 17. hodině tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Babysense – přístroj pro kont-
rolu dýchání novorozenců a kojen-
ců. Cena 990 Kč. Tel.: 604 712 787, 
732 219 292.
Koupím
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
■ Eternitové tašky na střechu. 
Nutně potřebuji. Volat k večeru na 
tel.: 773 027 232.
■ Koupím suchozemskou želvu. 
Tel.: 777 145 277.
Nemovitosti

■  Prodám řadov ý R D 4+1 
v Bobrové. S garáží, koupelna, 
ústřední topení. 1,5 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám rodinný dům se za-
hradou ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
775 997 269.

■ Prodám DB 1+1 na ul. Jihlavská 
ve Velké Bíteši. Tel.: 732 237 588.

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny? 
Objednejte si týdeník Vel-
komeziříčsko v elektronické 
podobě. Zašlete požadavek do 
redakce (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz). 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.
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Prodám
■ ČZ 125 /476 Sport, r. v. 1973. 
Původní stav i chromy, najeto 
6.800 km. Cena dohodou. Tel.: 
723 008 688.
■ Skútr JMSTAR 150 T, 2008 
najeto 1.150 km, cena 1.500 Kč. 
Tel.: 604 989 341.
■ Dvojotáčkový el. motor 2,2 kW 
– 1480 ot. – 1,5 kW, 960 ot. Dále el. 
motory – 5,5 kW, 2900 ot., 6,3 kW, 
3495 ot., motocykl 200 cm3, řeznic-
kou narážečku na střeva, L dveře na 
Felicii, motocykl R1 – Pionýr. Cena 
dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Fiat Punto 1,3 GOSX, r. v. 1998, 
najeto 95.000 km, modrá metalíza, 
autorádio, centrál, el. stah. oken, 
klima, litá kola, mlhovky, posilovač 
řízení, první majitel v ČR, cena 
dohodou. Tel.: 731 240 613.
■ Zahradní nábytek masiv – 
borovice, smrk. Stůl 200 cm, dvě 
lavice 200 cm. Na zimu možno 
rozložit. Cena dohodou. Volejte po 
16. hodině tel.: 731 336 068.
■ Na Škodu Felicii a Škodu Favo-
rit veškeré náhradní díly, vše levně. 
Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii 1,3, barva zelená, 
STK do 12/2011, tažné zařízení, 
centrální zamykání, 16.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Mladé králíky, dva – sami-
ce a samec. Ruším chov. Tel.: 
604 756 519.
■ Slovinskou dálniční znám-
ku platnou do 5. 7. 2011. Tel.: 
608 745 750.
■  Pš e n i c i  3 8 0  Kč /q .  Tel . : 
777 882 467.
■ Křidlici francouzskou dvoufal-
covou 14, 350 ks – 5 Kč/kus. Tel.: 
603 514 416.
■ Simson skútr, platná STK 
03/2015. Cena k jednání 7.500 Kč. 
Tel.: 776 133 430.
■ Moto Pionýr dvousedadlový, 
pojízdný, bez SPZ – levně a náhrad-
ní motor. Tel.: 732 266 944.
■ Výměník na krb, kotel či kam-
na, průměr 180, výkon 7–8 kW. Tel.: 
776 611 016, e-mail.: kamnapari-
zek@seznam.cz.
■ Šicí stroj Minerva ve skříňce se 
světlem. Dále prodám pračku Mini 
Romo. Tel.: 732 790 634.

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 ovocných stromků 
a okrasných dřevin.

Nabízíme široký výběr 
kvalitních českých 
výpěstků ve velkém 

sortimentu. 

ul. K Novému nádraží
(naproti Penny marketu)

tel.: 608 666 320

Firma RD dřevo, s. r. o. 
z Velkého Meziříčí

přijme

tel: 566 523 663, 602 754 963
rddrevo@rddrevo.eu

www.rddrevo.eu

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme pro závod Velké Meziříčí

Administrativní pracovnici
Požadujeme: – znalost NJ – slovem i písmem
 – min. SŠ vzdělání
 – znalost práce na PC – MS Offi ce
 – řidičský průkaz sk. B
 – znalost účetnictví – výhodou
 – zodpovědnost, komunikativnost
Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční fi rmy.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou adresu 
m.konecna@wvz.wiegel.de nejpozději do 15. 4. 2011.

Výchovný ústav, ZŠ a SŠ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
přijme ženu/muže na pracovní pozici:

* asistent pedagoga – nástup od 1. 5. 2011
požadavky – středoškolské vzdělání s maturitou, kurz pro 
asistenty pedagoga

* psycholog – na 1/2 úvazek s nástupem od 1. 9. 2011
požadavky – jednooborová psychologie.

Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte nejpozději 
do 11. 4. 2011 výhradně na e-mailovou adresu: reditel@vuvm.cz, 
veškerá komunikace bude probíhat přes e-mail.

– výkup železa a barevných kovů
– výkup papíru

Tel.: 731 447 196

Areál bývalé cihelny Martinice, po–pá 7–16, so 8–12, 
mostová autováha přímo ve sběrně, 8 m 40 t

Nová nabídka
pro inzerenty

Od začátku měsíce dubna přinášíme další možnosti inzerce.
Všem objednatelům plošné inzerce nabízíme jako bonus zdarma 
zveřejnění aktuálního inzerátu na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.
Dále také přinášíme možnost umístění vašeho reklamního banneru 
na našich stránkách. Více informací o cenách a podmínkách získáte 
na tel.: 566 782 009 (007), 739 100 979.

Firma Auto Dobrovolný VM, s. r. o.
přijme pokladní
na dobu urč itou (cca 2 roky). 
Požadujeme základní znalosti 
podvojného účetnictví, Microsoft 
Word a Excel, komunikativnost, 
příjemné vystupování a praxi 
v jednání se zákazníky. Svůj ži-
votopis zašlete na e-mailovou ad-
resu: fi nance@autodobrovolny.cz

sečení trávy křovinořezem 
nebo rotační sekačkou

úprava živých plotů benzino-
vým plotostřihem

práce motorovou pilou, vyře-
závání náletových křovin

kypření záhonů motorovým 
kultivátorem před setím nebo 

sázením
Tel.: 734 701 083, 722 718 797

Praxe výhodou.
Tel.: 604 897 679,

e-mail: dvorak@trucks.cz

Přijmeme 

AUTOMECHANIKA
A OBSLUHU

PNEUSERVISU

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Tel.: 602 950 763

na dohodu o provedení práce 
v zahradnickém oboru.

Tel.: 731 507 260
www.zahradnictvivm.cz

do nově otevřeného
NON STOP BARU.
Nástup duben 2011.

Tel.: 608 885 771.

Bez náhl. do reg. Nejsme 900…
(Pracuji pro jednoho věřitele).

Tel: 605 254 131.

Tel.: 608 826 125.

Podnikání i práce z domu
www.pracujtejinak.cz

■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Mez iř íč í ,  R K nevolat!  Tel .: 
725 695 624.
■ Prodám garáž na ulici Druž-
stevní ve VM. El. 220 V. Cena 
dohodou. Tel.: 737 884 643.
■ Koupím pozemek 6.000 m2 
a více. Okolí Velkého Meziříčí. Tel.: 
737 288 627.
■ 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.
■ Prodám cca 5000 m2 pozem-
ku v lokalitě Amerika. Výstav-
ba rodinných domů možná. Tel.: 
775 074 646, 608 464 607.
■ Prodám byt 1+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Cihlový byt po re-
konstrukci, nová kuchyňská linka. 
Tel.: 566 524 819.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí v lokalitě nad gymnáziem. 
Nově opravený. Cena 5.500 Kč + re-
žie. Nastěhování možné k 1. 4. 2011. 
V bytě jsou krbová kamna. Tel.: 
737 961 919.
■ Hledám pronájem zahrádky 
s chatkou (nutná elektřina). Velké 
Meziříčí a okolí do 10 kilometrů. 
Tel.: 733 719 402.

Pronajmu byt 3+1, orientova-
ný na jižní stranu, po rekon-
strukci, částečně vybavený, 
výtah, plynové topení, zatep-
lený, nová okna, ihned k nastě-
hování. Tel.: 734 543 930.

■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
ručova, nejlépe dlouhodobě, nájem 
4.000 Kč + inkaso, volejte po 17. ho-
dině na tel.: 732 249 861.
■ Pronajmu dlouhodobě RD 
s garáží v klidné části VM. V blíz-
kosti školka, sportovní areál. Tel.: 
605 186 457.
■ Pronajmu byt 3+1, VM, Čecho-
va. Kompletně zařízen, dlouhodo-
bě, do budoucna možný prodej, 
6.000 Kč + inkaso. Volat večer na 
tel.: 608 314 300.
■ Nabízím k pronájmu nebytové 
prostory v centru Vel. Meziříčí. Pří-
zemí 60 m2 (vhodné např. jako dílna, 
sklad, prodejna). 1. patro 130 m2 
(např. prodejna, reklamní, prodejní, 
výstavní akce, služby, kanceláře). 
Nákladní výtah. 2. patro 220 m2 
(školicí, kancelářské prostory, služ-
by). Dostatečná manipulační a par-
kovací plocha. Tel.: 608 123 959.
Různé

Výzva
Vyzývám občany, kteří dne 
11. 5. 2005 prodali zde ve 
Velkém Meziříčí v hotelu 
v Radnické ulici akcie panu 
Danielov i Salamat inov i 
z Liberce, který po nich 
vymáhá nebo už dříve po 
nich žádal vrácení zaplacené 
kupní ceny, ozvěte se na tel.: 
776 638 371. Děkuji.

■ Hledáme harmonikáře pro 
klub seniorů Pohodářů v klubu 
Delfín Velké Meziříčí. V občasné 
čtvrtky si rádi zazpíváme známé 
písničky s pohodovým člověkem, 
který mezi nás rád přijde. Tel.: 
608 774 713 nebo přijďte každý 
čtvrtek od 18 hodin do klubu na 
Novosadech 16 (zezadu).
■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
■ Hledám brigádu po 14. hodině. 
Muž 33 let. Tel.: 776 736 890.
■ Doučování ČJ. Hledám někoho 
na doučování ČJ žáka 7. třídy. Tel. 
739 832 337, nebo 739 414 680 po 
16. hodině.
■ Upeču různé druhy cukroví na 
svatbu, oslavy. Tel.: 603 486 635.
Daruji
■ Okna na skleník asi 80×130 cm, 
24 ks. Za odvoz daruji. Křižanov. 
Tel.: 732 307 652.
■ Koňský hnůj za odvoz, Stránec-
ká Zhoř. Tel.: 732 277 101.
■ Nabízím louku cca 0,25 ha 
ve Velkém Meziříčí k posečení 
trávy a usušení sena a otavy. Tel.: 
566 522 407, 737 125 955.

■ 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.
Seznámení
■ Žena 172 cm, 40 let, hledá hod-
ného a příjemného muže ve věku 
45–50 let pro vzájemně strávený 
život ve dvou. Najdeme se? Tel.: 
722 611 194.

Jarní bundy vel. 38–60
Kostýmy, saka, halenky, šaty
Prodej látek
Zakázková krejčovství

Náměstí 84/8 (Stará pošta)
Velké Meziříčí
Tel.: 566 520 355

Náměstí 84/8 (Stará pošta)

halenky 100–290 Kč

Voda – studny, opravy a čiš-
tění studní, zednické práce, 

terasy, plotové základy.
Tel.: 732 846 836.

PRODÁVÁME
21TÝDENNÍ NOSNICE. 
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

na ulici Mlýnská č. 10,
cca 55 m2, vlastní soc. 

zařízení, vše po rekonstrukci.
Tel.: 777 017 577.

Zubní pohotovost
Sobota 9. 4. MUDr. Marcela Kout-
ská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342. 
Neděle 10. 4. MUDr. Dušan Bo-
rek, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 688 235. 
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohoze-
ny.         Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 11. 4. od 7.15 do 14.30 hodin 
budou vypnuty tyto oblasti: odběr. 
trafostanice Velké Meziříčí Čov 
(č.200996), odběr. trafostanice 
Velké Meziříčí lihovar (č. 201007), 
odběr. trafostanice Petráveč Domky 
(č. 701307), Nesměřské údolí – Let-
ná, Františkov 487, 952, Osové 18, 
Petráveč 29, 33.                    E.ON

Po–pá 7–11, 11.30–16.30,
so 8– 11 hodin
Vrchovecká 25,

Velké Meziříčí, tel.: 566 522 985.
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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

Poděkování

Vzpomínky

KINO JUPITER – DUBEN 2011DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

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

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

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

10. 5. přednáška Osobní vzpomínky Albína Janoušková
  na prof. Bedřicha Krejčího
14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

Přátelské setkání
bývalých pracovníků Svitu Velké Meziříčí.

Dne 13. 4. 2011 v 9 hodin.
Společenský sál v galerii Nový Svit na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Zítra 7. 4. 2011 oslaví své 85. naro-
zeniny pan
Josef Zachoval,
rodák z Křižínkova.

Hodně síly a optimismu 
do dalšího života přejí 

synové s rodinami.

Dne 9. 4. 2011 tomu bude již 10 let, 
co nás opustil pan 
Václav Hvězda. 

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami. 

Poděkování společnosti POEX Velké Meziříčí, a. s.
Jménem Střediska ekologické výchovy Ostrůvek děkujeme společnosti 
POEX Velké Meziříčí, a.s. a jejím zaměstnancům za sponzorský dar na 
akce pořádané naším střediskem. Velmi si ceníme ochoty a vstřícného 
přístupu.                                                                             SEV Ostrůvek

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

Pozor změna!
Z technických důvodů neuvedeme divadelní hru „Půldruhé hodiny 
zpoždění“.
Náhradním titulem je
„O lásce
čili Parle moi d’amour“,

k te rou uvád í 
Studio DVA.

Středa 4. května 2011 
v 19.30 hodin
Je půlnoc. Hodina 
pravdy. Hodina, kte-
rou si ON a ONA 
vybrali pro uspořádání vzájemného zúčtování. 
Hrají: Karel Roden a Jana Krausová. Platí perma-
nentky jaro 2011. Jednotlivé vstupné: 290 Kč.

Pátek 8. v 19.30 hodin
CIZINEC
Johnny Depp představuje ve fi lmu Cizinec amerického turistu, kterého 
lehkovážný fl irt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. 
Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela náhodou sezná-
mí a začne fl irtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila 
cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí 
Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do 
smrtící hry kočky s myší. Režie: F. H. von Donnersmarck. Hrají: J. Depp, 
A. Jolieová, P. Bettany, T. Dalton, S. Berkoff. Drama USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 105 minut
Sobota 9. v 19.30 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Odplata si nakonec cestu najde.
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? 
Odpověď nabízejí nejúspěšnější hollywoodští bratři Joel a Ethan Coenovi 
v temném westernu. Tátu Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney, který 
následně prchnul do indiánských teritorií, kam na něj světská spravedlnost 
dosáhne jen velmi těžko. Mattie je na svůj věk nezvykle dospělá a prag-
matická a má tak jasnou představu, jak spravedlnosti pomoci. Najme 
si Roostera Cogburna, legendární prodlouženou ruku zákona, jejíž štít 
ovšem povážlivě rezne pod hektolitry vypitého alkoholu. S Cogburnem 
se vydávají v Chaneyho stopách. Nejedou ale sami. Doprovází je lehce 
upovídaný Texas Ranger LaBoeuf, který chce psance chytit za jinou spá-
chanou vraždu. To v pronásledovacím týmu vytváří silné napětí, protože 
Mattie trvá na tom, aby Chaney pykal jen za vraždu jejího otce. Jenže 
v panenské krajině, kde nebezpečí číhá na každém kroku, musí i soupeři 
spolupracovat, pokud chtějí přežít. Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: 
Matt Damon, Josh Brolin, Jeff Bridges, Barry Pepper, Hailee Steinfeld. 
Western USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Středa 13. v 19.30 hodin
127 HODIN
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý Aron Ralston vydal do 
Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního 
parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, 
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston přežil 127 
trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, 
s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou 
i vlastními démony a vyhrál. Vyprostil se z 20 metrů hluboké propasti 
a zraněný ušel více než 10 kilometrů než konečně našel záchranu. Režie: 
Danny Boyle (získal Oskara za nejlepší fi lm – Milionář z chatrče). Hrají: 
J. Franco, K. Maraová, A. Tamblynová, S. Bott, K. Stinger. Dobrodružné 
drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut

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

Největší koncertní událost v našem 
regionu proběhne 22. 4. v Jupiter clubu 

ve Velkém Meziříčí
Téměř 4 měsíce pro vás připravujeme obrovskou hudební událost 

v našem regionu. Největší hip hop akce v širokém okolí proběhne 22. 4. 
ve velkém sále Jupiter clubu. Akce se velice rychle blíží, máme pro vás 
připravený opravdu zajímavý hudební program. Pio Squad, Vec + Zverina, 
Rest a Fatte, Hamis. Česko-slovenská extraliga v jeden jediný den ve 
Velkém Meziříčí. To tu ještě nikdy nebylo. Pro posluchače tohoto stylu 
je povinnost přijít a vy ostatní jste srdečně zváni. Tato akce má obrovský 
ohlas, těšte se na vynikající atmosféru, skvělé pití. Předprodej probíhá 
v Jupiter clubu. Těšíme se na vás!                                        Miloš Přikryl

Vzpomínka na lyžařské kamarády
Letošní zima přinesla mnohé ra-

dosti sportovcům i začínajícím mla-
dým lyžařům. Pro některé však byla 
zimou poslední. Jedním z nich byl 
JUDr. Miloslav Krejčí. Když jsem 
mu přál k jeho devadesátým naro-
zeninám, netušil jsem, že to bude 
naše poslední setkání. Na pořízené 
fotografi i drží před sebou portrét 
svého největšího lyžařského přítele 
z prvních let okupace Františka 
Zajíčka. O něm, o sportu a lyžová-
ní jsem pak poslouchal vyprávění 
o historii a zkušenostech z lyžování 
ve Velkém Meziříčí. Jsem vděčen 
Mílovi, že jsem toto vyprávění 
mohl zaznamenat. Když se Franti-
šek Zajíček po amnestii v 60. letech 
minulého století vrátil z vězení, 
jeho první cesta vedla do Velkého 
Meziříčí za jeho kamarádem Mílou 
Krejčím. Ten jej pak jako tehdejší 
předseda SRPŠ gymnázia přizval 
jako pomocného instruktora na 
školní lyžařské kurzy. Seznámil mě 
s ním a poskytl mně nejen historic-
ké fotografi e, ale i cenné poznatky 
z tehdejšího lyžování. Jsem rád, že 
jsem s Pavlem Bařtipánem mohl 
s Františkem Zajíčkem jeho barvitý 

projev zaznamenat na magnetofo-
nový pásek.

Druhou smutnou zprávu jsem 
se dozvěděl od Evy, manželky 
Pavla Bařtipána, že v nedožitých 
osmdesáti letech Pavel zemřel. Oba 
měli jako studenti podobný osud. 
Miloslavu Krejčímu za protektorátu 
Němci uzavřeli vysoké školy a to-
tálně jej nasadili od anexovaného 
Rakouska a Pavla zase poválečný 
režim, za jeho nesouhlas s ním, 
odsoudil do vězení. Míla po válce 
práva dostudoval, Pavel se už ke 
studiu medicíny nedostal. Oba 
však spojovala láska ke sportu, 
zvláště k lyžování. Pavel pro mě 
objevil v 60. letech minulého století 
lyžování na horách, zvláště v Krko-
noších. Jeho organizované přechody 
na běžkách po hřebenech Krkonoš 
se nedají zapomenout. Společně 
s manželkou Evou byl zakláda-
jícím členem lyžařského oddílu 
TJ Spartak Velké Meziříčí v roce 
1972. Chtěl bych tímto vyjádřit 
poděkování a trvalou vzpomínku na 
moje lyžařské kamarády, na které se 
nezapomíná.

Petr Zezula

Oznámení
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další rekondiční pobyt v PARK 

HOTELU-HOKOVCE u Dudinců. V termínu od 28. 5. do 4. 6. 2011 
v ceně 6.590 Kč. Doplatek ve výši 5.590 Kč je nutné doplatit nejpozději 
do 2. 5. 2011 každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na Ko-
menského ulici. Ještě je několik volných míst.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 
pracoviště Ostrůvek, Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 731 440 924, www.chaloupky.cz
pořádá

pro předškolní děti od 3,5 let, které mají rády les, zvířátka, pohádky, 
skřítky a víly, rády tvoří, běhají či soutěží.
První setkání ve středu 6. dubna ve 14–15.30 hodin bude pojato jako 
informační schůzka pro rodiče s dětmi. Další týden (13. dubna) už bez 
přítomnosti rodičů na kroužku.
Pod vedením Mar t iny Jind ř iškové, která se v organizaci Chaloupky 
o. p. s. stará o organizační a administrativní zabezpečení projektu Mrk-
vička – podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina. 
Instruktorka pro pohybový, sociální a psychický vývoj kojenců, batolat 
a dětí předškolního věku. Působila jako lektorka ve vzdělávacím stře-
disku Piispala ve středním Finsku a jako pečovatelka v dětském koutku 
ve fi nském Laponsku.
Kontakt: martina.jindriskova@chaloupky.cz, tel.: 733 152 581

Nádherná krajina, divoká a romantická zároveň, 
na dosah ruky. Přijďte 14. dubna v 17 hodin na 
cestopisnou přednášku, která proběhne ve Středisku 
ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. 
Vydejte se spolu s Mgr. Alešem Spurným podél po-
břeží Jadranu, nechte se unést přírodou i historií. Ve 
vnitrozemí se podíváte do všech významných histo-
rických měst, ať už do bývalého královského města 
Cetinje či dnešního hlavního města Podgorica. Zamí-
říte také do dvou národních parků a na další zajímavá 
místa, která Černá Hora nabízí.                                         -mb-

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Středisko ekologic-
ké výchovy Ostrůvek vás zvou na přednášku a vycházku do přírody 
s Mgr. Filipem Lysákem

Jak to bylo a je s našimi pralesy? Jak se v lesích hospodařilo dříve a nyní? 
Co v našich lesích žije a co už není? Proč naše lesy chřadnou a co můžeme 
udělat pro obnovu ztracené rovnováhy?
Přednáška se uskuteční 7. dubna 2011 od 17 hodin na Ostrůvku ve 
Velkém Meziříčí. Vycházka proběhne 10. dubna 2011 od 13 hodin, sraz 
u střediska Ostrůvek. Svezeme se autobusem do Osové, poté se vydáme 
procházkou Nesměřským údolím zpátky do města, délka trasy cca 5 km. 
Můžete se těšit na rozkvetlý přírodě blízký les s dymnivkami, plicníky, 
sasankami a ostřicemi. Akce proběhne v rámci Mezinárodního roku lesů. 
Projekt byl vytvořen za fi nanční podpory SFŽP a MŽP.                  -sev-
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

pátek 8. dubna 2011 Čikov
sobota 14. května Studenec

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.

Každý čtvrtek: I. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz – 19.30 – 20.30 
hodin, velký sál Jupiter clubu. Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET z Brna
Nabídka: Předplatné – 6 lekcí – 360 Kč/60 Kč 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
 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  náhradníka. Pokud nebudou 
naplněny jednotlivé  kurzy. Jednotlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. 

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 16. dubna 2011 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

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.

Concentus Moraviae přinese 
do Velkého Meziříčí České sny

Festival Concentus Moraviae nabízí poslu-
chačům v roce 2011 možnost zasnít se nebo se 
dokonce na chvíli přenést do dětství. Dramaturg 
Aleš Březina pozval talentované hudebníky, 
aby ve velmi osobních programech osvětlili, 
jaké muzikální podněty 
rozdmýchaly na samém 
počátku kariéry jejich 
hudební vášeň. V pro-
gramech zazní slavné 
i méně známé skladby 
s důrazem na českou 
klasickou hudbu.

Tradičním hlavním 
cílem pořadatelů je na-
plnit jedinečné histo-

rické prostory 19 festivalových měst krásnou 
hudbou ve vynikající interpretaci a přinést 
návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. České 
sny rozezvučí jižní Moravu a Vysočinu mezi 
28. květnem a 25. červnem 2011. (více na 
www.concentus-moraviae.cz). 

Jupiter club, s. r. o., uvede

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

Pondělí 11. – středa 13. dubna 2011
velký sál Jupiter clubu 10 – 18 hodin
Program:
Pondělí 11. dubna – pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a klienti DS Březejc)
výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů z pedigu (pí Horká a kli-
enti DS Březejc)
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hauserová, 
pí Banasová, Jaroměřice)
Úterý 12. dubna – škrabané kraslice pí Suchánková Borkovany
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hausero-
vá, pí Banasová, Jaroměřice), pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, 
pí Vaňková a klienti DS Březejc)
výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů (pí Horká a klienti 
DS Březejc),
14–17 hodin velikonoční tvoření (SEV Ostrůvek), výstava prací
Středa 13. dubna – pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a klienti DS Březejc) výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů 
z pedigu (pí Horká a klienti DS Březejc), 12–18 hodin ORIGAMI (Telmen 
Baigal – student HŠ Světlá a OA VM), 14–17 hodin velikonoční tvoření 
(SEV Ostrůvek), výstava prací
Velikonoční dekorace, možnost zakoupení výrobků.
Své práce vystavují: Drátkování pí Hodáňová, Dětské středisko Březejc, 
Domov pro seniory VM, Dům dětí a mládeže VM, HŠ Světlá a OA VM, 
MŠ a ZŠ Mostiště, Nesa – Denní stacionář VM, Pavlína Pospíšilová Mar-
tinice, SEV Ostrůvek VM, SŠ řemesel a služeb VM, ZŠ Oslavice – školní 
družina, děti ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Tasov, Ústav 
sociální péče Křižanov, Základní škola a Střední škola Březejc, Tvořivé 
a relaxační centrum Otevřené srdce Oslavice, Základní škola a Praktická 
škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně J. Štěrbo-
vé, pí Mastná, Gerda Odehnalová – velik. dekorace z včel. vosku, Jonáková 
Jersín – korál. dekorace, pí Malcová Měřín, pí Kachlíková – patchwork, 
J. Karásková – háčk. dekorace, Květiny „Verunka“, pí Nagyová Křižanov, 
pí Marková – velikonoční dekorace, pí Burianová Mostiště, členky ČSŽ 
a jejich příznivci.                                                                                 -hs-

Kulturní program:
MARKÉTA KADLECOVÁ, PAVLA KAMANOVÁ a hudební doprovod.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 9–12 hodin a 14–16 hodin, 
v neděli 24. dubna otevřeno pouze 9 – 12 hodin, výstava otevřena do 
29. dubna 2011.

výstava fotografi í Fotoatelié-
ru Honsnejman – Tesařová od 
2. 4. do 30. 4. v kavárně Café 
Time v pasáži IMCA VM

Účinkují:
Daniela Demuthová – zpěv
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi e Vokálková – fl étna

Koncertní sál JC
středa 27. dubna 2011, v 19 hodin.
Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci a studenti 120 Kč, prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001), www.jupiterclub.cz, 
změna programu vyhrazena.

s programem

Ve Velkém Meziříčí vystoupí:
► Zuzana Lapčíková Kvintet

neděle 12. 6. v 19.30 hodin v Jupiter clubu 
► Komorní seskupení ve složení Martina Bačová (housle), 

Petr Verner (viola), Tomáš Jamník (violoncello) a Slávka 
Pěchočová (klavír)
pátek 24. 6. v 19.30 hodin v zámecké jídelně.

Jupiter club, s. r.o.,
a místní rybářská organizace Moravského rybářského svazu
si vás dovolují pozvat na

vernisáž v neděli 10. dubna 2011 
v 10 hodin ve výstavní síni JC.

Iva Doleželová, Tomáš Dufek, František Dvořák, Milan Fleck, Jiří Kaman, 
Jiří Mateja, Bára Najmanová, Rosťa Pátek, Sylva Pátková, Martin Pelikán, 
Tomáš Pešek, Anna Pospíšilová, Tomáš Rozmarin, Andrea Stehlíková, 

Alice Trojanová
Ateliér V Podloubí do 30. 4. v pracovní dny 9–12, 14–16 hodin,

tel.: 776 175 670, www.artdepo.webnode.cz

Výstava proběhne ve dnech 
15.–29. 4. 2011 v prostorách 
kina Jupiter club.
Slavnostní zahájení se koná 
15. 4. 2011 v 16 hodin v kině JC.

Srdečně zvou místní rybáři a Jupiter club.

Jupiter club, s. r. o., si vás dovoluje pozvat na tyto pořady:

Pondělí 23. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 290 Kč, 
rezervace a prodej od 6. dubna 2011 na prog. oddělení JC nebo na tel. 
číslech 566 782 004, 001, info na tel.: 724 399 474. Vstupenky je nutno 
vyzvednout do 13. května. Změna programu vyhrazena

Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Jaroslavem Suchánkem.
V pondělí 16. 5. 2011 v 19.30 hodin v kinosále JC, vstupné: 200 Kč. Re-
zervace a předprodej vstupenek na prog. oddělení JC od 6. dubna 2011. 
Tel.: 566 782 004, 001, info: 724 399 474. Vstupenky je nutné vyzvednout 
do 6. května. Změna programu vyhrazena. 

Neděle 8. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 180 Kč, stolová úprava, rezervace a prodej od 6. dubna 2011 
na prog. oddělení JC nebo na tel. číslech 566 782 004, 001. Info na tel.: 
724 399 474. Vstupenky je nutno vyzvednout do 28. dubna. Změna pro-
gramu vyhrazena.

Do Velkého Meziříčí přijede 21. června 2011 jedna z největších hvězd 
českého hudebního nebe. Lucie Bílá se představí v komorním koncertu 
za doprovodu klavíristy Petra Maláska. Představení, které vyprodává 
sály po celé zemi, má výjimečnou atmosféru.
„Budu se snažit dát lidem to, pro co si přijdou. Repertoár máme barevný, 
veselý, dojemný, vybraný především z lásky k hudbě ale i k divákům,“ sli-

buje Lucie Bílá. Diváci se 
mohou těšit na večer plný 
známých hitů a nebyla by 
to Lucka se svým osobitým 
humorem, aby nepřidala 
i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to 
pro mě to největší ocenění,“ 
říká Lucie Bílá. Druhým 
rokem dává více přednost 
koncertům v menších sá-
lech před velkými stadiony. 
Je tak blíž publiku a užívá 
si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do posled-
ní chvíle netuší, o čem bude 
svým divákům vyprávět. 
Lucie Bílá vystoupí v Jupi-
ter clubu v úterý 21. června 
2011 od 19.30 hodin. Vstu-
penky můžete zakoupit 
v Jupiter clubu na progra-
movém oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Rezerva-

ce vstupenek možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupe-
nek 500  – 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

Uhřínov 9. 4. 2011
ve 20 hodin

Motel Jestřábec
pořádá

Velikonoční zábavu 
24. 4. 2011.

K poslechu a tanci hraje 
pan Kratochvíl. 
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SÁLOVÁ KOPANÁ

KUŽELKY

Republikové fi nále Poháru 
Asociace školních sportovních 

klubů v házené
Ve dnech 22.–24.března proběhlo re-
publikové fi nále staršího žactva zá-
kladních škol a víceletých gymnázií 
ve Velké Bystřici. Šest dívčích a šest 
chlapeckých družstev, zastupujících 
jednotlivé regiony České republiky, 
svádělo po dva hrací dny souboje 
o titul Přeborníka České republiky 
pro rok 2011. Sportovním úspěchem 
pro kraj Vysočina bylo, že v kvali-
fi kaci oblastí si vybojovala účast 
na této vrcholné akci dvě družstva: 
chlapci ze ZŠ Dolní Cerekev a dívky 
ze ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. 
V konečném pořadí byli úspěšnější 
cerekevští chlapci, kteří skončili 
celkově na bronzovém stupínku za 
suverény letošního Přeboru – žáky 
ZŠ Zubří a ZŠ Jičín.
Reprezentantky našeho města 
po úvodní čtyřbrankové prohře 
s obhájkyněmi titulu, děvčaty ZŠ 
Křiby Zlín 18:22, svedly o postup 
dramatickou bitvu se stejně starými 
dívkami ZŠ Burešova Praha 18:19. 
První poločas byl ve znamení naší 

výborné defenzivy a zdařilé útoč-
né hry. Po změně stran se naopak 
dařilo lépe Pražankám, které i přes 
naši enormní snahu byly v úplném 
závěru o branku šťastnější a zajis-
tily si tím postup do semifi nále. Pro 
naše barvy to znamenalo obrovské 
zklamání a souboj o celkovou 
pátou příčku. V něm jsme pak ve 
čtvrtečním dopoledni jednoznač-
ně přehráli domácí tým vysokým 
rozdílem 45:4. Titul Přeborníka ČR 
obhájily dívky ZŠ Křiby Zlín před 
družstvy ZŠ Holečkova Olomouc, 
ZŠ Burešova Praha a ZŠ E. Krás-
nohorské Plzeň. Při závěrečném 
slavnostním ceremoniálu převzala 
z rukou hejtmana olomouckého 
kraje ocenění pro nejlepší střelkyni 
turnaje Markéta Partlová.
Hrály: Hleba Inna – Partlová Mar-
kéta (27), Zezulová Kristýna (12), 
Sedláčková Klára (12), Janečková 
Denisa (10), Kopečková Kateřina 
(6), Doležalová Romana (5), Bačová 
Soňa (5), Zezulová Veronika (4), 
Koudelová Tereza (2), Hleba Ivan-
na. Vedoucí družstva V. Záviška, 
Zd. Veselá.                               -záv-

Krajský přebor Vysočiny
Start Jihlava B – Spartak VM A
2351:2445 * 2:6
Tkáčová 438:377 Baloun
Chvátal 345:415 Korydek
Zvolánek 428:425 Lavický B.
Němcová 369:421 Krejska
Mutl 371:385 Lavický Ji.
Kestler 400:422 Starý
V předposlední zápase náš tým 
splnil roli favorita a dovezl body 
z Jihlavy.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Tabulka po základní části.

1. KK PSJ Jihlava E 15 0 1 1688 30
2. Spartak Velké Meziříčí B 13 0 3 1646 26
3. TJ Start Jihlava C 10 1 5 1657 21
4. KK PSJ Jihlava D 9 1 6 1633 19
5. Spartak Velké Meziříčí C 5 2 9 1592 12
6. Nové Město na Moravě C 6 0 10 1582 12
7. KK PSJ Jihlava C 5 1 10 1552 11
8. TJ Třebíč E 4 1 11 1555 9
9. TJ BOPO Třebíč C 1 2 13 1475 4
V soutěži jednotlivců na výborném 
druhém místě skončil Miroslav 
Víteček B s průměrem 427,3, na 
čtvrtém Josef Lavický B 425,2. Dal-
ší hráči: 7. Vladimír Weiss C 423,5; 
8. Zdeněk Kováč B 423, 18. Jaroslav 
Mátl C 409,5; 20. Dušan Kamenský 
B 407,4; František Lavický B 390; 
Antonín Lavický C 383,6; Jaroslav 
Bača C 374,4.

-sta-

Mladší a starší žáci se na závěr 
sezony zúčastnili turnajů.
Starší žáci odehráli v neděl i 
27. března 2011 turnaj, který pořá-
dal domácí Horácký hokejový klub 
Velké Meziříčí. Turnaj se hrál v pěti 
účastnících: domácí HHK Velké 
Meziříčí, HC Brumov-Bylnice, HC 
Metuje, HC Chotěboř, HC Skuteč.
Jednotlivá utkání se hrála na 2× 
20 minut čistého času.

Výsledky turnaje:
HHK VM – HC Skuteč 2:0 (1:0, 1:0)
Branky HHK: 2× Kampas J.
HC Chotěboř – HC Metuje 0:8 
(0:6, 0:2)
HC Skuteč – HC 
Brumov-Bylnice 
16:0 (11:0, 5:0)
H H K V M – HC 
Chotěboř 7:1 (6:1, 
1:0)
Branky a asistence 
HHK: Burian (Kam-
pas J.), Kampas M., 
S t r n a d  ( K a mp a s 
J.), Tlapák (Lain-
ka), Lainka, Tlapák 
(Kampas M.), Kam-
pas J.
HC Metuje – HC 
Brumov-Bylnice 
13:0 (6:0, 7:0)
HC Skuteč – HC 

Chotěboř 4:3 (2:1, 2:2)
HHK VM – HC Broumov-Bylnice 
17:0 (10:0, 7:0)
Branky a asistence HHK: Kam-
pas M. (Kampas J.), Kampas J. 
(Kampas M.), Tlapák (Tichý), 
Tichý (Kampas M.), Zajíc (Strnad), 
Kampas M. (Kampas J.), Tlapák 
(Lainka), Slabý (Tichý), Slabý 
(Tichý, Tlapák), Lainka (Tlapák), 
Tichý (Šilpoch), Strnad, Tlapák 
(Bernat), Strnad (Šilpoch), Tlapák, 
Tichý, Strnad (Smažil).
HC Skuteč – HC Metuje 3:7 (2:2, 1:5)
HC Chotěboř – HC Brumov-Byl-
nice 9:0 (6:0, 3:0)

HHK VM – HC Metuje 2:2 (1:2, 1:0)
Branky a asistence HHK: Lainka, 
Kampas J (Strnad)
Utkání turnaje řídili tito rozhodčí: 
Pekárek, Strádal, Maloušek.
O konečném umístění rozhodl, při 
rovnosti bodů, vyšší počet nastříle-
ných branek týmu HC Metuje.

Konečná tabulka turnaje 
ve Velkém Meziříčí:

1. HC Nové Město nad Metují 30:5 7
2. HHK Velké Meziříčí 28:3 7
3. HC Skuteč 23:12 4
4. HC Chotěboř 13:19 2
5. HC Brumov-Bylnice 0:55 0
Úspěšná sestava HHK Velké 
Meziř íčí: Vitešník (Juda J.) – 
Kampas F., Smažil, Kampas M., 

Fiala, Bernat – Tlapák, Lainka, 
Zajíc – Strnad, Kampas J., Burian 
– Slabý, Tichý, Šilpoch – Úlovec.

V sobotu 2. dubna se mladší 
žáci zúčastnili turnaje Renocar 

v Rosicích.
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy: 
HC Brumov-Bylnice, VSK Tech-
nika Brno, Hokej Uherský Ostroh 
a HHK Velké Meziříčí. Utkání 
se hrála na 2 × 20 minut čistého 
času. Každá třetina se počítala do 
konečné tabulky.
Výsledky HHK mladších žáků 

v turnaji:
HHK VM – VSK Technika Brno 
1:0 a 2:1
HHK VM – Hokej Uherský Ostroh 
1:0 a 0:4
HHK VM – HC Brumov-Bylnice 
8:0 a 7:0.

Konečná tabulka turnaje 
RENOCAR v Rosicích:

1. HHK Velké Meziříčí 19:5 10
2. Hokej Uherský Ostroh 20:3 9
3. VSK Technika Brno 9:5 5
4. HC Brumov-Bylnice 1:36 0
Nejlepším hráčem turnaje byl vy-
hlášen hráč HHK Velké Meziříčí 
Dominik Šilpoch.
Vítězná sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Juda J. – Báňa M., Kampas 
F., Pacalová, Janoušek, Kameník, 
Báňa D. – Šilpoch, Úlovec, Loup – 
Strnad, Nevěčný, Zeisel – Kapusta, 
Karásek, Juráček.                  -hhk-

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HC Veselí nad Mora-
vou 28:27 (14:15)
Souboj o aktuální pátou příčku 
prvoligové tabulky byl dramatickou 
podívanou až do úplného závěru. 
Od úvodních minut měly více ze hry 
Veselanky, které si rychlejší roze-
hrávkou a nápaditějšími útočnými 
akcemi udržovaly neustálé vedení 
(1:4, 3:6, 4:8, 6:9). Domácí tým měl 
nebývalé problémy s obrannou 
hrou, útočné akce postrádaly dy-
namiku a přesnost. Pouze výborný 
výkon brankářky Inny Hleba nás 
držel v dosahu se soupeřkami. 
Postupem času se herní projev a ze-
jména souhra začaly zlepšovat, což 
v závěrečné části prvního poločasu 
přineslo i vyrovnání brankového 
poměru (25. minuta 11:11). Škoda, 
že netakticky sehraná útočná akce 
těsně před poločasovou pauzou dala 
možnost ještě skórovat soupeřkám. 
Po změně stran se oba celky střídaly 
v nejtěsnějším vedení a utkání spě-

lo k dramatické koncovce (16:18, 
23:22, 27:26). Domácí tým se v zá-
věrečných momentech výrazněji 
zlepšil v obranných činnostech, což 
mu vyneslo i několik brejkových 
příležitostí a „psychickou“ výhodu. 
Poslední minutu jsme pak již ode-
hráli podstatně taktičtěji v útočné 
fázi a soupeře již nepustili do za-
končení. Po závěrečném signálu tak 
mohla naplno propuknout radost 
z cenného vítězství. 7 m – hody 
0:3/3, vyloučení 0:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (11), 
Kratochvílová Hana (6), Studená 
Kateřina (3), Partlová Markéta (2), 
Nechvátalová Natálie (2), Necidová 
Kristýna (1), Zezulová Kristýna (1), 
Koudelová Eliška (1), Škrdlová Re-
nata (1), Rosová Terezie, Janečková 
Denisa. Trenéři ing. Záviška, Mgr. 
Vidláková, E. Partlová.
VIII. ročník Memoriálu Jiřího 

Klindery
Poslední březnový víkend proběhl 

turnaj mladších žákyň v Pardu-
bicích, kam se sjelo celkem devět 
týmů. Naše hráčky se prezentovaly 
velice dobře, když po vyrovnaných 
soubojích porazily družstva Sokola 
Vršovice, Sokola Kobylisy, Baník 
Most a DHC Plzeň. V souboji s do-
mácími „perníkářkami“ jsme uhá-
jili remízu a dělili se o body. Nad 
naše síly byly suverénky letošního 
ročníku – hráčky pražských Hájů, 
Vyrovnané partie jsme dokázali 
odehrát i s celkově stříbrnou Slá-
vií Praha a zejména dramatickou 
podívanou byl souboj s bronzovým 
Havlíčkovým Brodem. V celko-
vém součtu z toho pro naše barvy 
bylo pěkné čtvrté místo. Na základě 
rozhodnutí trenérů zúčastněných 
týmů byla oceněna jako nejlepší 
spojka turnaje Agáta Uchytilová.
Výsledky: Sokol VM – Háje 
4:18 (3:10), – Slávie Praha 8:14 
(4:8), – Havlíčkův Brod 6:7 (1:5), 
Plzeň 6:5 (3:3), – Most 10:8 (6:4), 
– Kobylisy 11:8 (4:3), – Vršovice 
12:3 (6:1).
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-

ková Kateřina (40), Uchytilová 
Agáta (27), Pavlíčková Tereza (1), 
Pacalová Lenka, Zezulová Denisa, 
Singerová Klára, Buchtová Eliška, 
Bíbrová Daniela. Trenérky Jelínko-
vá R., Závišková Il.

Pozvánka do haly za Světlou:
neděle 9. dubna 9.00-16.30 ho-
din Východočeská divize – tur-
naj mladších žaček, účastníci: 
Žirovnice, Ledeč nad Sázavou, 
Pardubice, Havlíčkův Brod, Velké 
Meziříčí

Tabulka 
1. liga mladší dorostenky

 1. Zora Olomouc 15 15 0 0 490:289 30
 2. Zlín 16 13 1 2 493:334 27
 3. Bohunice 14 10 1 3 402:356 21
 4. Otrokovice 14 10 0 4 404:320 20
 5. Velké Meziříčí 15 7 0 8 389:433 14
 6. Veselí n. Moravou 15 6 1 8 324:329 13
 7. Poruba 15 5 1 9 409:417 11
 8. Vlčnov 15 5 1 9 387:429 11
 9. Zábřeh 16 4 2 10 388:433 10
10. Karviná 14 3 1 10 293:373 7
11. Kunovice 15 0 0 15 209:475 0
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

St. dorost
FC VM – Žďár n. Sáz. 1:1 (0:1)
Střelci: Smejkal (91.). Rozhodčí: 
Černý. Diváci: 40. Sestava FC VM: 
Pöpperl – Polák, Štefka, Jahoda, 
Pospíšil – Malec (57. Láznička) – 
Kozuň, Prchal, Smejkal, Kameník 
(72. Kuřátko) – Liška. Nenastoupil: 
Dohnal, Wasserbauer, Pól.
Začátek utkání byl z obou stran 
velmi opatrný. Hráči si zvykali 
na přírodní povrch. V 10. min. 
zahrával Polák PVK, ale jeho centr 
nedokázal v nadějné šanci hlavou 
umístit do brány Kameník. Ve 
21. min., po pěkném centru Žďáru, 
hlavičkoval host. hráč těsně vedle 
brány. O 4 min. později po krásném 
úniku Lišky po straně až k rohové-
mu praporku, centroval Liška do 
vápna na Smejkala, ale v dobrém 
postavení hlavičkoval nad břevno. 
Ve 33. min. jsme se mohli dočkat 
prvního gólu, když poslal Liška do 
běhu Kameníka, který míč v malém 
vápně zasekl pod sebe a před prázd-
nou bránou střílel mimo. Po našem 
rohu špatně zpracoval míč Pospíšil, 
kterému sebral míč host. hráč, jenž 
následně mohl jít sám na bránu, 
ale v dobré situaci zastavil čistým 
skluzem host. hráče Štefka.
Do druhého poločasu jsme vstupo-
vali s touhou vyhrát, ale realita byla 
jiná, když ve 48. min. udělal ve váp-

ně po souboji s host. hráčem osobní 
chybu Štefka a soupeř to potrestal. 
Po vstřeleném gólu se začal soupeř 
zatahovat do zadní linie. Naši hráči 
se zkoušeli prosadit středem hřiště, 
ale obrana hostí nám to nedovolo-
vala. V 85. min. po zahraném autu 
se dostal míč před vápno na úplně 
volného Kozuně, ale ten jen trefi l 
stojícího brankáře. V 91. min. jsme 
zahrávali poslední PVK Liškou, 
který dal dlouhý centr do vápna, 
kde se míč šťastně odrazil před 
Smejkala a ten bez větších problémů 
zařídil konečnou remízu.
Utkání skončilo remízou zaslouže-
ně. Terén byl pro obě strany těžký, 
protože nikdo přes zimu netrénoval 
na přírodní trávě. V prvním polo-

čase jsme dobře kombinovali, ale 
kazili jsme fi nální přihrávky. Ve 
druhém poločase jsme bojovali, 
až do samého konce a zaslouže-
ně jsme vstřelili gól.    -ls,sme-

Ml. dorost
FC VM – Žďár n. Sáz. 0:3 (0:2)
Úvod derby se odehrával s velkým 
nasazením obou mužstev, ale pouze 
mezi šestnáctkami. Důležitá pro 
vývoj zápasu byla 11. minuta, kdy se 
domácí obrana nedohodla s branká-
řem Řeháčkem a Benda si dal vlastní 
gól. Od té chvíle převzali iniciativu 
Žďárští a vytvořili si několik šancí. 
Domácí se naopak snažili o brejky, 
které se jim moc nedařily. Druhý gól 
vstřelili hosté v 24. minutě z roho-
vého kopu. Domácím se těsně před 
půlí podařilo snížit, avšak rozhodčí 
branku pro ofsajd neuznal.

Do druhé půle domácí vstoupili jako 
vyměnění. Vytvořili si tlak, hra se 
odehrávala před žďárskou bránou, 
ale žádnou slibně vypadající šanci 
neproměnili. Studená sprcha pro 
domácí přišla v 60. minutě, když 
inkasovali potřetí po hrubé chybě 
brankáře. Po tomto gólu Velkomezi-
říčští už neměli sílu na zkorigování 
a zdramatizování zápasu.
Rozhodčí: Trochta; ž. k.: 0:1; diváci 
35. V. Meziříčí: Řeháček – Rosický, 
Štefka, Voneš, Benda (55. Ostrý M.) 
– Bárta, Nápravník, Láznička, Pro-
cházka (61. Ostrý Š.) – Komínek, 
Bradáč.                                  -kol-

MSŽD
FC VM – Tatran Brno Bohunice 
2:2 (2:0)
Střelci branek: 17. Kurečka, 30. 
Ráček – 61. Burčík a 67. z PK 
Sáček. Rozhodčí: Fridrichovský – 
Krejčí, Rosický P. Počet diváků: 50. 
Sestava: Kučera – Juda, Novotný, 
Smejkal, Hamřík – Vokurka, Rá-
ček, Špaček, Kurečka – Zsihovics, 
Liška. Do hry dále nastoupili: 
Kožený, Krčál, Těšík.
Za krásného slunečného počasí 
přivítali naši starší žáci v prvním 
jarním kole na domácím hřišti 
hráče Bohunic. Na podzim jsme 
prohráli v Brně Bohunicích 2:5. 
Naši mladíci vstoupili do utkání 
aktivně a už v 2. minutě zahrávali 
přímý kop, ale kapitán Ráček trefi l 
jen zeď. Ve 13. minutě se do šance 

dostali hosté, ale míč skončil nad 
brankou vybíhajícího brankáře 
Kučery. První branka utkání padla 
v 15. minutě, když se na hranici 
pokutového území uvolnil Ráček, 
jeho střelu brankář vyrazil a do-
bíhající záložník Kurečka poslal 
míč k tyči. Pěknou kombinaci 
předvedli Zsihovics s Ráčkem 
ve 30. minutě, když si mezi obránci 
vyměnili míč a Ráček sám před 
brankářem nezaváhal a poslal jej 
podél vybíhajícího brankáře – 2:0.
Druhý poločas začal za převahy 
hostí, domácí jakoby ještě byli 
v kabině. Jedinou šanci druhého 
poločasu si vytvořili ve 47. mi-
nutě, když se po křídle uvolnil 
Krčál, ale jeho střela skončila 
těsně vedle. Pak se ke slovu dostali 
hosté. V 61. minutě se na hranici 
pokutového území uvolnil hostující 
útočník, poslal míč podél malého 
vápna a dobíhající záložník jej 
dopravil do branky. V 67. minutě 
odpískal rozhodčí utkání pokuto-
vý kop, brankář Kučera se míče 
dotkl, ale ten skončil v síti. Naši 
žáci přišli o vítězství špatným vý-
konem v druhém poločasu. Příští 
neděli pojedou do Zlína.       -dek-

Starší žáci B přátelské utkání
FC VM B – Polná 0:2 (0:2)
Sestava: Hladík – Horký, Z. Juda, 
Hlávka, Bačák – L. Chalupa, Hybš, 
Singer, Heto – Prchal, Nevídal.
Do hry zasáhli: P. Liška.         -kli-

Minulý týden 23. 3. 2011 pořádala 
Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí okrsko-
vé kolo v sálové kopané o postup 
do okresního kola. Turnaje se 
zúčastnily střední školy velkome-
ziříčského regionu – Gymnázium 
VM, Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie VM, Střední 
škola řemesel a služeb VM (SŠŘS) 
a Střední odborná škola Jana Tiraye 
Velká Bíteš. Družstvo SŠŘS, které 
odehrálo 4. utkání v 5 hráčích, 

skončilo rozdílem jedné branky na 
nepostupovém třetím místě.
Družstvo hráčů: Zdeněk Simandl 
1. P, Miroslav Koukola 1. P, Jan 
Zikmund 1. P, Josef Milota 2. OZS, 
Martin Kujal 2. OZS, Aleš Doubek 
1. P, Tomáš Lipka 2. OZS, Tomáš 
Černý 1. P. Všem hráčům děkujeme 
za reprezentaci, přejeme mnoho 
dalších sportovních i školních úspě-
chů a Aleši Doubkovi, který utrpěl 
úraz, brzké uzdravení!                   

-mič-

Starší dorostStarší dorost

Starší žáci HHK, ZS Velké Meziříčí
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HODNOCENÍ STOLNÍHO TENISU VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2010/2011

HÁZENÁ

MSD sk. D
Vrchovina – FC VM 1:0 (0:0)
Střelci: Buchta (81.). Rozhodčí: Ko-
lář – Podaný, Buček, DS Kundelius 
L., ž. k. 3:3, (Berka 50., Dufek 85., 
J. Krejčí 90.). Diváků 650. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Hort, 
Souček, J. Krejčí – Dufek, Berka 
(82. Jaroš), L. Němec, Netrda – Po-
korný – Ďurica (59. P. Mucha).
Nové Město přivítalo hosty menším 
hřištěm, jehož povrch už na první 
pohled zdaleka nepůsobil dobrým 
dojmem. V základní sestavě Vel-
mezu, jak vidno, stále chyběl Jaroš 
a P. Mucha, i když pozitivní je, že na 
lavičce byli a do utkání nakonec oba 
zasáhli. Od úvodních minut to byl 
boj o to, kdo bude v utkání udávat 
tón. Domácí se svou snahou dlou-
hými míči už od gólmana přenášet 
hru co nejrychleji do vápna soupeře 
a tam se pokusit využít případ-
ných chyb soupeřových zadáků, 
v úvodním dějství příliš neuspěli. 
Nutili tím sice Meziříčské k častým 
odkopům, které stěží nacházely 
adresáta, ale víc z toho kromě tří 
standardních situací nevytěžili. 
Vzhledem k rozměrům hřiště jim 
však nedělalo potíže dobře zahuš-
ťovat prostor od středu počínaje 
až po vlastní šestnáctku a úspěšně 
mař it snahu Velmezu o rychlé 
kombinace. Zhruba uprost řed 
prvního dějství navíc od kopaček 
hráčů Vrchoviny začaly létat jiskry 
a hostům postupně nezbylo, než se 
přizpůsobit. Diváci tak byli svědky 
celé řady tvrdých osobních sou-
bojů, fotbal k vidění téměř nebyl. 
O střelbě či situacích volajících po 
zakončení hanba mluvit. Jedinou 
střelou hodnou toho jména ze strany 
Meziříčských vyzkoušel pozornost 
domácího brankáře Vítka J. Krejčí 
ve 29. min., po průniku po levé 
straně. Pálil ale už z úhlu a Vítek 
nechyboval. Meziříčští měli také 
možnost zahrávat několik stan-
dardek, ale vážněji z nich ohrozit 
branku domácích se jim nepodařilo. 
Po přestávce hostům s přibývajícím 
časem začaly kombinace vycházet 
lépe a byli také častěji na polovině 
Vrchoviny. Několika rychlým 
výpadům s kombinacemi na jeden 
dotek chyběla přesná fi nální příhra 
do gólové šance. Litovat mohli 
Meziříčští už akce ze 47. min., kdy 
se po neúspěšném rohu Vrchoviny 
řítil do vápna soupeře L. Němec, 
byl stažen rukou atakujícího proti-
hráče, jenže rozhodčí to považoval 
za přátelské hašteření. O čtyři min. 
později zahrál výborně tr. kop Hort 
po faulu na pronikajícího Berku, 
ani ten však změnu skóre nepřinesl. 
Střela Netrdy po signálu v 61. min. 
byla na cestě do sítě zblokována 
a vzápětí si oddechli hosté, když 
domácí z dvaceti metrů trefi li zeď. 
Na víc ale začali mít v závěrečné 
dvacetiminutovce Meziříčští. Nej-
prve po akci pravé strany centroval 
do vápna na nabíhajícího Netrdu 
Dufek. Tomu ale chyběly centime-
try k tomu, aby mohl míč, který 
nakonec poslal špičkou kopačky do 
zámezí, lépe umístit. V 75. min. po 
zmatku, který vyvolal v šestnáctce 
domácích svým průnikem Netrda 
a vylákal daleko z branky i Vítka, 
pálil L. Němec ve výhodné pozici, 
bohužel z otočky jen nad. Krátce 
nato vypálil táhlou jedovku ke 
vzdálenější tyči Dufek, těsně ji však 
minul. Když už se zdálo, že vše 
směřuje k remízovému konci, do-
mácí brankář dlouhým a přesným 
nákopem rozehrál akci, při které 
se obrana Velmezu dopustila jediné 
vážnější chyby a Buchta v 81. min. 
zblízka zajistil svému celku plný 
bodový zisk. Trenér FC VM po 
utkání řekl: „Remízový zápas roz-
hodla jediná chyba Z. Muchy a Sou-

čka, kdy prvně jmenovaný nechal 
odcentrovat protihráče téměř od 
autové lajny a Souček nedůsledně 
pokryl Buchtu, který dal jediný gól 
zápasu. Utkání ovlivnil nekvalitní 
povrch hřiště, navíc malého, takže 
zvláště v prvním poločase to byl 
samý souboj a diváci fotbal téměř 
neviděli. Druhý poločas jsme byli 
lepší, jenže jsme nedokázali využít 
čtyři brejkové situace, které jsme 
vinou nepřesné fi nální přihrávky do 
gólové šance nedokázali dotáhnout 
do brankového vyjádření.“    -ber-
 1. Vyškov 18 10 2 6 31:17 32
 2. RSM Hodonín 18 9 4 5 31:18 31
 3. Žďár n. Sáz. 18 8 4 6 34:22 28
 4. Rosice 18 8 3 7 29:20 27
 5. Vikt. Otrokovice 18 8 3 7 31:24 27
 6. Třebíč 18 6 9 3 21:14 27
 7. Vrchovina 18 8 3 7 16:15 27
 8. Velké Meziříčí 18 7 5 6 24:27 26
 9. Tasovice 18 7 4 7 26:32 25
10. Pelhřimov 18 6 6 6 27:25 24
11. Konice 18 5 6 7 25:28 21
12. Sparta Brno 18 5 6 7 12:21 21
13. Blansko 18 6 3 9 20:31 21
14. DOSTA Bystrc 18 5 6 7 17:35 21
15. Napajedla 18 4 7 7 21:24 19
16. Uherský Brod 18 5 3 10 13:25 18

Benfi ka
 1. Čáslavice-Sádek 15 12 1 2 42:18 37
 2. Kouty 15 8 5 2 38:17 29
 3. Hartvíkovice 15 7 6 2 25:16 27
 4. Rantířov 15 8 1 6 37:36 25
 5. V. Meziříčí B 15 6 6 3 21:14 24
 6. Náměšť-Vícenice 15 7 2 6 28:28 23
 7. Bohdalov 15 6 2 7 32:29 20
 8. Třešť 15 5 5 5 23:25 20
 9. Přibyslavice 15 4 4 7 27:27 16
10. Křoví 15 4 4 7 35:40 16
11. Budišov-Nárameč 15 4 3 8 34:45 15
12. Stonařov 15 4 3 8 16:29 15
13. Rapotice 15 4 2 9 33:44 14
14. Bedřichov 15 1 6 8 21:44 9

V 8. ročníku městské amatérské 
ligy poprvé zvítězili hráči HC 
Bory.
14. a 15. kolo – nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Sanborn VM – HC Bory 4:10
Puffer 2, Bajer F., Lorenc – Kabelka 
2, Velecký 2, Hájek 2, Novák 2, 
Uhlíř, Fenyk
Mazánek Březka – Technické 
služby VM 11:1
Burian J. 2, Rouš 3, Hladík 3, Hlad-
ký 2, Burian V. – Kružík
SK Netín – SK Omega VM 4:6
Kolář, Sýkora, Podsedek, Dvořák 
D. – Budín 3, Dočkal 2, Dvořák
Agromotor VM – Euro ice boys 
VM 7:4
Sýkora 2, Babák 2, Sobotka, Ka-
dela, Pavlas – Pour 2, Malát, Ma-
toušek
1. HC Bory 14 10 1 3 78:47 21

2. SK Omega VB 14 8 2 4 55:43 18
3. Mazánek Březka 14 8 1 5 51:42 17
4. Sanborn VM 14 5 4 5 64:59 14
5. SK Netín 14 6 2 6 66:55 14
6. Agromotor VM 14 5 2 7 60:69 12
7. Technické služby VM 14 4 2 8 59:82 10
8. Euro ice boys VM 14 2 2 10 50:86 6

1. liga – o postup do extraligy
Horní Heřmanice – Farma Měřín 
12:9
Kutílek 5, Mejzlík J. 2, Šilhán 2, 
Horký, Střecha, Mejzlík Z. – Uchy-
til 2, Půža 2, Blažek, Mužátko, 
Štoček J., Seknička, Kašpar
SK Vídeň – River VM 9:1
Střecha Lud. 3, Vídeňský 2, Ambrož 
2, Studený, Dobrovolný – Rous
NHÚ Balinka VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 4:7
Vacula 3, Strádal R. – Pyrochta 4, 
Vidlák 2, Strnad
SK Lavičky – Auto Dobrovolný 

VM 5:10
Polák 2, Mejzlík, Dvořák, Skryja – 
Weber 4, Šefčík 2, Krejčí 2, Novák, 
Uchytil
1. SK Vídeň 14 10 2 2 69:43 22
2. Auto Dobrovolný VM 14 10 0 4 102:59 20
3. SK Afcon Kunšovec VM 14 9 0 5 91:58 18
4. Horní Heřmanice 14 6 1 7 83:88 13
5. Farma Měřín 14 6 1 7 54:78 13
6. River VM 14 4 2 8 39:73 10
7. NHÚ Balinka VM 14 4 1 9 39:67 9
8. SK Lavičky 14 3 1 10 48:59 7
1. liga – o konečné umístění 6.–11.
HCF Dráhy VM – SPL Radostín 
n. Osl. 2:6
Šmída, Slavík – Špatka 2, Hubený, 
Váša, Pešek, Láznička
HC Benetice – HC Tasov 2:4
Valík, Novotný – Jaseňák 2, Ha-
máček, Švec
HC Pikárec – Stránecká Zhoř 
6:2

Chrást 2, Broža, Vařejka, Odehnal, 
Kopecký – Kuřátko, Vlach
SPL Radostín n. Osl. – HC Pi-
kárec 8:3
Láznička 2, Kment 2, Hubený, 
Pešek, Šíma, Vondrák – Chrást 
2, Jaša
Stránecká Zhoř – HC Benetice 
6:6
Bartušek 2, Kujínek 2, Vlach J., 
Urbánek – Letmajer 2, Mikuláš 2, 
Houzar, Novotný
HC Tasov – HCF Dráhy VM 2:4
Páral, Hamáček – Šmída 3, Tom-
šík
6. HC Pikárec 15 11 1 3 77:48 23
7. HC Benetice 15 7 3 5 62:52 17
8. SPL Radostín n. Osl. 15 7 2 6 51:44 16
9. HCF Dráhy VM 15 6 3 6 59:67 15
10. Stránecká Zhoř 15 3 4 8 49:65 10
11. HC Tasov 15 4 1 10 37:59 9

-vid-

2. liga ženy
Sokol VM – HC Veselí nad Mora-
vou 35:31 (20:11)
Oba týmy z popředí tabulky od prv-
ních minut vyznávaly více útočné 
snahy než defenzivní hru. První 
čtvrthodina se hrála ve vysokém 
tempu a měla vyrovnaný průběh 
(5:5). V dalších momentech měla 
navrch naše důrazná obrana. Rych-
lý přechod na soupeřovu polovinu 
postupně slavil úspěch, přinesl za-
sloužené tříbrankové vedení (8:5). 
Soupeřky reagovaly přesnými 
zásahy zejména z postu pravé 
spojky a srovnaly brankový poměr 
(8:8). Náš celek se nenechal vyvést 
z míry, pokračoval v nasazeném 
tempu a do konce první části doko-
nale rozebíral soupeřovu defenzivu 
(12:8, 18:9). Ani po změně stran 
jsme neubrali nic z pohledných 
a efektivně zakončovaných akcí, 
získali si výrazné vedení (26:14, 
31:18, 34:21). K překvapení všech 
diváků i domácího trenéra se naše 
obrana začala stávat „rejdištěm“ 
soupeřek, k tomu přibyla nepře-
berná spousta individuálních chyb 

a náskok se začal ztenčovat (34:27). 
Soupeřky se střeleckým apetytem 
nijak nehazardovaly a v závěru 
„kosmeticky“ upravily skóre na 
více než přijatelný rozdíl. 7 m – 
hody 1/0:4/2, vyloučení 2:2.
Hrály: Lavická J., Zelníčková Ma. 
– Plachetská Ji. (8), Salašová I. (8), 
Hrůzová Jar. (7), Hammerová Ter. 
(4), Dvořáková Š. (3), Mejzlíková 
Kat. (2), Plachetská Zu. (2), Fische-
rová Mi. (1), Svobodová Di. Trenér 
ing. Tvarůžek.

-záv-
2. liga mužů Morava jih

TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
27:24 (15:14)
Úvod utkání se vydařil lépe hos-
tům, kteří měli sice méně ze hry, 
ale dokázali trestat zbytečné chyby 
domácích. Telnice si tak vypra-
covala tříbrankový náskok (3:6). 
Domácí zlepšenou obranou a dob-
rým přechodem do útoku srovnali 
(14. minuta 7:7) a následně šli do 
vedení (11:8). Pak díky několika ne-
přesnostem našich hráčů dokázala 
Telnice hru srovnat a do šaten šli 
domácí pouze s jednobrankovým 
náskokem.
Začátek druhé půle vyšel hostům, 

když lehce procházeli přes naši 
nedůslednou obranu a útočné akce 
končily v rukou soupeře. Tento 
špatný herní projev znamenal 
vedení Telnice v 11. minutě 17:23. 
Navíc z domácích řad obdrželi čer-
vené karty opory Chlubna, Večeřa 
a stav byl kritický. Domácí na tento 
nepříznivý vývoj reagovali odde-
chovým časem, kde následovala 
důrazná domluva trenéra. Mezi-
říčští zlepšili obranu, za kterou se 
fantastickým výkonem prezentoval 
David Stoklasa. Ten doslova zavřel 
branku a od 14. minuty druhé půle 
nedostal jediný gól! Naši hráči tedy 
s jistotou v brance i přes těžkopádný 
útok dokázali zvrátit vývoj v utkání 
a zvítězit.
7 m – hody 4/2:4/1, vyloučení: 6:3, 
navíc domácí přímá ČK Večeřa 
a Chlubna
Sled branek: 2:1, 3:6, 7:7, 11:8, 
12:10, 13:13, 15:14, 16:17, 17:23, 
19:24, 24:24, 27:24
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Poul Ondřej – Konečný Ladislav 
(6), Živčic Pavel (5), Kříbala Martin 
(3), Matušík Roman (3), Chlubna 
Tomáš (3/1), Kaštan Jiří (2), Stra-
šák Pavel (2/1), Večeřa Vítězslav 

(2), Kříbala Petr (1), Kříbala Pavel, 
Babáček Petr. Trenér Vaverka 
Vlastimil, zodpovědný vedoucí 
Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 
31:22 (12:10)
Domácím se podařil vstup do utkání 
na výbornou. Základem byla dobře 
fungující obrana a rychlý přechod 
do útoku. Domácí si tak vypraco-
vali slibné vedení a v 25. minutě 
vedli 11:4. Pak ale přišlo polevení 
v koncentraci a hosté se do poločasu 
dotáhli na rozdíl dvou branek.
Začátek druhé půle vyzněl také lépe 
pro domácí. Naši hráči nedovolili 
soupeři z Třeště gólově se přiblížit. 
Pestrý útok a spolehlivě fungující 
obrana, za kterou dobře chytal 
Ondra Poul, byla základem k zisku 
zasloužených dvou bodů.
7 m – hody 3/1:2/1, vyloučení: 2:2
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Kůra Petr – Bezděk Jakub (10), 
Kříbala Petr (9), Strašák Pavel (3), 
Babáček Petr (2), Kříbala Martin 
(2), Kubiš David (2), Pospíšil Martin 
(2), Novotný Václav (1), Novotný 
Radek, trenér Šidlo Ladislav.

-šid-

Do sezony jsme postavili pět druž-
stev. Náš nejlepší tým, hrající KP 
1 nastupoval v sestavě: Říkovský 
Aleš, Klíma Petr, Pokorný Jan, 
Klíma Tomáš, Bazala Jan a Kam-
pas Jan. Hráči obsadili krásné 
čtvrté místo v tabulce. Zejména 
nám vyšla druhá polovina soutěže, 
v které jsme pouze jednou prohráli 
s Nížkovem a dvakrát remízovali 
se Žďárem a Humpolcem, zbytek 
jsme si připisovali samé výhry. Bo-
hužel, bodová ztráta na první dvě 
postupové pozice už byla veliká. 
Doufáme, že nám vydrží skvělá 
forma i do příští sezony a pokusíme 
se útočit na čelo tabulky a zároveň 
bojovat o postup o třídu výš, do 
divize. Bilance našich tenistů byla 
12 výher, 4 remízy a 6 proher, 
konečné skóre je 193 vyhraných 
zápasů a 150 prohraných a nakonec 
zisk 50 bodů. Nejlepší hráč v tom-
to roce byl Pokorný Jan se 73,33 
% úspěšností (26. místo v kraji), 
hned v závěsu skončil Klíma Petr 
s 67,95 % úspěšností (32. místo 
v kraji), na třetí pozici Říkovský 
Aleš s 66,22 % úspěšností (33. 
místo v kraji), čtvrtý byl Bazala 
Jan s 44,74 % úspěšností (78. místo 
v kraji), pátý Klíma Tomáš s 31,25 
% úspěšností (128. místo v kraji) 
a šestý skončil Kampas Jan s 29,03 
% úspěšností (139. místo v kraji). 
Jde o velmi mladý a perspektivní 
tým.
Další z cílů před začátkem soutěží 
bylo dostat rezervní tým do kraje. 

Béčko hrající OP 1 skončilo na 
druhém místě za Sokolem Žďár nad 
Sázavou. Bohužel pro naše hráče 
jde o nepostupovou 
pozici. Do kvalifi ka-
ce o KP 3 jde pouze 
první z okresu a nut-
no dodat, že hráči na 
Žďár prostě neměli. 
I tak musíme rezer-
vu hodnotit kladně. 
Hráči nastupovali 
v sestavě Kampas 
Jan, Klíma Tomáš, 
Skryja Marek, Šou-
kal Slavomír a Buk 
Martin. Našim nej-
lepším hráčem se 
s t a l  Kampas Jan 
a obsadil 3. místo 
v okrese. Do příští 
sezony je cíl jasný, 
postoupit do kraje.
Třetí tým, hrající OP 
2 se umístil na třetí 
příčce. Nastupoval 
převážně v sestavě 
Buk Martin, Dvořák 
František, Kořínek 
Stanislav, Bednář 
Ivan, Pokorný Mar-
tin, Buk Radek a jiní 
(hráči z D i E). Nej-
lepším hráčem v této kategorii 
se stal Buk Martin a skončil na 
třetí pozici. Družstvo hrálo celý rok 
o postup a bojovalo o čelo tabulky 
hlavně s Rovečným a Lhotkami.
Naše nově přihlášená družstva D 

a E začala svoji éru v nejnižší sou-
těži. Nikdy nedělá dobrotu, aby dva 
týmy stejného oddílu nastupovaly 

ve stejné třídě, proto nám šlo hlav-
ně o to, aby jedno z nich postoupilo 
o třídu výš, do OP 5. Tento nelehký 
úkol se nám podařilo splnit a D 
svoji skupinu vyhrálo a postupu-
je. Největší zásluhu na tom měli: 

Prachař Vít, Vodák Petr, Zelený 
Tomáš, Zelený David, Schabský 
Luboš, Dvořák František, Bed-

nář Ivan a Caha 
Martin.
Po s l e d n í  t ý m , 
složený z našich 
nejmladších si ne-
vedl vůbec špatně. 
Skončil na pátém 
místě a dosahoval 
i na třetí pozici, 
kde rozhodlo pou-
ze skóre. Z deseti 
utkání jsme do-
kázali 3× vyhrát, 
jednou remízovat 
a 6× prohrát. Pro 
naše mladíky to 
byl první soutěžní 
premiérový rok. 
Hráč i  nasbí ral i 
mnoho cenných 
zkušeností, které 
se jim zcela urči-
tě budou hodit do 
dalších let. Sesta-
va byla následova-
ná: Juda Zdenek, 
Němec Tadeáš, 
Mina ř ík Jakub, 
Prachař Václav, 
Liška Radim, Liš-

ka Patrik a Kobylka Lukáš.
V této sezoně se také povedlo 
našim dorostencům vyhrát kraj-
ský turnaj tříčlenných družstev 
a postoupit na republiku do Ostravy. 
Tam skončili na krásném 13. místě 

HC Bory zvítězil v městské hokejové lize

ve složení Bazala Jan, Kampas 
Jan a Skryja Marek. Konal se také 
turnaj jednotlivců dorostu. V této 
kategorii dokázal zvítězit Kampas 
Jan a společně s celkovým vítězem 
Bazalou Janem postupují také na 
republiku, která nebyla ještě ode-
hrána. Pro náš oddíl je to další velký 
úspěch – zisk už druhého titulu 
krátce po suverénním vítězství na 
přeboru dorosteneckých družstev 
počátkem ledna.
Tato sezona byla pro náš oddíl vý-
jimečná z důvodu počtu družstev 
a hlavně dobře hrajícího dorostu. 
Jde o historicky největší úspěch, 
jakého kdy náš dorost dosáhl.
Jsme moc rádi, že v našem měs-
tě je o tento sport veliký zájem 
a budeme nadále pracovat a po-
kračovat v budování základny 
a dokonalosti našich mladých 
stolních tenistů.
Konečná tabulka našeho áčka:

Krajský přebor 1. třídy, 
po 22. kole – základní část

 1. Nížkov A 22 18 2 2 0 745:525 206:114 60
 2. Třebíč A 22 17 2 3 0 742:501 205:116 58
 3. Humpolec A 22 12 5 5 0 703:615 188:148 51
 4. V. Meziříčí A 22 12 4 6 0 737:629 193:150 50
 5. H. Brod B 22 12 3 7 0 712:626 185:157 49
 6. Chotěboř B 22 8 5 9 0 677:685 174:168 43
 7. Pelhřimov B 22 8 3 11 0 616:678 163:173 41
 8. Náměšť A 22 6 5 11 0 620:694 151:186 39
 9. Telč B 22 5 6 11 0 607:740 148:197 38
10. TJ Žďár B 22 4 6 12 0 650:754 154:195 36
11. Jihlava C 22 4 2 16 0 542:712 122:197 32
12. Ledeč A 22 4 1 17 0 564:756 120:208 31

-pk-

Družstvo A stolního tenisu Velké Meziříčí

Oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad
chlapce a děvčata naroze-
né 1995–2002 se zájmem 

o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30–19.30 hodin 

ve sportovní hale za Světlou.


