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Dnes
ve středu 13. 4. končí výstava 
Jaro a čas Velikonoc, která 
probíhá na velkém sále Ju-
piter clubu do 18 hodin. Vý-
stavu připravil Český svaz 
žen ve spolupráci s Jupiter 
clubem.

Setkání 
se starostou 

města
spojené s představením vý-
sledku sociologického prů-
zkumu ve Velkém Meziříčí.
Ve čtvrtek 14. 4. v 16 hodin 
v kinosále JC se uskuteční 
další setkání se starostou Ra-
dovanem Necidem. Budou zde 
také prezentovány výsledky 
dlouhodobé sociologické son-
dy, připravené a prováděné 
zástupci Filozofické fakulty 
UK Praha.

Rybáři vystavují
pátek 15. 4. v 16 hodin pro-
běhne v předsálí kina JC ver-
nisáž výstavy k 115. výročí 
založení místní rybářské or-
ganizace.
Více na straně 8

Den země 
v Balinách

neděle 17. 4. od 13 hodin 
v přírodním parku Balinské 
údolí pořádá Ostrůvek – stře-
disko ekologické výchovy Den 
země s pestrým programem.
Více na straně 5

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 infor-
movat v tištěném týdeníku. 
Některé příspěvky čtenářů si 
již můžete přečíst 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 
či na mobilu 739 100 979, 
732 203 787.

Ing. Ivana Horká,
šéfredaktorka týdeníku

Velkomeziříčsko

Město posílí a zefektivní 
výkon svého úřadu

Velké Meziříčí získá z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
6,6 milionu korun na posílení institucionální kapacity a efektivnosti výko-
nu svého městského úřadu. O fi nanční podporu tohoto projektu požádalo 
již v únoru loňského roku a v operačním programu lidské zdroje a za-
městnanost uspělo. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 7,8 milionu 
korun a dotace ze strukturálních fondů tvoří 85 %. Vlastní podíl města 
tedy bude pouze patnáctiprocentní ve výši 1,17 milionu korun.

Zmíněné fi nance přispějí k širšímu využití moderních technologií 
a manažerských metod v oblastech procesního, projektového, fi nančního 
řízení i strategického plánování na městském úřadě. V podstatě půjde 
o analýzu procesu jak lépe řídit organizaci. „Rádi bychom na našem 
úřadě udělali procesní a projektové změny, to znamená změny týkající 
se řízení úřadu. Jedním z cílů je kvalita řízení, která by se měla projevit 
na práci úřadu i samosprávy, a samozřejmě i na vztahu občan=klient 
a my, jako poskytovatelé služeb,“ vysvětlila manažerka projektu Zuzana 
Villertová z odboru výstavby a regionálního rozvoje městského úřadu 
a dodala, „v žádném případě to neznamená zeštíhlení úřadu, není to 
personální audit.“

Realizace projektu na velkomeziříčském městském úřadě byla za-
hájena již v říjnu loňského roku a jeho ukončení je rozplánováno až do 
července 2013.

Během tohoto období projde úřad procesním a projektovým auditem 
a dojde i k aktualizaci strategického plánu rozvoje města schváleného 
zastupiteli v roce 2008. Součástí celého procesu pak bude také potřebné 
doškolování zaměstnanců i volených zástupců samosprávy a nákup 
a zavedení nového softwaru na úřadě. „V současné době již odborná 
fi rma provádí dotazníkové šetření na městském úřadě. První dotazník se 
týkal všech zaměstnanců, druhý pak pouze vedoucích odborů,“ popsal 
průběh projektu místostarosta Josef Komínek. Dotazy byly směřovány 
na spokojenost zaměstnanců úřadu se svým zaměstnavatelem, tedy i na 
jejich vztahy a komunikaci s nadřízenými, či mezi jednotlivými odbory 
nebo i samotnými řadovými zaměstnanci a z toho vyplývající návrhy na 
zlepšení. To by ve výsledku měli poznat nejen zaměstnanci úřadu, ale 
hlavně také občané coby jeho klienti.                         Martina Strnadová

Slavnostní zahájení Univerzity 
třetího věku na Vysočině připravuje 
Kraj Vysočina a Domov pro seniory 
Velké Meziříčí. Proběhne příští 
týden v novém objektu domova pro 
seniory v Čechových sadech, kde 
univerzita bude také fungovat.

Záštitu nad touto akcí převzal 
Petr Krčál, radní kraje Vysočina 
pro sociální oblast, a Radovan 
Necid , starosta města Velké 
Meziříčí. Na slavnostní odpo-
ledne je připraven program – po 
zahájení a slavnostním přestřižení 
pásky, bude následovat prohlídka 
učebny, ukázka práce na inter-
aktivní tabuli a koncert i beseda 
s populární zpěvačkou Naďou 
Urbánkovou.

„Toto slavnostní otevření je neve-
řejné, proběhne jenom za účasti po-
zvaných hostů,“ upřesnila ředitelka 
domova Helena Chalupová, „pro 
veřejnost bude k dispozici zhruba 
o měsíc později, tedy v květnu, kdy 
pořádáme den otevřených dveří 
našeho nového zařízení.“

Univerzita třetího věku na Vysočině
bude slavnostně otevřena

V průběhu jarních a letních měsí-
ců letošního roku se uskuteční tak-
zvaný ‚nultý‘ ročník Univerzity 
třetího věku, v rámci kterého se 
uskuteční šest úvodních seminářů 
s rozmanitými tématy. „V září 2011 
bude potom zahájen 1. ročník 
univerzity třetího věku, který bu-
de tematicky zaměřen na zdravý 
životní styl seniorů a v roce 2012 
zahájíme 2. ročník zaměřený na ži-
vot na Vysočině,“ dodala Helena 
Chalupová.

Zmíněný domov pro seniory byl 
ve Velkém Meziříčí otevřen letos 
na sklonku ledna. Přestěhovali se 
do něho klienti z budovy na Hor-
noměstské ulici. Kapacita nového 
zařízení je čtyřiadevadesát lůžek 
a stavba i s vybavením přišla na více 
než 130 milionů korun. Investorem 
byl kraj Vysočina, který získal na 
tuto akci sedmdesátiprocentní dota-
ci z ministerstva práce a sociálních 
věcí a zbytek peněz pak přidal ze 
svého rozpočtu.

Iva Horká

Wellmez – nové nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež ve Velkém Meziříčí bylo slavnostně otevřeno 
a požehnáno. Při této příležitosti se v pátek 8. dubna 
sešli všichni v bývalém objektu Obnovy na Hornoměst-
ské ulici, kde zařízení zahájilo již s počátkem března 
svoji činnost. Nechyběli zástupci Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, která nízkoprahové zařízení provozuje, 
ani Charity ČR. Hosty byli i zástupci města Velké Me-
ziříčí, jež zajistilo vhodné prostory a na vlastní náklady 
je upravilo, zástupci kraje Vysočina, který poskytl 
fi nance na první tři roku provozu a další hosté.

Jana Zelená, ředitelka žďárské charity připomněla 
historii vzniku velkomeziříčského zařízení: „Myšlenka 
vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve 
Velkém Meziříčí se vyvíjela poměrně dlouhou dobu. Už 
někdy v roce 2006 mě oslovil tehdejší starosta František 
Bradáč s tím, že by byl velice rád, aby takové zařízení 
ve Velkém Meziříčí fungovalo,“ popsala Jana Zelená 
počátky s tím, že současně charitu požádal, aby městu 
s realizací záměru pomohla. O podobné zařízení byl 
totiž mezi velkomeziříčskou mládeží i veřejností velký 
zájem. Dlouho se však městu nedařilo najít vhodné 
prostory. Až rok 2010 přinesl v této věci změnu a vy-
hovující místo poskytla hala bývalé Obnovy, kterou 
město na přelomu letošního roku upravilo. „Chtěl bych 
poděkovat všem zastupitelům za to, že odsouhlasili 
na přestavbu 1.313.000 korun,“ dodal místostarosta 
Josef Komínek a popřál novému zařízení naplněnost 
a také, aby jeho činnost městu pomáhala v tom, čemu 
má sloužit. Své díky vyjádřila i Jana Zelená, a to nejen 
současnému vedení města za fi nanční podporu, ale 
i tomu minulému, které vznik zařízení iniciovalo. Nové 

Wellmez je prvním nízkoprahovým 
zařízením na Velkomeziříčsku

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez je tak 
již dvanáctým takovým zařízením brněnské diecézní 
charity, jak připomněl Oldřich Haičman, ředitel Charity 
ČR. „Tady se znovu potvrzuje to, že spojí-li se mnoho 
lidí dobré vůle, vznikne dobré dílo,“ dodal ještě. Poté 
nové prostory požehnal kněz Jakub Holík.
Nabízí dětem a mládeži pomoc 

i zábavu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez 

zahájilo činnost již 1. března 2011. Provoz v prvních 
třech letech zajišťují fi nance, které charita získala z in-
dividuálního projektu Podpora vybraných sociálních 
služeb na území kraje Vysočina.

Jeho posláním je poskytovat pomoc a podporu 
dospívajícím z Velkého Meziříčí a okolí, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci, nebo jsou jí ohroženi a při-
spívat ke zlepšování kvality jejich života. „Je určeno 
dětem a mládeži od 12 do 20 let, kteří tráví svůj čas na 
ulici, v parku a zažívají komplikované životní události,“ 
popsal vedoucí nízkoprahového zařízení Marek Sušin-
ka a doplnil, že Wellmez nabízí dospívajícím možnost 
smysluplného a zcela dobrovolného trávení volného 
času ve svém klubu – ať již třeba poslechem hudby nebo 
sportovními aktivitami jako jsou stolní fotbal či tenis. 
Účast na nich není omezena ani fi nančně, ani pravidel-
ností. Zásadou jsou totiž svoboda pohybu i aktivit, ale 
také bezpečnost, neboť v klubu platí jasná pravidla – 
zákaz alkoholu, drog, kouření, násilí a šikany. Za to zde 
dospívající, kteří se potýkají s nějakou složitou životní 
situací, najdou vedle zábavy též radu i odbornou pomoc, 
či třeba jen možnost svěřit se.   (Pokr. na straně 5.)

„Krásný je ten čas na začátku dubna. 
Jarní vánek krouží krajem, okolí z dálky voní 
májem, narciska pod oknem mi z dlaně vy-
kvetla… Sedím potichu schoulená u zurčící 
řeky, poslouchám skřivánka a je mi fajn.“ 
Těmito slovy uvedly výchovný koncert 
Základní umělecké školy Velké Meziříčí 
malé moderátorky Teodora Kazdová a Marie 
Hledíková. Ty poté přivítaly žáky zdejších 
základních škol v hledišti velkého sálu Jupi-
ter clubu, kde se tři dopolední vystoupení ve 
středu šestého dubna konaly. Žáci základní 
umělecké školy si pod vedením svých učitelů 
připravili řadu známých písní a instrumen-
tálních skladeb.

V prvním vstupu se představil kytarový 
soubor učitele Petra Němce, který zahrál dvě 

skladby, jednu od Johna Lennona a Paula 
McCartneyho z legendární skupiny Beatles, 
ve druhé se ke kytarám přidala hrou na příč-
nou fl étnu i Hana Pařízková. Za klavírního 
doprovodu učitelky Zdeňky Němcové pak 
sólové zpěvačky Tereza Smejkalová, Eliš-
ka Smejkalová, Radka Uchytilová, Marie 
Uchytilová a Eliška Dvořáková nabídly 
lidové písně, árii ze světoznámého muzikálu 
Bídníci a ústřední melodii z fi lmové pohádky 
Tři oříšky pro Popelku.

Pak přišly na řadu akordeony neboli tahací 
harmoniky, jak moderátorky posluchačům 
přiblížily. Žáci pod vedením učitele Františ-
ka Karáska zahráli tři skladbičky v lidovém 
tónu. Na ně navázal malý dechový taneční 
orchestr s učitelem Josefem Vaňharou a na 
scénu napochodovaly trubky, saxofony, lesní 
rohy, pozouny a eufonia. Hráči na vyjmeno-
vané žesťové nástroje pak spustili skladby 
Stevieho Wondera a dalších skladatelů. 

(Pokračování na straně 3.) 

Výchovné koncerty zdejší umělecké školy navštívilo 1200 posluchačů

◄ Na výchovném koncertu pro žáky základ-
ních škol se představily všechny nástroje, 
které zdejší umělecká škola vyučuje. Housle 
pochopitelně nechyběly.         Foto: Iva Horká

Slavnostní otevření nízkoprahového zařízení zpestřila ukázka street dance.             Foto: Martina Strnadová
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Velkomeziříčská radnice zadala audit
na své vlastní fungování

Výkonnější, přehlednější a profesionálnější. Tak by měl už příští 
rok vypadat velkomeziříčský městský úřad. Proběhne zde totiž audit 
řízení, školení personálu a nastavení procesů tak, aby radnice pracovala 
efektivněji. 

„Jde o evropskými penězi fi nancovaný projekt s poměrně složitým 
názvem, který se dá zjednodušit na Posílení výkonu úřadu,“ vysvětlil 
starosta Radovan Necid. 

Součástí projektu je audit procesů, přepracování strategického plánu 
a školení zaměstnanců. „Nejde o to za každou cenu najít nějaké jméno, 
které vykonává svoji práci špatně. Jde o to, zda řádně funguje celý sys-
tém. Osobně se mi líbí, že audit i doporučení provádí nezávislá odborná 
fi rma, jejíž zaměstnanci i jejich přístup na mne zatím udělali ten nejlepší 
dojem,“ popsal starosta Necid s tím, že co nevidět dostane radnice první 
doporučení, co zlepšit. „Budou to už konkrétní fakta a s nimi budeme 
intenzivně pracovat.“ plánuje starosta. 

Projekt Posílení efektivnosti výkonu přišel na 7,8 milionů korun, z toho 
85 procent zaplatí evropská dotace, zbytek pak radnice.                -měú-

Od února t. r. pracuje na MěÚ 
bezpečnostní komise jakožto po-
radní orgán Rady města.

Jejím úkolem je mapovat bezpeč-
nostní situaci ve městě, sbírat pod-
něty týkající se této problematiky 
a navrhovat radě řešení problémů 
s touto situací souvisejících.

Na rozdíl od bezpečnostní skupi-
ny, sdružující profesionály, tato po-
radní komise bude radě navrhovat 
k řešení problémy dlouhodobějšího 
charakteru (problematika prevence, 
dopravy, abusu návykových látek 
a podobně).

Bezpečnostní komise informuje
Vyzýváme tímto širokou velko-

meziříčskou veřejnost, pokud se 
chce zapojit do činnosti sloužící 
ke zlepšení bezpečnostní situace 
ve městě, aby se obrátila se svými 
podněty buď přímo osobně na členy 
komise – Milana Dobrovolného, 
Zdeňku Lancmanovou, MUDr. Ji-
řího Kaše, Stanislava Kratochvíla, 
Petrose Martakidise, ing. Jana Ve-
lebu, RNDr. Miloše Vokouna nebo 
na kontaktní osobu – místostarostu 
Josefa Komínka, tel.: 566 781 002.

MUDr. Jiří Kaše, 
předseda bezpečnostní komise.

Na žádost bezpečnostní komise Rady 
města Velké Meziříčí byla zřízena 

e-mailová adresa: 
bezpecnostnikomise@mestovm.cz.

Na tento e-mail můžou občané zasílat veškeré podněty a připomínky, 
které se týkají bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě, a stejně tak svoje 
náměty na řešení problémů ve městě, týkajících se této oblasti.

Josef Komínek, místostarosta města

Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí ze dne 6. 4. 2011

Rada města schválila:
● rozpočtové opatření: Zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 4 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ Oslavická 
– doprava družstva žákyň na Mistrovství ČR v házené

● rozpočtové opatření: Zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 7 tis. Kč – § 2321 zaměření polohopisu a výškopisu k akci 
odlehčení odtoku srážkových vod z ul. Mírová

● rozpočtové opatření: Zdroj: 39 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 39 tis. Kč – § 2310 projekční práce na akci Čechovy sady 
II. – prodloužení vodovodu

● rozpočtové opatření: Zdroj: 12 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 12 tis. Kč – § 4374 zhotovení a montáž 3 ks okenních mříží 
na nízkoprahové centrum pro děti a mládež

● rozpočtové opatření: Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3412 vypracování projektové dokumentace na 
plynovou přípojku pro hlavní budovu FC VM Tržiště

● rozpočtové opatření: Zdroj: 13 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 13 tis. Kč – § 4374 úhrada služeb spojených s dodávkou 
vody, plynu a el. energie za měsíc únor 2011 (před předáním do pro-
nájmu Charitě)

● rozpočtové opatření: Zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 4 tis. Kč – § 3792 dotace pro Chaloupky o. p. s., školská 
zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice. Účel: 
fi nanční příspěvek na akci „Ukliďme si město“

● rozpočtové opatření: Zdroj: 84 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 84 tis. Kč – § 5512 zpracování projektové dokumentace na 
hasičské cvičiště v lokalitě Bejkovec

● znění kupní smlouvy č. 1211000910/157683 na prodej plynárenského 
zařízení mezi městem VM, jako prodávajícím, a JMP Net, s. r. o., se 
sídlem Brno, jako kupujícím

● výběr nabídky v zadávacím řízení „Zřízení technologického centra 
území ORP Velké Meziříčí, Pořízení elektronické spisové služby 
ORP Velké Meziříčí a řešení spisové služby obcí a Vnitřní integrace 
úřadu ORP Velké Meziříčí“ podaný uchazečem: AutoCont CZ a. s., 
Moravská Ostrava, Ostrava.

Rada města uložila:
● předložit návrh darovací smlouvy mezi městem a krajem Vysočina 

na nemovitosti areálu domova důchodců k projednání Zastupitelstvu 
města dne 19. 4. 2011.

Rada města doporučila:
● Zastupitelstvu města schválit navržená rozpočtová opatření.

(Pokračování na straně 5.)

Senátoři za kraj Vysočina Dag-
mar Zvěřinová (ČSSD) a Vítězslav 
Jonáš (ODS) v pondělí 28. března 
navštívili Velké Meziříčí. Přijali 
pozvání starosty Radovana Necida 
a přijeli během dopoledne na zdejší 
radnici diskutovat s vedením města 
o problémech dopravy, rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod, ale 
i jaderné energetiky. 

Velkomeziříčské tíží zejména 
problematická doprava. Blízkost 
D1 je na jednu stranu obrovskou 
výhodou pro město, ale současně 
přináší i nepříjemné komplikace. 
Městem totiž prochází i jediná 
hlavní komunikace souběžná s dál-
nicí – tedy silnice II/602. Jakékoliv 
uzavírky a omezení na dálnici se 
okamžitě projeví i na dopravě ve 
městě. Starosta Radovan Necid 
proto znovu zdůraznil nutnost 
dokončení čtvrté etapy obchvatu 
z Třebíče do Velkého Meziříčí, 
přesněji jihovýchodního napojení 
kraje Vysočina na dálnici. Tím by 
se odlehčilo dopravě i v centru měs-
ta právě ze směru od Třebíče. 

„Navíc došlo ke zvýšení mýtného 
na D1, čímž vzrostl provoz ve měs-
tech, která leží na šestsetdvojce. Je 
třeba to řešit a tranzitní dopravu 
zatížit mýtným, nikoliv naše místní 
pekaře, kteří by to ekonomicky ne-
ustáli,“ připomněl starosta. Senátor 
Vítězslav Jonáš jej v tomto názoru 
podpořil. „Slíbil jsem, že coby člen 
podvýboru pro dopravu při výboru 
pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu pohlídám, aby se tran-
zitní doprava z dálnice na souběžné 
cesty nepřeklápěla,“ sdělil Jonáš. 
Ten navíc připomněl i souvislost 
s blízkostí jaderné elektrárny Du-
kovany. I tato tematika totiž souvisí 
s dopravou a šancí na dokončení 
obchvatu od Třebíče. Během hovo-
ru o jaderné energetice se všichni 
zúčastnění shodli na tom, že pro ČR 
je nepostradatelná. A to i navzdory 
neštěstí, které se stalo v japonské 
Fukušimě. Jonáš potvrdil, že po-
litickou objednávkou napříč poli-
tickým spektrem Senátu je, aby se 
nezastavila výstavba dalších bloků 

Senátoři Zvěřinová a Jonáš 
jednali s radními města

v Česku v souvislosti s Fukušimou. 
Naopak, aby se urychlila výstavba 
nových a bezpečných bloků, proto-
že jaderná energie je pro nás levná 
a bezpečná. „V Dukovanech by se 
to týkalo jednoho. Mělo by to přínos 
pro region, a to nejen pro fi rmy, 
které by tady samozřejmě zvýšily 
zaměstnanost, ale také třeba z hle-
diska dopravního napojení. Kdyby 
se rozšiřovala elektrárna, byl by 
potřebný dobrý dojezd z dálnice, 
a tím i cesta z Velkého Meziříčí na 
Třebíč pro dopravu velkých kompo-
nentů na elektrárnu,“ popsal Jonáš. 
Podle něj byla životnost jaderné 
elektrárny Dukovany stanovena na 
25–30 let a elektrárna funguje od 
roku 1985. „A těžko se dá předpo-
kládat, že všichni budou nakloněni 
prodlužování životnosti stávajících 
bloků z 80. let,“ dodal ještě.

Vedle dopravy a jaderné ener-
getiky bylo posledním velkým 
tématem setkání vedení města se 
senátory projekt Dyje II a rekon-
strukce čistírny odpadních vod. 
Senátorka Dagmar Zvěřinová, jež 
je současně i předsedkyní Svazku 
vodovodů a kanalizací Žďársko, 
přislíbila pomoc při zajištění lepší 
koordinace akce, současně došlo 
i na otázky jejího f inancování 
i správce stavby.

Závěrem bylo otevřeno téma vy-
sokorychlostní tratě (VRT), která by 
měla procházet Českou republikou 
a protínat kraj Vysočina. Obce mají 
zahrnuty koridor VRT ve svých 
územních plánech, Velké Meziříčí 
nevyjímaje. Velká část území kraje 
je tedy blokovaná tímto omezením. 
„Chtěli bychom to zúžit, přesně 
konkretizovat, kudy VRT povede 
a současně i dosáhnout toho, aby 
na Vysočině byla zastávka,“ popsala 
D. Zvěřinová s tím, že by trať mohla 
využívat i vnitrostátní doprava a tu-
díž by pro ČR byla přínosem. 

Přítomní se shodli na tom, že 
vzájemná spolupráce při řešení 
zmíněných problémů je nutná, a to 
i spolu s krajem Vysočina, přísluš-
nými ministerstvy a Vládou ČR. 

Martina Strnadová

Starosta Radovan Necid (vlevo) pozval na velkomeziříčskou radnici 
senátory za Vysočinu Dagmar Zvěřinovou a Vítězslava Jonáše.

Foto: Martina Strnadová

Most Vysočina začnou 
opravovat nejspíš v létě
Dálniční most Vysočina letos projde rekonstrukcí. Na velkomeziříčské 

radnici v této věci proběhlo minulý týden jednání o povolení stavby mezi 
zástupci města, odboru silniční infrastruktury ministerstva dopravy, 
ředitelství silnic a dálnic a dalších zainteresovaných stran. Akce by měla 
proběhnout ve druhé polovině letošního roku. „Pokud chceme letos stih-
nout obě dvě poloviny, měli bychom na začátku července začít,“ sdělil 
ing. Urbánek z brněnského pracoviště ŘSD. 

Rekonstrukce mostu bude spočívat v kompletní výměně vozovky 
i odvodnění. „Udělali jsme diagnostiku, protože tam nějaké stávající 
souvrství je. To bylo v několika minulých letech opravováno a jemnější 
asfalt nahradil hrubší, kterým protékala voda a degradovala izolační 
vrstvu. Bude tedy nutné vyměnit všechno, odfrézovat vozovkovou vrstvu až 
na ocelovou konstrukci, tu oprýskat a poté dát kompletní nové vozovkové 
souvrství,“ popsal hlavní projektant stavby. Současně bude vyměněno 
i odvodnění, jelikož odvodňovací potrubí uvnitř mostu je prorezlé, plné 
usazenin. Navíc projde opravou i místy prokorodované zábradlí.

Místostarosta Josef Komínek v této souvislosti připomněl, že město 
již v minulosti žádalo o nějaké řešení, které by zabránilo sebevrahům 
skákat z mostu. Při rekonstrukci by se problém mohl řešit. Projektant 
však podotkl, že o tomto požadavku sice ví, ale v současné době jej nelze 
řešit. „Projekt je hotový, není možné jej jen tak změnit. Přidáním metru 
zábradlí se to nevyřeší a navíc jde o velkou plochu ve velké výšce, kde 
působí vítr, všechno by se muselo důkladně přepočítat,“ dodal.

V další připomínce místostarosta Komínek vyjádřil obavu, aby oprava 
mostu nepřinesla další komplikace do již tak dost složité dopravy ve městě. 
Zástupce ministerstva dopravy ubezpečil, že pro samotnou rekonstrukci 
se v žádném případě nepočítá s převáděním dopravy přes město Velké Me-
ziříčí. Vozidla se budou převádět pouze po polovině mostu, která nebude 
rekonstruovaná. Avšak v případě havárie na dálnici není možné sjíždění 
aut do Velkého Meziříčí vyloučit, což platí kdykoliv.  Martina Strnadová

Globálními změnami klimatu 
a jejich vlivy na organismy a zdra-
ví, proměnami venkovské krajiny 
na Vysočině, kvalitou ovzduší či 
významem měnícího se podnebí, 
se zabývali odborníci minulý měsíc 
na semináři ve Velkém Meziříčí. 
Účastníky hostil Velkostatek rodiny 
Podstatzkých a poskytl jim zázemí 
na svojí lovecké chatě v Nesměři. 
Tam je také v úvodu celodenního 
jednání přivítal František Pod-
statzký a ředitel Velkostatku Jiří 
Vávra. Poté přišly na řadu odborné 
přednášky pracovníků Mendlovy 
univerzity Brno, Českého hydro-

meteorologického ústavu Brno, 
Krajské hygienické stanice Vyso-
činy a dalších.

Během nich zaznělo mnoho zají-
mavých tezí, závěrů výzkumů a po-
dobně. Například, že po ekonomic-
kém blahobytu bude nyní následovat 
éra ekonomických a politických tur-
bulencí. Ty mohou vzniknout v dů-
sledku teroristických útoků, jednoho 
z globálních problémů lidstva. 

„Zdroje budou hrát prominentní 
roli v mezinárodní agendě, zejména 
to budou vysoce strategické zdroje 
jako energie, potraviny a voda. 

(Pokračování na straně 5.) 

Účastníci semináře 
se zabývali globalizací

Globalizací, ale i fi nanční krizí a dalšími tématy, se zabývali účastníci 
semináře v Nesměři.                                                         Foto: Iva Horká

Pozvánka na

jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 19. dubna 2011 v 15 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Smlouva darovací na nemovitosti areálu Domova důchodců
 3. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace krajem Vysočina
 4. Smlouva o účasti na PROGRAMU 129 120 – výstavba PPO
 5. Změna usnesení ZM čís. 14/4/ZM/2011-14 – změna kupní 

ceny pozemků
 6. Prodej části parc.č. 3800/66 v Hliništích – trafostanice
 7. Majetkové vypořádání – výkup části cesty do Lhotek
 8. Majetk. vypoř. – komunikace parc.č. 2758/15 a část parc. č. 

2305/1 ul. Nábřeží
 9. Návrh směny pozemků v Čechových sadech mezi městem 

a fi rmou EnergiaGarenna, s. r. o.
10. Nabídka PF ČR na bezúplatný převod pozemku parc. č. 813 

o výměře 216 m2, ul. Podhradí
11. Žádost na PF ČR o bezúplatný převod pozemků v Hliništích
12. Prodej pozemku pod garáží na ul. Bezručova
13. Zpětvzetí žádosti města na odkoupení pozemku parc.č. 2908/2 

o výměře 412 m2 na ul. Družstevní

14. Prodej pozemků parc. č. 2897 o výměře 312 m2 a části parc. 
č. 2906/1 o výměře 805 m2 na ul. Družstevní

15. Rozpočtová opatření:
– zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská
– zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ VM, Lhotky 
– dotace pro Vlastivědnou a genealogickou společnost – 

občanské sdružení při JC s. r. o. VM na vydání knihy
– dotace pro Hotelovou školu Světlá a obchodní akademii 

VM na zajištění oslav 110. výročí založení škol Světlá
– dotace pro SDH VM na zajištění oslav 140. výročí za-

ložení SDH VM
16. Rozpočtová opatření – daňové přiznání příspěvkové orga-

nizace 2010 za město
17. Uzavření rámcové smlouvy na úrokové zajištění 
18. Smlouva o zajištění fi n. příspěvku na Projekt Dyje II. se 

SVK Žďársko
19. Dodatek č. 28 zřizovací listiny Městské správy bytů – 

převod objektu Areál zdraví do majetku Městské správy 
bytů VM

20. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2011, 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 o hos-
podaření s byty

21. Petice občanů za vybudování krytého bazénu.
Diskuze, interpelace, závěr. 

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí
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V průběhu prvních třech měsíců 
letošního roku policisté vyšet-
řovali v kraji Vysočina celkem 
524 dopravních nehod, při nichž 
zahynulo pět osob. Ve srovnání 
s prvním čtvrtletím loňského roku 
se sice počet nehod o dvacet procent 
zvýšil, ale na polovinu poklesly ty 
nejtragičtější následky nehod – po-
čty úmrtí. Pětatřicet účastníků se 
při nehodách těžce zranilo a dalších 
171 účastníků utrpělo lehké zranění. 
Hmotná škoda na havarovaných 
vozidlech a ostatním majetku se 
vyšplhala na 42.840.000 korun. 
V 28 případech policisté zjistili, že 
řidič před jízdou požil alkoholické 
nápoje. K výraznému nárůstu došlo 

(Pokr. ze str. 1.) O závěr se postaral orchestr základní umělecké školy, 
který vede ředitel školy Martin Karásek.

„Tenhle orchestr jste mohli už mnohokrát vidět a slyšet. Každoročně 
vystupuje na vánočním koncertě v Jupiter clubu, hraje společně s dal-
šími účinkujícími v programu Muzikanti dětem. Vloni měl dokonce své 
‚abrahámoviny‘, tedy slavil padesát let svého vzniku. A to je opravdu 
už pěkná řádka let a žáků, kteří si v něm zahráli,“ upozornila děvčata 
na pódiu. Ta ještě vzpomněla na zakládajícího učitele zmíněného tělesa 
Leopolda Krčála, který podle jejich slov věnoval orchestru spoustu svého 
volného času, napsal pro něj řadu skladeb a proslavil jeho jméno daleko 
za hranicemi našeho okresu. V jeho práci nyní pokračuje současný ředitel 
školy, jenž pro hráče upravil řadu orchestrálních skladeb. Některé minulou 
středu v Jupiter clubu zazněly jako instrumentální, jiné si s ním zazpíval 
pěvecký sbor ZUŠ, který vede Zdeňka Němcová. Nejprve si přítomní 
poslechli Magnum, melodii ze stejnojmenného seriálu, pak skladbu Sladké 
mámení z fi lmu S tebou mě baví svět. Poté sólo od Pink Floydů zazpíval 
Michal Motyčka a skladbu z fi lmu Rocky IV. sólistka Lucie Chrástová. 
V závěru si spolu s účinkujícími mohlo zazpívat i publikum, a to píseň 
Zavolejte stráže, zbláznilo se páže z fi lmu Ať žijí duchové.

„Vystoupilo přes sedmdesát účinkujících,“ upřesnil ředitel školy Martin 
Karásek, „diváků přišlo 1200. Šlo o žáky ze všech tří základních velko-
meziříčských škol, dále studenty z prvního stupně místního gymnázia, 
ale také o klienty z Dětského střediska Březejc či velkomeziříčského 
stacionáře Nesa.“ Podle ředitelových slov základní uměleckou školu 
v současné době navštěvuje 550 dětí a výchovné koncerty žáků se střídají 
ob rok s koncerty učitelů.

Obojí se u veřejnosti těší oblibě, publikum vždy oceňuje hudební a pě-
vecké dovednosti vystupujících. I tentokrát děti hlasitě skandovaly, když 
byly s uvedeným výkonem spokojeny. „Mně se nejvíc líbila ta elektrická 
kytara,“ řekla po koncertu kupříkladu žákyně třetí třídy ze ZŠ Školní 
Hanka Pavlasová.                                                                       Iva Horká

Výchovné koncerty zdejší umělecké školy 
navštívilo 1200 posluchačů

V minulém čísle našeho týdeníku jsme představili Technické služby 
Velké Meziříčí, s. r. o. Dnes přinášíme rozhovor s Jaroslavem Mynářem, 
který je jejich jednatelem a současně ředitelem již od roku 1992. Odpovídá 
na dotazy, na které se obyvatelé města nejčastěji ptají, a vysvětluje problé-
my, jež občany v souvislosti s technickými službami nejvíce trápí.

Proč není město uklizeno záhy poté, co zjara sleze sníh, aby lidé 
nemuseli chodit ve štěrku a prachu?

Letos jsme začali první úklidové práce už někdy kolem 8. února, 
podstatně dřív než obvykle. Ono je to všechno o penězích. Lidé si musí 
uvědomit jedno – my zameteme komunikaci, potom ale znovu nasněží, my 
ji znovu zameteme, znovu posypeme… to stojí podstatně víc fi nančních 
prostředků. Proto čekáme, až přijde skutečné jaro, nejenom to kalendářní. 
Potom děláme blokové čištění města, které trvá asi měsíc. Velké Meziříčí 
je město dost velké a my máme omezený počet zaměstnanců i fi nancí 
na úklid. Jen pro informaci, blokové čištění bylo v roce 2005 ukončeno 
28. 4., v roce 2008 – 23. 4. a v roce 2011 – 8. 4.

Kolik vůbec stojí jarní blokové čištění města?
Vezme to větší část fi nančních prostředků určenou na čistotu města. 

Strojní čištění vyjde asi tak na půl milionu korun a k tomu dalších zhruba 
600 tisíc na ruční čištění. Jarní úklid během asi dvou měsíců ve městě 
a místních částech tedy stojí zhruba 50 procent ročních nákladů vyčleně-
ných na tyto práce.

A pro srovnání – kolik stojí zimní údržba?
O tom rozhodují klimatické podmínky. Jak zima vypadá, vypovídá 

počet malých a velkých zásahů. Malý zásah znamená, že přes noc nesněží 
a my ráno vyjedeme jenom přesypat chodníky, což je hotovo během pár 
hodin. Velký zásah, to je výjezd velké techniky, protože sypeme i komu-
nikace a děláme komplexní zásah. Podle toho lze říct, že třeba v roce 2007 
byla velice mírná zima, zásahů bylo celkem 35 (přičemž malé a velké byly 
tak napůl) a celková cena za zimní údržbu 2007/2008 vyšla na 1 milion 
a bezmála 191 tisíc korun. Ale loňská zima 2009/2010 byla velice náročná, 
velkých zásahů bylo mnohem víc (49) než malých (10) a celkové náklady 
na zimní údržbu dosáhly 2 milionů a téměř 776 tisíc korun.

Letos je to o něco míň. Uplynulá zima město stála asi o 500 tisíc korun 
méně než ta loňská. Kalamitní stavy se Vysočině vyhnuly, jen prosinec 
byl na údržbu velice náročný. Prosinec 2009 stál město 360 tisíc korun, 
oproti tomu prosinec 2010 pak 1 milion 350 tisíc korun.

Všimla jsem si, že v zimě také udržujete některé pěšiny, třeba 
v Čechových sadech těsně nad tratí, tedy i místa mimo schválený 
plán zimní údržby.

V kalamitních chvílích na některých krizových místech, kde chodí 
hodně občanů, posyp provedeme, i když nejsou přímo v plánu zimní údrž-
by. Pokud nám to technika umožní. Jsou to vzdálenosti v řádech stovek 
metrů, ne kilometrů. Chodníkový zákon z roku 2009 přinesl navýšení 

Dnes odpovídá Jaroslav Mynář, ředitel technických služeb

Jiřina Šiklová, přední česká socioložka a publicistka 
koncem března besedovala ve Velkém Meziříčí. Přijela 
na pozvání městské knihovny a Českobratrské církve 
evangelické v rámci Března – měsíce čtenářů. Pod-
večer s Jiřinou Šiklovou, mimo jiné i Ženou Evropy, 
oceněnou prezidentem Havlem též Medailí za zásluhy, 
nabídl zájemcům nejenom zajímavé, moudré a vtipné 
povídání na různá témata, ale také možnost zakoupit 
si některou z knih autorky i s podpisem.

Jiřina Šiklová hned v úvodu řekla několik slov o sobě 
i své rodině, hlavně však o své práci. Jako svůj úspěch, 
kterého si cení, považuje to, že se jí před dvaceti lety, 
po převratu, podařilo založit na Filozofi cké fakultě 
UK katedru sociální práce a dnes je tento obor vyu-
čovaný prakticky na všech univerzitách po republice. 
„Je to důležité, protože v tak složitém společenském 
systému, jako je demokracie, je sociálních problémů 
více,“ řekla J. Šiklová. Sama na katedře přednášela 
celá léta sociální gerontologii, genderová studia 
a taky etnika – minority ve střední Evropě. „Říkám 
si, že jestli tuto zemi, nebo vůbec Evropu, něco trápí, 
tak jsou to dva velké problémy – stárnutí populace 
a migrace spolu s přijetím různých menšin, nejen ná-
rodnostních, rasových, přičemž je důležité zachovat si 
vlastní identitu,“ stručně shrnula Šiklová. Přitom však 
sama na svět nepohlíží nikterak pesimisticky. „Když 
si někdo pořád stěžuje, jak je tahle společnost špatná, 
napadá mě (kromě toho, že bych na něj měla udělat to 
Topolánkovo gesto, které jsem do té doby neznala), že 
to není vůbec pravda,“ sdělila svůj postoj k takovým 
těm chronicky nespokojeným lidem. Sama je totiž 
zvyklá, přičinit se o to, aby byla spokojená a nečekat, 
že to někdo udělá za ni.

Během besedy došlo na mnohá témata – globaliza-
ci, islamismus, multikulturalismus, eurocentrismus, 
romskou či židovskou otázku, pohled a přístup ke 
stáří ve společnosti, ale také k bulváru, „univerzální“ 
kultuře a mnoho dalších. Vše Jiřina Šiklová rozebrala 

pochopitelně pohledem socioložky, 
ale také velmi aktivní ženy, která 
neumí chvíli zahálet. „Máte-li ta-
kovou blbou profesi jako já, tak mů-
žete pracovat kdykoliv,“ zhodnotila 
pragmaticky J. Šiklová. A jelikož 
navštívila Velkomeziříčské v rámci 
Března, měsíce čtenářů, nechybělo 
povídání o knihách, pochopitelně 
hlavně o jejích. Podle socioložky je 
knihovna téměř poslední azyl, kde 
se kultura udržuje zespodu a jen se 
o ní nemluví. „Jestli tento národ 
přežije, a jsem přesvědčená, že ano, 
tak přežije díky městským knihov-
nám,“ sdělila svůj názor autorka 
mnoha prací. Z nich představila tři 
publikace, které byly na místě ke 
koupi. První z nich byl Deník staré 

paní. „To je víc jak čtyřicet let stará kniha. Pochází 
z doby, kdy jsem dělala v Thomayerově nemocnici na 
geriatrickém oddělení, zaměstnaná jako zdravotnice, 
ale taky jako deratizátorka a dezinsektátorka,“ popsala 
J. Šiklová s tím, že ani jedna z těchto profesí jí vcelku 
nijak nevadila. „Vedle toho jsem tam totiž dělala i to, co 
mě bavilo. Jsem spolu s Marcem Aureliem přesvědčená 
o tom, že všude, kde se dá žít, dá se žít dobře. Hodně 
jsem se tedy v té nemocnici naučila,“ dodala. Hovořila 
často s umírajícími pacienty i s jejich blízkými a pří-
buznými, sledovala jejich reakce, zapisovala si a na 
základě toho vznikly první texty, které později byly 
podkladem pro vydání knihy.

Druhá publikace, která byla v knihovně k mání, 
byly Dopisy vnučce. Ta je dle Jiřiny Šiklové vlastně 
jakýmsi návodem pro staré lidi, kteří nevědí, o čem 
se mají bavit s mladými. Třetí knihou byly Matky po 
e-mailu. Ta se zabývá problematikou lidí pečujících 
o své staré členy rodiny. „Setkávala jsem se často s tím, 
že tito lidé prožívali trauma. Vím totiž, kolikrát člověka 
něco na těch starých lidech štve a potom si to sám vy-
čítá… Jsou to většinou ženy, protože se předpokládá, 
že jsou to automaticky ony, kdo pečuje o své blízké 
příbuzné. Chtěla jsem proto, aby si lidé uvědomili, že 
jde o fenomén, který je popsaný na základě osobních 
zkušeností, prožitků, ale i odborné literatury,“ řekla 
ke knize J. Šiklová.

Jiřina Šiklová při své práci čerpá z bohatých život-
ních zkušeností. Vystudovala fi lozofi i a historii na 
Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, spoluzakládala 
katedru sociologie na téže fakultě. V šedesátých letech 
byla aktivní členkou KSČ, později podepsala Dva tisíce 
slov a pak i Chartu 77. Kvůli svému politickému postoji 
byla nucena začít pracovat v Thomayerově nemocnici 
jako uklízečka. Posléze se i tam začala zabývat vý-
zkumem, avšak nemohla svoje výsledky publikovat, 
alespoň ne pod svým jménem.      

Text a foto: Martina Strnadová

Socioložka Jiřina Šiklová hovořila nejen o knihách

Na sedmdesát nových obrazů 
představily malířky Jarmila Dvo-

řáková a Pavla Kamanová z Vídně 
na vernisáži minulou neděli v Ju-
piter clubu. Každá po pětatřiceti, 
spravedlivě, jak to ostatně u dvoj-
čat chodí. Sestry Rozmarinovy, lid-
mi neustále takto oslovovány, rády 
malovaly odmalička. Studovat 
však nemohly. Aktivně se přesto 
této činnosti začaly podle svých 
slov věnovat, a to v roce 1990, kdy 
se přihlásily do kurzu malování 
v Jupiter clubu, tehdejším JKP. Le-
tošní rok je v jejich aktivní tvorbě 
tedy již jedenadvacátým. Výstava 

Sestry vystavují na sedmdesát nových obrazů
pod názvem ‚Stopy času‘ je již 
šestnáctá v pořadí a její vernisáž 

patřila k nejnavštěvovanější. Stopy 
času můžeme zaznamenat i na je-
jich obrazech, kdy je znát, že i tvor-
ba a technika autorek zaznamenala 
určitý vývoj. Podobně vznikají 
i jejich obrazy – prochází několi-
ka vývojovými etapami – hotový 
obraz postupně domalovávají, pře-
měňují, popřípadě přemalují. Laic-
kým okem je možné každou etapu 
obrazu považovat za dokončenou. 
Některá díla nasvědčují i tomu, že 
každá z autorek má svůj ojedinělý 
styl. Základ jejich tvorby tkví 

v olejomalbách krajiny a zátiší. 
Ale například Jarmila přiznala, 
že ji baví i abstraktní náměty, což 
ostatně na některých vystavených 
exponátech dokladuje. Plátna pro 
obrazy vnikají v domácí dílně, jde 
tedy o samovýrobu. Stejně tak se 
malířky dopravují samy do míst 
svého zájmu – do přírody, kde 
mnohé obrazy vznikají přímo tam. 
Jedním z nejoblíbenějších zákoutí 
je Mostišťská přehrada, nedaleko 
od Vídně. Ta ostatně okouzlila 
i návštěvníky nedělní vernisáže, 
neboť právě obrazy s přehradou 
byly nejdříve prodány či zamlu-
veny. Na otázku, jak dlouho trvá 
nakreslit jeden obraz, odpovídají: 
„Některé náměty a potažmo pak 
samotný obraz doslova vytryskne 
ze srdce, jde o okamžitý nápad, 
který vede až k takřka hotovému 
obrazu,“ ř íkají sestry shodně, 
„jiné vznikají postupně, několikrát 
se k nim třeba vracíme. Ale třeba 
nakreslím obrázek taky za dvě 
hodiny,“ dodala Jarmila. Malířky 
vystavují nejen ve Velkém Mezi-
říčí, ale i v Křižanově či v rodné 
Vídni a jiných místech Vysočiny. 
„Nejvíce jsme ale tady v Jupiter 
clubu. Moc si vážíme, že jeho ve-
dení podporuje regionální tvorbu. 
Přece jenom nejsme profesionálky 
a i tak zde máme výstavu každé dva 
roky,“ přidaly na závěr sestry Roz-
marinovy. K pohodové atmosféře 
vernisáže nepochybně přispěly 
i jejich dcery Markéta Kadlecová 
a Pavla Kamanová se svým hudeb-
ním vystoupením a doprovodem 
J. Novotného a J. Pospíšila.

Iva Horká

Zleva Jarmila Dvořáková a Pavla Kamanová z Vídně vystavují v Jupiter 
clubu na sedmdesát nových obrazů. Výstava potrvá do 29. dubna.

Foto: Iva Horká

délky komunikací ve městě. Jestliže v sezoně 2007/2008 jsme udržovali 
61,5 km komunikací ve městě (chodníky + silnice včetně místních částí) 
a 4,5 km nám udržovala SÚS, tak v roce 2010/2011 už je to 76 km a 6 km 
SÚS – takže 82 km celkem. To je o 15 km komunikací víc. Udržujeme něco 
přes ⅓ chodníků ve městě – centrum města kompletně, v sídlištích vždy 
alespoň jeden chodník. V rodinných zástavbách občané o chodníky svého 
domu pečují sami – jsou většinou úzké a nelze je udržovat mechanizačně, 
jedině ručně. Mohli bychom sice na zimní údržbu pořídit víc lidí, ale zde 
vzniká problém s jejich využitím, až přestane sněžit. Kompletní směna na 
zimní údržbu, která je v pohotovosti, je deset lidí na město.

Co taky občany trápí, je stav místních komunikací po zimě. Jak to 
vypadá s jejich opravami?

Nějaké minimální opravy jsme už dělali v lednu a v únoru – studenou 
balenou směsí jsme vyplnili ty největší výtluky třeba na Třebíčské ulici. 
Jinak pro letošní rok jsme domluvili opravu komunikací strojem Silkot, 
což je novinka. Stroj rozehřeje kolem výtluku celý kus vozovky, pak to 
pracovníci rozhrabou, dosypou novou drť a uválcují, takže by to mělo 
déle vydržet. Takto jsme teď opravili náměstí, Vrchoveckou, Radnickou 
a ulici Třebíčskou. Pokud se nám to osvědčí, počítáme s uvolněním dalších 
fi nančních prostředků na příštích třeba 500 metrů čtverečních. (Opravy 
místních komunikací novou technologií probíhaly koncem března a za-
čátkem dubna – viz foto z ulice Třebíčské – pozn. red.)

Je ale potřeba si uvědomit, že technické služby nezodpovídají za zim-
ní údržbu, opravu a ani za čistotu 
průtahů města, tedy ulic Horno-
městská, Novosady, Sokolovská, 
Karlov, Františkov, Uhřínovská, 
Vrchovecká. To jsou krajské ko-
munikace, což znamená, že kraj 
je udržuje, opravuje a měl by je 
i uklízet. Kraj je sype, v zimě udr-
žuje, časem i opraví, ale neuklízí. 
My je vyčistíme, ale nemůžeme 
je uzavřít a provádět tam blokové 
čištění, v tom je problém.   

Text a foto: Martina Strnadová
(Pokračování příště.)

v oblasti následků nehod – o 84 
procent se zvýšil počet účastníků, 
kteří byli při nehodě těžce zraněni. 
K poklesu o jedenáct procent došlo 
v případě lehkých zranění a o dvacet 
procent méně řidičů, kteří havarova-
li, usedlo za volant v podnapilém 
stavu. Policisté Krajského ředitel-
ství policie kraje Vysočina budou 
v rámci běžného výkonu služby 
i v rámci mimořádných dopravně 
bezpečnostních akcí zaměřovat 
svoji pozornost na komunikace, 
kde dochází nejčastěji k dopravním 
nehodám. Policejní prezidium navíc 
stanovilo pro letošní rok priority 
pro činnost služby dopravní policie 
v rámci České republiky.      -PČR-

Počet úmrtí na silnicích klesl na polovinu
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O oslu a církvi
Už jste se někdy setkali s oslem? Nemám na mysli setkání s oslem 

v přeneseném významu slova, tedy s člověkem poněkud mdlého rozumu, 
značně tvrdohlavým a umíněným. Myslím setkání s ušatým zvířetem, 
na kterém Ježíš vjel do Jeruzaléma, jak se o poslední neděli před Veliko-
nocemi, na Květnou neděli, v nejrůznějších kostelech připomíná. Ano, 
Kristus si opravdu toto zvíře, dokonce podle bible oslí mládě – oslátko, 
zvolil jako svůj „dopravní prostředek“. Právě na něm a ne na spanilém 
koni dorazil do centra dění. Lidé ho vítali, prostírali na cestu své pláště 
a mávali rozkvetlými ratolestmi.

S tímto Ježíšovým symbolickým činem je spojeno mnoho výkladů 
a moudrých komentářů. Jeden z nich je mi obzvlášť blízký a rád ho cituji. 
Mimochodem se jedná o výklad velmi starý, z dávných dob, kdy byla roz-
šířená alegorie. Osel, na kterém Kristus jede, znamená církev. Samozřejmě 
tato alegorie není přiměřená původnímu textu, ale její myšlenka je přesto 
dosti pozoruhodná a určitě stojí za zamyšlení. Církev totiž není líčena 
nijak triumfálně a s nepatřičným sebevědomím, ale jako trucovité zvíře, 
které vzbuzuje smíšené pocity. (Právě takové pocity církev v dnešní době 
rozhodně vzbuzuje...) Nicméně toto ušaté a dosti nespolehlivé zvíře přináší 
do světa Krista. V tom (a ne v nějakých kulturně-historicko-společenských 
přínosech) je nezastupitelná. Přináší světu Krista – zrovna ona – ne proto, 
že by mu snad byla dostatečně důstojným prostředníkem. Důvod je jiný: 
Kristus si sám právě takové nespolehlivé, tvrdohlavé a občas směšné zvíře 
k tomu zvolil.                                                                      Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 13. 4. do 17. 4. 2011
Středa 13. 4.
 7.00 mše sv. za uzdravení rodových kořenů o. M. P.
18.00 Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 14. 4.
 7.00 mše sv. za rodiče Dvořákovy, Květoslava Pýchu
 a sourozence o. M. P.
18.00 mše sv. za Josefa Bednáře a za zemřelé 
 dvoje rodiče o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 15. 4.
 8.00 mše sv. za manžele Vincence a Žofi i Příhodovy o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–16.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za zemřelou dceru, rodinu Požárovu,
 Špačkovu, Vorlovu, za živou a zemřelou přízeň 
 a za duše v očistci o. L. Sz
Sobota 16. 4.
 7.00 mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou 
 a zemřelou rodinu Vondráčkovu, Odstrčílkovu, 
 za boží ochranu a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče 
 a za živou rodinu  o. M. P.
Neděle 17. 4. – Květná neděle
 7.30 mše sv. za Josefa Vokurku, manželku, 
 rodiče Vokurkovy a za duše v očistci o. M. P.
 8.50 mše sv. za rodinu Zásmětovu, Matouškovu 
 a Holánovu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za rodiče Anastázii 
 a Jana Svobodovy, bratra Jana, rodinu Hoškovu 
 a za duše v očistci o. L. Sz.
17.00 křížová cesta
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Drápelovu 
 a Přibylovu o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu 13. 4. bude příprava na 1. svaté přijímání na faře. Od pátku 15. 4. 
do neděle 17. 4. budeme prožívat krátkou duchovní obnovu. Kazatelem 
bude dómský jáhen Jan Špilar. V pátek při mši sv. v 8 a 16.30 hodin bude 
promluva pro všechny, v 19 hodin proběhne promluva pro mládež. V so-
botu 16. 4. v 7 hodin bude promluva pro všechny, v 9 hodin promluva 

pro děti a v 19 hodin v kostele promluva pro 
rodiče dětí a mládeže (zejména těch, kteří se 
připravují na 1. svaté přijímání a biřmování), 
v 9 hodin bude 1. zpověď pro děti, které letos 
přistoupí k 1. svatému přijímání, v 19.30 hodin 
bude 2. příprava na manželství. V neděli 17. 4. 
budou promluvy pro všechny na všech mších sv. 
V pátek 15. 4. od 14 do 16.30 proběhne adorace 
nejsvětější svátosti a příležitosti ke svátosti smí-
ření a pokání. Plán dalších předvelikonočních 
zpovědí naleznete na vývěsce. Otec biskup zve 
do katedrály v Brně mládež na diecézní setkání 
v sobotu 16. 4. Autobus pojede od Domusu 

v 6.45 hodin. S sebou karimatku, 50 Kč na autobus a 50 Kč do katedrály. 
Začátek v 8.30 hodin. Mše sv. na Květnou neděli 17. 4. budou spojené 
s požehnáním ratolestí a mše sv. v 9 hodin bude spojená s průvodem 
s ratolestmi, začátek průvodu v 8.50 hodin před radnicí. V neděli 17. 4. 
po večerní mši sv. bude setkání spolku Ludmila. V srpnu tohoto roku se 
ve španělském Madridu uskuteční akce světového významu a rozsahu a to 
Světové setkání mládeže se Svatým otcem Benediktem XVI. Všemožně 
naši mládež v rozhodnutí se vydat na toto setkání podporujeme. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele a na faře.                                                  -P.LSz-

Celonárodní 
čtení bible

Apoštolská církev zve širokou veřej-
nost, aby si přišla o velikonočních 
svátcích přečíst svůj kousek bible.
Na náměstí ve Velké Bíteši 21. 4., ná-
městí ve Velkém Meziříčí 22.–23. 4.
V rámci akce bude možné kou-
pit bibli v moderním překladu 
za výhodnou cenu.          -f k-

Českobratrská
církev evangelická
17. 4.: 9 hodin – bohoslužby
 (Květná neděle)
20. 4.: 15.30 hodin – děti
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-

Na přelomu ledna a února pro-
běhlo v deseti mateřských školách 
z našeho okolí screeningové vy-
šetření zraku dětí pomocí přístroje 
Plusoptix. Rádi bych vás nyní 
seznámili s výsledky této akce.

Unikátní přístroj 
Plusoptix

Jako optometristé patříme mezi 
nelékařská zdravotnická povolání 
a účastníme se v programu celoži-
votního vzdělávání nejrůznějších 
kongresů. Na jednom z nich jsme 
se v září loňského roku dozvěděli 
o možnosti vyšetřit děti pomocí 
přístroje Plusoptix. Jde o špičkový 
přístroj určený ke screeningovému 
(záchytnému) měření zraku pře-
devším dětí, a to již od 6. měsíce 
života. A protože sami máme malé 
děti a víme, jak je prevence užitečná 
a důležitá, podnikli jsme pár kroků 
a s přístrojem jsme v deseti mateř-
ských školkách měření provedli. 
Plusoptix je v podstatě obdoba auto-
refraktometru – přístroje, který au-
tomaticky měří dioptrie oka a který 
známe mnozí z očních ambulancí. 
Plusoptix je ale upraven tak, aby 
bylo možno bezkontaktně, rychle 
a zcela bezbolestně proběhnout 
i děti, které jsou na běžné vyšetření 
příliš malé nebo neposedné.

Při vyšetření sedí dítě na žid-
ličce, případně u rodiče nebo paní 
učitelky na klíně, a my ho ze vzdá-
lenosti zhruba jednoho metru „fo-
tografujeme“ – Plusoptix vypadá 
jako větší fotoaparát nebo kamera. 
Na přístroji blikají barevná světýlka 
a k tomu se ozývá houkání, což 
zaručeně upoutá pozornost dítěte. 
Stačí, aby se dítě po dobu cca dvou 
vteřin do přístroje dívalo, poté pří-

stroj vyhodnotí refrakci oka, tzn. 
kolik dioptrií oko má.

Co všechno lze 
změřit

Dioptrie očí (refrakci), rohovkové 
refl exy, průměry zornic. Celé mě-
ření slouží k včasnému záchytu zá-
važných zrakových vad – umožňuje 
odhalit tupozrakost, krátkozrakost, 
dalekozrakost, astigmatismus nebo 
šilhání. Vývoj oka i celého vidění je 
dokončen cca v 6 až 8 letech. Pokud 
jsou zrakové vady zjištěny do této 
doby a je následně včas zahájena 
náprava – léčba (například nošení 
brýlí nebo okluzoru), může se oko 
nadále správně vyvíjet. Včasnost 
léčby je zde rozhodující.

Naše výsledky
V deseti školkách jsme během 

dvou týdnů vyšetřili celkem 497 
dětí. Ve většině případů odpovídaly 
výsledky měření fyziologickému 
stavu oka v daném věku – jiné 
limity jsou pro dvou nebo tříleté 
děti a jiné pro šestileté předškoláky. 
V 54 případech (11 %) byly výsledky 
mimo normu, proto bylo rodičům 
těchto dětí doporučeno, aby se svým 
potomkem navštívili očního lékaře 
a tyto výsledky s ním konzultovali. 
Ve těchto 54 případech byl nejčas-
těji zastoupen rozdíl dioptrií mezi 
pravým a levým okem, což může 
způsobit tupozrakost (amyblopie). 
Dále se objevoval astigmatismus, 
dalekozrakost i krátkozrakost, méně 
šilhání.

Záludná 
tupozrakost

Za nejzávažnější vadu považuje-
me tupozrakost (amblyopii). To je 
funkční vada, která vzniká například 

při šilhání nebo při rozdílných diop-
triích mezi pravým a levým okem. 
Mozek totiž dostává v tomto případě 
dva rozdílné vjemy toho, co vidíme, 
jeden lepší a jeden horší. Proto pak 
mozek cíleně potlačí (odstraní) vjem 
horšího oka a přijímá pouze vjemy 
z lépe vidícího oka a dítě se začne 
dívat jen okem, které vidí lépe. U oka 
druhého pak dochází ke snížení zra-
kové ostrosti – tupozrakosti. Po 
šestém roce života se šance na léčbu 
tupozrakosti rapidně snižují a po 
desátém roce je léčba takřka nemož-
ná. Tupozrakost se „léčí“ cvičením 
postiženého oka tak, že se zdravé 
oko zakryje (nošení oklozoru) – tím 
je postižené oko více procvičováno 
(namáháno) a jeho postižení ustu-
puje. Úspěšnost léčby tedy závisí na 
rychlém objevení a následné léčbě.

Zajímavá měření
Hned několik měření pro nás bylo 

zvláště zajímavých. Například jedno 
dítě mělo na jednom oku 6 dioptrií, 
na druhém jen 1 dioptrii. Jindy šlo 
o vysoký astigmatismus (přes 3 di-
optrie) u tříletého dítěte. Dále jsme se 
setkali s rozdílně velkými zornicemi. 
Dalším případem byla vysoká krát-
kozrakost – takové dítě vidí velmi 
špatně do dálky a všechno má roz-
mazané. Nechce se zúčastňovat např. 
míčových her (nevidí, odkud míč 
přiletí), většinou jen stojí a aktivně 
se nezařazuje do školkového dění, 
špatně reaguje na pokyny. Učitelé 
nebo i rodiče si myslí, že je dítě 
ostýchavé nebo pomalejší, ale ono 
bohužel špatně vidí. A s těmito dětmi 
se pak se správnou korekcí jejich oční 
vady dějí největší divy – jsou náhle 
aktivní a plni zájmu o své okolí.

Bc. Veronika Kroulíková 
a Bc. Marian Němec, optometristé,

Oční optika Němec

Screeningové vyšetření zraku u dětí

7. 4. 2011 Sedmý den na cestě 
prověřil naši fyzickou zdatnost 
a oba jsme se shodli na tom, že 
pokud jsme zvládli dnešek, musíme 
už zvládnout všechno. Ten, kdo si 
myslí, že Provence je pohodové pu-
tování mezi vinicemi a olivovými 
háji mírně zvlněnou krajinou, by se 
hluboce mýlil. Nejvyšší kopce jsou 
zde sice prozatím opravdu kolem 
500 m n. m. ale je nutné si uvědomit, 
že nadmořská výška v údolích se 
pohybuje kolem 100 – 150 m n. m. 
Poprvé jsme byli tímto faktem 
zaskočeni při odchodu z městečka 
Saint-Guilhem le-Desert, které je 
v n. výšce 70 m n. m. a hned za 
ním se proti nám zvedla vápencová 

stěna. Tu jsme traverzovali více než 2 hodiny, ušli při tom pouhé 3 km 
a ocitli se v n. výšce 450 m n. m. Na přímém slunci a s batohem na zádech, 
vážícím 15 kg, to opravdu není žádná legrace. Vynaložená námaha je ale 
odměněna nádhernými výhledy do rozlehlé krajiny, které nám připome-
nou naši vlastní nicotnost. A to je jedna z důležitých věcí, kterou si každý 
poutník putující daleko od domova najednou velmi výrazně uvědomí. 
Cesta je ale kromě poznání také setkávání s lidmi. Těch máme za uplynulý 
týden hned několik, ale to, které jsme zažili včera, patří k nejpřekvapivěj-
ším. Po velmi vyčerpávajícím dnu jsme dorazili do cíle etapy v 7 hodin 
večer. První penzion byl uzamčený a na telefonu jenom záznamník, 
druhý penzion, přestože by se mohlo zdát, že ještě není sezona, byl plně 
obsazen. Dostalo se nám alespoň rady, že na druhém konci městečka 

V České republice se v průběhu 
každého školního roku koná v pří-
slušných oborech řada soutěží od-
borných dovedností žáků středních 
škol. Tyto soutěže mají své pevné 

místo v systému soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání MŠMT, 
jsou pro daný školní rok pravidelně 
uváděny ve Věstníku MŠMT ČR.

V těchto dnech se naplno rozjíždí 
bitva žáků středních odbor-
ných škol a učilišť o ocenění 
s názvem České ručičky. 
Přehlídku dovedností České 
ručičky organizují Jihomo-
ravský kraj, Ministerstvo 
školství mládeže a tělový-
chovy ČR, Ministerstvo ze-
mědělství ČR, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Svaz 
českých a moravských výrob-
ních družstev, Hospodářská 

komora ČR a CzechInvest.
Hlavním cílem akce je podpora 

rozvoje řemesel a posílení postavení 
učňovského školství v očích veřej-
nosti. Cílem přehlídky však není 
jenom ocenit talentované žáky, ale 
zároveň i zvýšit povědomí o význa-
mu učňovských oborů mezi dětmi 
i jejich rodiči.

A právě tohoto klání se zúčastnil 
i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši 
Petr Dočkal, jakožto vítěz krajské 
soutěže v odborných dovednostech 
při soustružení.

Soutěž se konala 30. a 31. 3. 2011 
ve Střední škole technické a auto-
mobilní v Chomutově. Zúčastnilo 

někdo ubytování poskytuje. Dům jsme sice našli, ale opět bez známek 
života. Situace už začala vypadat hrozivě, když jsme zaregistrovali, před 
posledním domem v ulici člověka vystupujícího z auta. Evidentně jsme 
mu nebyli lhostejní a po té, co jsme si postěžovali, že nemůžeme sehnat 
ubytování, prohlásil, že nás ubytuje on. Ale to ještě nebylo všechno. 
Když zjistil, že jsme Češi, zajásal a řekl, že pošle pro Felixe. Dostavil se 
pán v nažehlených černých kalhotách a vyleštěných polobotkách a začal 
s námi, k našemu údivu, hovořit česky! Ukázalo se, že je profesorem 
francouzštiny a v roce 1992 na výzvu univerzity v Montpellier odjel do 
České republiky a v rámci rekvalifi kace učil v Třineckých železárnách 15 
českých inženýrů francouzsky. Na dobu prožitou u nás vzpomíná s velkou 
nostalgií a přislíbil nám pomoc v případě, že bychom se dostali ve Francii 
do problémů. A tak se možná díky náhodě rodí nové přátelství. Nebo to 
nebyla náhoda?        Z Via Tolosana Pavel Pešek a Jiří Michlíček (+foto)

Z Velkého Meziříčí po Via Tolosana (díl druhý)

se jí celkem 22 žáků z 11 krajů celé 
ČR. V této velice těžké a náročné 
soutěži Petr Dočkal vybojoval 
pěkné 4. místo.

I když jsme neobhájili prvenství 
z roku 2009, i tak je to obrovský 
úspěch být 4. nejlepším žákem – 
obráběčem kovů v celé ČR.

Nejen těmto žákům, ale i učite-
lům SOŠ a mistrům SPV PBS, patří 
opětovné poděkování za vzornou 
reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye ale 
i Střediska praktického vyučování 
a PBS Velká Bíteš, a. s., kde žáci 
vykonávají praxi.
Bc. Aleš Janíček, SPV PBS Vel. Bíteš

Foto: archiv SPV PBS VB

Nejšikovnější učni bojují o České ručičky

Screeningové vyšetření v MŠ Čechova Velké Meziříčí. 
Foto: Veronika Kroulíková 
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– 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

Prodej ovocných stromků 
a okrasných dřevin.

Nabízíme široký výběr 
kvalitních českých 
výpěstků ve velkém 

sortimentu. 
Po–pá 7–11, 11.30–16.30,

so 8– 11 hodin
Vrchovecká 25,

Velké Meziříčí, tel.: 566 522 985.

Praxe výhodou.
Tel.: 604 897 679,

e-mail: dvorak@trucks.cz

Přijmeme 

AUTOMECHANIKA
A OBSLUHU

PNEUSERVISU

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

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

Podnikání i práce z domu
www.pracujtejinak.cz

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Wüstenrot stavební spořitelna
poradce Pacalová Marie.

Tel.: 777 717 632, 
776 833 981.

Téměř 4 měsíce pro vás připravu-
jeme obrov-
skou hudební 
událost v na-
šem reg io -
nu. Největší 
hip hop akce 
v  š i r o k é m 
okolí proběh-
ne 22. 4. ve 
velkém sále 
Jupiter clubu. 
Akce se velice 
rychle blíží, 
máme pro vás 
připravený 
opravdu zají-
mavý hudební 
program. Pio 
Squad, Vec 
+  Zve r i n a , 
Rest a Fatte, 
Hamis. Čes-

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

ve Velkém Meziříčí
ko-slovenská extraliga v jeden 

jediný den ve 
Velkém Me-
ziříčí. To tu 
ještě  n ikdy 
nebylo. Pro 
posluchače 
tohoto stylu je 
povinnost při-
jít a vy ostatní 
jste srdečně 
zváni. Tato 
akce má ob-
rovský ohlas, 
těšte se na vy-
nikající atmo-
sféru, skvělé 
pití. Předpro-
dej probíhá 
v Jupiter clu-
bu.  Těšíme 
s e  n a  vá s! 
Miloš Přikryl

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

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

přírodní park Balinské údolí v neděli 17. dubna od 13 hodin
Vydejte se s námi za trnkový keř, či pod Jezevčí skálu. Zavzpomínejte 

na známé televizní hrdiny a objevte spolu s nimi chuť i vůni lesa.
Trasa sjízdná i pro kočárky začíná u vstupu do Balinského údolí u sil-

nice Velké Meziříčí – Uhřínov naproti odbočce k hotelu Amerika a končí 
v Balinách. Délka trasy přibližně 5 km. Pro cestu zpět můžete využít 
autobus. Vstupné dobrovolné. Co vás čeká: ukázka živých dravců, fretka 
a její lesní příbuzní, stahování dřeva koněm, řezání dřeva dvojmužnou 
pilou, odlévání stop, stromolezectví, plavba na loďkách, hra na šamanské 
hudební nástroje, opékání hadů z těsta a špekáčků, projížďka kočárem 
a další hrátky se dřevem. Tuto akci podpořilo Ministerstvo životního 
prostředí, město Velké Meziříčí a obec Baliny.                               -sev-

Občanské sdružení Slepíši vás zve na

chráněné dílny ATM v Tasově. 
Řemeslně-výtvarné práce lidí s handicapem 
– zahradní nádoby z pálené šamotové hlíny, 
okrasné nádoby, svícny.
V sobotu 16. 4. od 9 do 12 hodin v budově „staré 
školy“ v Tasově.

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 charakteru 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 22. 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 23. 3. 2011.

Ing. Radovan Necid, starosta

(Pokračování ze strany 2.) Nároky 
na výrobu potravin v důsledku růstu 
populace, jejího bohatnutí a změn 
v potravních nárocích se zvýší 
o padesát procent do roku 2030. 
Klimatická změna pak povede ke 
zvýšení nedostatku zdrojů. Pokud 
se nezlepší sociální situace a bude 
trvat vysoká nezaměstnanost mla-
dých lidí a nedojde-li k liberalizaci 
autoritativních režimů zejména 
v arabských zemích, bude i v roce 
2025 trvat nebezpečí terorismu,“ 
zdůraznil Václav Mezřický, spo-
luautor knihy Perspektivy globa-
lizace.

Mezi další hrozby odborníci 
řadí také problémy surovinové, 
ekologické, ekonomické, civilizač-
ní choroby, HIV, drogy, kromě již 
zmíněného terorismu také rasismus, 
přelidnění, migraci a podobně. Tyto 
problémy pak mají neblahý dopad 
na zdraví populace i na přírodu. 
„Globální změny klimatu mají za 
následek mimo jiné posun hranic 
výskytu organismů, nemocí apod., 
kupříkladu klíšťat. A ta jak známo 
nesou velký problém – závažná 
onemocnění,“ zaznělo na jedné 
z přednášek. Další pak třeba upo-
zornila na mimořádné potíže se 
škůdci, s nepůvodními rostlinami 
či živočichy, kteří do naší země 
byli zavlečeni z nejrůznějších kon-
tinentů. „Třeba mol byl popsán 
až v roce 1820, do té doby nebyl 
v Evropě vůbec znám,“ řekl Zdeněk 
Laštůvka z agronomické fakulty 
Mendlovy univerzity. Podle jeho 
slov existuje v České republice asi 
sedm set druhů živočichů a tisíc tři 
sta rostlin.

Kdo ovládá svět? 
Supertřída, domnívají 

se odborníci
Nejvíce se ale odborníci obávají, 

že se rozvinou strategické rivality 
o přírodní zdroje, obchod, investice, 
technologické inovace a zisky. Podle 
Mezřického nelze ovšem vyloučit 
scénáře, jež byly typické pro 19. i 20. 
století, jako závody ve zbrojení, teri-
toriální expanzi a vojenské rivality. 
Nicméně zřejmě nehrozí ideologií 
motivované konfl ikty. 

Projekce růstu zemí BRIC (Bra-
zílie, Rusko, Indie a Čína) nazna-
čují, že v období 2040–2050 budou 
soupeřit objemem svého HDP se 
zeměmi dnešní G7 (USA, Japonsko, 
Německo, Velká Británie, Fran-

cie, Kanada, Itálie) a Evropskou 
unií. Vzrůstat bude i ekonomický 
a politický význam dalších zemí, 
zejména Indonésie, Íránu, Turecka 
a Jihoafrické republiky. 

Současně s úvahami o oslabování 
role národního státu a státu vůbec 
vznikla otázka, kdo má dnes v ru-
kou vliv na řízení věcí světa a na 
stanovování globálních priorit, 
jimiž se mají zabývat lidé moci. Zdá 
se, že k nejvlivnější instituci patří 
již zmíněné Světové ekonomické 
fórum, které se od roku 1971 schází 
ve švýcarském Davosu. Sdružuje 
představitele nejdůležitějších svě-
tových ekonomických organizací 
s ročním obratem větším než bilion 
USD. Členy jsou rovněž významní 
světoví politici, akademici, novi-
náři, náboženští činitelé, předsta-
vitelé nevládních organizací. Pro 
postmoderní éru je charakteris-
tické, že vliv se soustřeďuje spíše 
v rukou představitelů ekonomiky 
než politické moci. Přitom nelze 
ovšem vynechat ani nejvlivnější 
reprezentanty světového terorismu 
a mafi í jakéhokoli původu. Vzniká 
tak nová mocenská skupina – su-
pertřída. David Rothkopf, autor 
knihy Superclass uvádí celou řadu 
důkazů, z nichž vyplývá, že „novou 
třídu“ představuje asi 40 milionů 
lidí na celém světě, na jejímž 
vrcholu je teprve ona nejvlivnější 
skupina nejbohatších a nejvlivněj-
ších – skutečná supertřída. K té 
patří světově asi 6000 lidí. Vzniká 
samozřejmě otázka, čím a jak je 
regulován vliv kapitálově nejvliv-
nější části supertřídy. Odpověď na 
ni dávají její představitelé sami: 
špičkoví lídři f inančního světa 
jsou dost chytří, aby věděli, že jsou 
společně odkázáni na pokud možno 
bezchybné fungování světového 
systému. Není třeba překračovat 
pravidla, aby člověk získal v tomto 
systému vliv – ačkoli nedávná 
a dosud i současná fi nanční krize to 
zplna nepotvrzuje. Potvrdila však, 
že v takové situaci jsou i příslušníci 
supertřídy na tento systém plně 
odkázáni. Na druhé straně platí, že 
příslušníci politických reprezenta-
cí, politici, všeobecně nerozumějí 
fi nančním otázkám. To umožňuje 
lidem peněz podržet svůj vliv také 
v situaci světové fi nanční krize.

Zdroj: TZ Globalizace/Nesměř 
2011 

Připravila: Iva Horká

Účastníci semináře 
se zabývali globalizací (Pokračování ze strany 2.)

● Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 28 zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Městské správy bytů, Náměstí č. 79, Velké Meziříčí 
na převod objektu Areál zdraví ze správy Městské správy bytů do 
majetku města.

● Zastupitelstvu města schválit rámcovou smlouvu o obchodování na 
fi nančním trhu mezi Městem Velké Meziříčí a Komerční bankou, 
a. s., se sídlem Praha.

● Zastupitelstvu města uzavřít zajišťovací úrokový swap na základě rám-
cové smlouvy o obchodování na fi nančním trhu uzavření mezi Městem 
Velké Meziříčí a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha.

● Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Velké 
Meziříčí č. 2/2011, kterou se ruší OZV č. 6/2004, o hospodaření s byty 
ve vlastnictví města.

● Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zajištění fi nančního příspěv-
ku investičního projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje – II. etapa 
č. CCI2009CZ161PR001“, část E – Žďársko – dílčí projekt č. 7 Velké 
Meziříčí uzavřenou mezi Městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko, 591 01 Žďár nad Sázavou.

● Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na fi nanční krytí 
výše uvedené Smlouvy formou čerpání investičního úvěru od Ko-
merční banky, a. s.

Rada města souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru o ploše 38,2 m2 

ve 3. NP v budově na Náměstí 79/3, Velké Meziříčí.
● s prodejem použité dlažby z majetku města uskladněné na skládce 

TKO pro místní část Mostiště.
● ve smyslu §39 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoč-

tů, s přijetím účelově určených darů pro: Městskou knihovnu Velké 
Meziříčí, dle žádosti ze dne 30. 3. 2011, Muzeum Velké Meziříčí, dle 
žádosti ze dne 30. 3. 2011, Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvkovou organizaci, dle žádosti ze dne 29. 3. 2011, Základní školu 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, dle žádosti ze dne 12. 3. 2011, Dům 
dětí a mládeže Velké Meziříčí, dle žádosti ze dne 18. 2. 2011.

● s rozložením neinvestičních nákladů hrazených městem vynaložených 
při rekonstrukci školní jídelny v roce 2010 ve výši 1.268.851 Kč do 
kalkulace oběda na dobu 15 let.

● s provedením dopravního značení č. V 12 a žlutá klikatá čára na místní 
komunikaci Náměstí ve Velkém Meziříčí před vjezdem domu č. 13/15 
na náklady žadatele.

● s podáním žádosti o úpravu změny rychlosti na ulici Jihlavská, a to 
v prostoru od úrovně osazení radaru oboustranně.

Rada města vzala na vědomí:
● zprávu bytové komise za I. čtvrtletí 2011.
● návrh smlouvy o poskytnutí dotace krajem Vysočina na demolici ob-

jektu bývalého domova důchodců na ul. Hornoměstská a doporučila 
Zastupitelstvu města tuto smlouvu odsouhlasit.

● předložený návrh „Smlouvy o účasti na programu 129 120“ – výstavba 
PPO ve městě a připomínky k tomuto návrhu smlouvy a doporučila 
Zastupitelstvu města odsouhlasit tuto smlouvu v jejím předloženém 
znění vzhledem k typizaci znění předmětného návrhu smlouvy, zpra-
covaného Ministerstvem zemědělství ČR.

● výsledky jednání vedení města s krajem Vysočina o změnách v budoucí 
darovací smlouvě na nemovitosti areálu domova důchodců.

Rada města vydává:
● nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2011, tržní řád.

Josef Komínek, místostarosta města

Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí ze dne 6. 4. 2011

(Pokračování ze strany 2.) V současnosti je klub k dispozici klientům 
každé úterý od 14 do 18 hodin. „Setkali jsme se s celkem překvapivým 
úspěchem – od začátku do klubu chodí asi čtyřicet klientů. Postupně se 
seznamujeme. Vybídli jsme je, ať sami navrhnou nějaká vylepšení svého 
klubu, či o co by měli zájem,“ sdělil Marek Sušinka, který je současně 
jedním ze tří pracovníků zařízení. Ti se mimo zajišťování fungování 
nízkoprahového klubu věnují ještě v pondělí a ve středu streetworku, tedy 
terénní sociální práci mezi dětmi a mládeží ve městě, a ve čtvrtek též 
individuální práci s uživateli.                 Text a foto: Martina Strnadová

Wellmez je prvním nízkoprahovým 
zařízením na Velkomeziříčsku

Kontakty Wellmez
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Velké Meziříčí
Hornoměstská ulice (vedle Billy), tel.: 731 626 116, 731 626 117, 
e-mail: wellmez.velmez@charita.cz, www.zdar.charita.cz

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-



■ Stříhání ovcí + výkup vlny. Tel.: 
777 563 940.
■ Upeču různé druhy cukroví na 
svatby a oslavy. Tel.: 603 486 635.
■ 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.
Daruji
■ 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
■ Najdu ženu drobné postavy, 
která nechce děti, ale nechce zůstat 
sama jako já, 38letý muž bez závaz-
ků? Tel.: 604 413 706.

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.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Audi A3, 1,9 TDI, stříbrná tříd-
veřová, r. v. 1998, výkon 81 kW, 
sportovní výbava, lité kola, nový 
potah, najeto 205.000 km, cena 
98.000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 605 214 530.
Koupím
■ Suchozemskou želvu. Tel.: 
777 145 277.
■ Eternitové tašky na střechu. 
Nutně potřebuji. Volat k večeru na 
tel.: 773 027 232.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
Nemovitosti

■ Prodám cca 5000 m2 pozem-
ku v lokalitě Amerika. Výstavba 
rodinných domů možná. Tel.: 775 
074 646, 608 464 607.

■  Prodám řadov ý R D 4+1 
v Bobrové. S garáží, koupelna, 
ústřední topení. 1,5 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.

■ Prodám chatu se zahradou, 
pozemek 780 m2, zastavěná plocha 
26 m2, podskepená, elektrika, voda, 
vrtaná studně, udírna, venkovní 
gr il. Lokalita 
Fajtův kopec. 
Cena dohodou. 
Vola t  p o  17. 
hodině na tel.: 
776 591 878.
■ Prodám byt 
3+1 ve Velkém 
Meziř íčí , RK 
nevolat! Tel.: 
725 695 624.
■ Prodám 
garáž na ulici 
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Inzerce: e-mail:
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Prodám
■ Chladicí podložku Coler Mas-
ter Infi nite pro notebooky, veli-
kostí 12" až 17". Poskytuje chlazení 
pomocí ventilátoru, kterému lze 
regulovat otáčky ve třech stupních. 
Podstavec má protiskluzové plošky 
a systém inteligentního uchycení 
kabeláže. Nová, nerozbalená v zá-
ruční době. Prodám levně. Dále 
prodám silniční kolo zn. Favorit, 
funkční, bez závad. Cena 390 Kč. 
Tel.: 776 798 182.
■ Čtyřkolku 110 cm3 Wuchuan 
se SPZ, rok 2008. Dále koňský 
vůz brzděný. Cena dohodou. Tel.: 
725 023 762.
■ Sadbové brambory Adéla – 
kvalitní, pšenici a ječmen. Tel.: 
606 430 569.
■ Mrazák Gorenje – 6 zásuvek, 
mrazicí část nerezová ve výbor-
ném stavu. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
774 658 899.
■ Prodám Babysense – přístroj 
pro kontrolu dýchání novorozen-
ců a kojenců. Cena 990 Kč. Tel.: 
604 712 787, 732 219 292.
■ ČZ 125 /476 Sport, r. v. 1973. Pů-
vodní stav i chromy, najeto 6 800 km. 
Cena dohodou. Tel.: 723 008 688.

■ Skútr JMSTAR 150 T, 
2008, najeto 1 150 km, cena 
15.500 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.
■ Stavební vrátek, kompletní 
výška 10 metrů (motor, plošina, 

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.

plavky * prádlo * korzety * opravy
21. 4. (13–17 hodin) * 22. 4. (8–12, 13–17 hodin)

v prodejně Textil – Marie Konečná, Novosady 40, Velké Meziříčí

Družstevní ve Velkém Meziříčí. 
Elektřina 220 V. Cena dohodou. 
Tel.: 737 884 643.
■ Prodám cihlový byt 3+1, v prv-
ním patře, 85 m2, s garáží, v klidné 
lokalitě Velkém Meziříčí. Nová 
koupelna a kuch. linka, balkon, pro-
storný sklep, hezký výhled na měs-
to. RK nevolat! Tel.: 608 123 959.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 723 938 892.
■ Pronajmu byt 2+kk, lokalita 
Hliniště ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 948 878.
■ 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.

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.

■ Nabízím k pronájmu neby-
tové prostory v centru Velkého 
Meziříčí. Přízemí 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, služby). Dostatečná ma-
nipulační a parkovací 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.

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
www.horacke-vm.cz
Tel.: 566 523 141-2
novevozy@horacke-vm.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Lánice 60
595 01 Velká Bíteš
www.horacke-vm.cz
Tel.: 566 533 062
hadvb@horacke-vm.cz

SIMPLY CLEVER

Magická výbava
Magická cena
ŠKODA Fabia Magic

Ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA Fabia Magic již od 229 900 Kč.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.

• Klimatizace 
• Rádio 
• Centrální zamykání
• Kola z lehké slitiny 
• Prodloužená 4letá záruka 

Verze Combi za příplatek pouze 10 000 Kč. Více na www.skoda-auto.cz. 
A navíc akční úvěr od ŠkoFINu bez navýšení.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km

HAD

Nová nabídka
pro inzerenty

Od začátku měsíce dubna přinášíme další mož-
nosti 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.

Nepůjde el. proud
V pondělí 18. 4. budou vypnuty tyto oblasti: od 
7.30 hodin do 9.15 hodin – Auto Dobrovolný, Jihlav-
ská 1143, Elektro VM, PechaSan, BigBoard.    E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 16. 4. MUDr. Anna Špárníková, Křiža-
nov, zdravotní středisko, tel.: 566 522 218. Neděle 
17. 4. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, tel.: 
566 567 332. Před vyhledáním stomatologické poho-
tovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny.                         Zdroj: http://www.nnm.cz

Půjčovna stavebního nářadí,
vib. desky, pěch, bourací kladiva, la-
mačka dlažby, elektrocentrála 3 kW.
Tel.: 603 117 062, 603 514 416.

Svobodová Vídeň

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

◘ ZÁMEČNÍK
◘ TRUHLÁŘ
◘ VODOINSTALATÉR
Požadujeme: * profesní kvalifikace * 
praxe v oboru * aktivní přístup
Náplň práce: * montáž interiérových 
prvků mobilních buněk
Nabídky na e-mail: eurowagon@euro-
wagon.cz, více na tel.: 564 408 080.

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí
přijme
OBCHODNÍHO REPREZENTANTA
Požadavky: * SŠ/VŠ vzdělání – zaměření 
pro obchod. * znalost NJ, AJ (slovem 
i písmem). * aktivní přístup, obchodní 
zkušenosti a odpovědnost.
Náplň práce: * budování prodejní sítě 
CZ + Evropa. * podpora prodeje pro 
mateřskou fi rmu v Dánsku. * komunikace 
a koordinace objednávek z Austrálie 
a zemí EU. * příprava rozpočtů.
Nabídky na e-mail: eurowagon@euro-
wagon.cz, více na tel.: 564 408 080.

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

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



Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté předsta-
vení divadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
11. května 2011 od 19 hodin
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

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

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

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.

Dne 11. 4. se dožila významného 
životního jubilea 75 let paní 
Jiřina Kadlecová 
z Krásněvsi. 
Do dalších let hodně štěstí, zdraví 

a spokojenosti přejí 
dcery Jiřina, Jana, Jaroslava 

a Olga s rodinami. 

Dne 18. 4. 2011 oslaví významné 
jubileum paní 
Libuše Kučerová.
Jdeme Ti dnes s láskou přát,
každý z nás Tě má moc rád.
Sílu máš jak sluníčko,
přejeme Ti zdravíčko.
A za celou rodinu, 
posíláme pusinu.

Vše nejlepší přejí 
manžel a děti s rodinami.

Odešel jsi, 
ale zůstal jsi v srdcích těch, 
kteří Tě milovali.
Dnes, 13. 4. 2011, vzpomínáme 
7. výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan 
Milan Kašpar
z Měřína.

S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání. 
V srdci stále bude bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna vzpomeneme 15. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, švagr, 
bratr, zeť, pan
Libor Maloušek.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou, 

manželka, děti a celá rodina.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.
Dne 17. dubna 2011 vzpomeneme 
6. výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná manželka, maminka 
a babička, paní
Jitka Machová 
z Měřína. 

Stále vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami. 

Dne 17. 4. 2011 vzpomeneme 
13. výročí úmrtí pana 
Emila Rohovského 
z Oslavičky. 

Stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami. 

Vítání občánků v Oslavici
V neděli 3. 4. 2011 jsme již po osmnácté přivítali v Základní škole 

v Oslavici, za přítomnosti starosty, rodičů a zaměstnanců školy, nové 
občánky naší obce. Při této příležitosti vystoupily s básněmi a písněmi 
žákyně místní školy. Rodiče obdrželi pro své děti několik dárků. Podě-
kování náleží paní Marii Bližňákové za přípravu celé akce.

Za zastupitele obce Oslavice
Marie Šoukalová Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2010/2011
Programové oddělení, tel.: 566 782 004 – 5, přijímá re-
zervace míst na divadelní předplatné Horáckého divadla 
v Jihlavě na sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Ray Cooney, překlad Břetislav 
Hodek
AMADEUS – Peter Shaffer, překlad Martin Hilský
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI – Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen 
Drlík a František Zacharník
SOUDNÉ SESTRY – Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan 
Kantůrek
TERASA – Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Láz-
ňovských
LUCERNA – Alois Jirásek. 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev, např. studenti, důchodci, ZTP atd). Zájem-
ci o předplatné se mohou nahlásit do 10. května 2011. Změna programu 
vyhrazena.                                                                                       -prog-

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

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. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 
metrů hluboké propasti a zraněný ušel více než 10 kilometrů než konečně 
najde záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti.127 hodin 
je napínavý, živelný fi lm, který diváky vtáhne do neobyčejného dobrodruž-
ství, a který ukazuje, co všechno dokážeme, když si rozhodneme, že chceme 
žít. Režie: Danny Boyle (získal Oskara za nejlepší fi lm – Milionář z chatrče). 
Hrají: J. Franco, K. Maraová, A. Tamblynová, S. Bott, K. Stinger. Dobrodruž-
né drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut
Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
NEVINNOST
Lásky se nikdy nezbavíš.
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná 
věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. 
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého 
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, 
odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá 
člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec 
vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat 
vítězství. Někdy je to jen přestávka před dalším, mnohem náročnějším 
zápasem. Zvlášť když ve snaze zachránit se obětujete tajemství, která měla 
zůstat navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebez-
pečná. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, Z. Morávková, A. Geislerová, 
H. Čermák, A. Linhartová. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 102 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
VARIETÉ
Ali, dívka z malého města, ale s velkým hlasem, potřebovala najít místo, 
kde bude schopna své sny naplnit, místo, aby sledovala, jak se vytrácejí do 
ztracena. A objevila svět varieté. Poté, co se rozhodne vydat vstříc nejisté 
budoucnosti ve velkoměstě zábavního průmyslu, v Los Angeles, narazí 
Ali na The Burlesque Lounge, působivý podnik, který se ale potýká se 
špatnou návštěvností, a který je domovem netradiční hudební revue. Pře-
svědčí okouzlující a přímou majitelku podniku, jeho hlavní hvězdu a také 
hledačku nových talentů Tess, aby ji přijala na místo barmanky. Posléze se 
za pomoci rázného, ale vnímavého choreografa a transsexuálního moderá-
tora konečně od baru dostane až na pódium. Její výjimečný hlas a umění 
vrací The Burlesque Lounge zpět na výsluní do jeho bývalé slávy a dává 
Tess naději, že nebude muset vyhovět žádostem svého bývalého manžela, 
aby podnik prodala charizmatickému podnikateli se zajímavou nabídkou. 
Jak Aliina hvězda stoupá, začíná být jasné, že Burlesque Lounge je opět 
místem, kde se mohou plnit sny. Bude to ale stačit k tomu, aby zdejší divoká 
a sexy představení přece jen navždy neskončila? Režie: S. Antin. Hrají: 
Cher, Ch. Aguilera, K. Bell, C. Gigandet, S. Tucci, A. Cumming, E. Dane. 
Hudební fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 116 minut

Tento tajemný příběh se odehrává ve druhé polovině devatenáctého století 
v centru Londýna. Paní Manninghamová žije se svým manželem ve starém 
sešlém domě, plném neprobádaných temných koutů. Je skličující šero 
pozdního odpoledne, černá hodinka, než se rozsvítí bledé plynové světlo. 
Manžel paní Manninghamové právě odešel do ulic Londýna za jakýmisi 
obchody, takže zůstává v domě sama. Nastává tmavý podzimní večer. 
Náhle se pomalu zhasínají plynové lampy – to znamená, že v domě je ještě 
někdo cizí. V podkroví nad její ložnicí zavržou stará prkna a je zřetelně 
slyšet těžké mužské kroky a podivné zvuky.Tak začíná napínavý příběh 
této hry, která patří k tomu nejlepšímu, co bylo v detektivním žánru pro 
divadlo napsáno. Rozluštění této záhady je nečekané a šokující.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!

Dne 15. 4. 2011 se dožívá 50. narozenin 
Miloslav Navrátil.
Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a dobré nálady Ti 
z celého srdce přejí

manželka s rodinou, kamarádi a motorkáři.

Foto: archiv OÚ Oslavice

Informace svazu diabetiků Velké Meziříčí
Poradenské dny – znáte svůj zdravotní stav?

Připomínáme: Územní organizace svazu diabetiků pořádá každý 
čtvrtek v klubu důchodců Komenského 6 vždy od 15 do 16 hodin měření 
glykémie, cholesterolu, tlaku krve a BMI. Členství ve svazu není pod-
mínkou k účasti.

V březnu jsme zahájili další ročník emp – setkání diabetiků. Koná 
se vždy druhý čtvrtek v měsíci od 16 hodin v klubu důchodců, Komen-
ského 6, pod vedením nutriční (dietní) sestry. Využijte ještě nabídky 
ozdravných pobytů u moře v Itálii: 
* San Benedetto del Tronto od 17. do 26. 6. 2011 s polopenzí, v cenách 

od 4.700 - 7.000 Kč podle typu apartmánu.
* Bibione od 2. do 11. 9. 2011. Stravování vlastní, v cenách od 3.300 do 

5.800 Kč podle typu apartmánu.
Informace a přihlášky: Josef Savara, Nad sv. Josefem 238, Velké 

Meziříčí, každý čtvrtek v klubu důchodců, Komenského 6 od 15 do 
16 hodin. Přihlášky si můžete také vyzvednout v informačním centru 
v budově městského úřadu. Odjezd z Velkého Meziříčí, v ceně je zahrnuta 
doprava i ubytování. Cestovní – zdravotní pojištění zařídíme za 160 Kč 
na osobu.      Na naše akce srdečně zve svaz diabetiků Velké Meziříčí

-sav-

Motel Jestřábec pořádá

Velikonoční zábavu
24. 4. 2011.

K poslechu a tanci hraje pan Kratochvíl. 



Na kukandu
Pojďme společně otevřít knížku od Antoina de Saint-Exupéryho a začíst 
se. …Zeměpisec se náhle rozohnil:. ,,Ale ty přicházíš zdaleka. Ty jsi bada-
tel! Popiš mi svou planetu!“ ,,Ó, u mne doma to není moc zajímavé,“ řekl 

Malý princ, ,,je to tam docela malinkaté. 
Mám tři sopky. Dvě jsou v činnosti 
a jedna je vyhaslá.“…
Výstava Putování s Malým princem 
vás provede zážitky a trampotami malé-
ho klučiny, který se vydal na cestu. Při-
chází ze vzdálených vesmírných koutů 
i na planetu Zemi, aby se kdesi v africké 
poušti setkal s autorem příběhu a zjevil 
mu tajemství. Nahlédněme společně do 
fantazie mladých umělců z výtvarného 
oboru ZUŠ Velké Meziříčí. Výstava 
je k vidění ve výstavním sále městské 
knihovny od 11. 4. do 11. 5. 2011. Nevá-
hejte a přijďte!                                     SB
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AKCE JUPITER CLUBUVÝSTAVY

Pátek 29. dubna 2011 
v 19.30 hodin na vel-
kém sále JC.
Vstupné: 330 Kč. Rezervace 
a prodej na program. oddě-
lení JC, tel.: 566 782 004 
(001).
Výzva k odběru rezer-
vovaných vstupenek 
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 JC. Od 15 let – neomezeně
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.
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. Rezervace 
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
opět ve Velkém Meziříčí
Tradičním hlavním cílem pořadatelů festi-
valu je naplnit jedinečné historické prostory 
19 festivalových měst krásnou hudbou ve 
vynikající interpretaci a přinést návštěvní-
kům nezapomenutelné zážitky. České sny 
rozezvučí jižní Moravu a Vysočinu mezi 
28. květnem a 25. červnem 2011. (více na 
www.concentus-moraviae.cz). Předprodej 
probíhá v Jupiter clubu na program. od-
dělení, tel.: 566 782 004 (001).

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

Středa 13. dubna 2011
velký sál Jupiter clubu 10 – 18 hodin
Program:
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-

výstava fotografi í Fotoateliéru Honsnej-
man – Tesařová od 2. 4. do 30. 4. v ka-
várně 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

V rámci festivalu se představí:
► 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 rybář-
ského svazu si vás dovolují pozvat na

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,

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

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 na prog. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004, 001, info 
724 399 474. 
Vstupenky nutno vyzvednout do 
13. 5. 
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. 
Rezervace a předprodej vstupenek na prog. oddělení JC. Tel.: 566 782 004, 
001, info: 724 399 474. Vstupenky je nutné vyzvednout do 6. 5. Změna 
programu vyhrazena. 

Neděle 8. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 180 Kč, stolová úprava, rezervace a prodej na prog. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, 001, info 724 399 474. Vstupenky nutno vyzvednout do 
28. 4. Změna programu 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,“ 
slibuje Lucie Bílá. Diváci se mohou 
těšit na večer plný známých hitů a 
nebyla by to Lucka se svým osobi-
tým 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 sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž pub-
liku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle 
netuší, o čem bude svým divákům 
vyprávět. Lucie Bílá vystoupí 
v Jupiter clubu v úterý 21. června 
2011 od 19.30 hodin. Vstupenky 
můžete zakoupit v Jupiter clubu 

na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Rezervace vstu-
penek možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupenek 
500  – 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

Realitní kancelář Reality Vysočina Velké Meziříčí
váz zve na výstavu obrazů a fotografi í Bořivoje Pejchala

Výstava potrvá od 18. do 29. dubna 2011 v prostorách
domu čp. 4 (v patře) na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

(sestry Rozmarinovy)
výstavní síň Jupiter clubu 
v pracovní dny 8–16 hodin, 
neděle 9–12 hodin a 14–16 hodin, v neděli 24. 4. otevřeno pouze 
9–12 hodin, výstava probíhá do 29. 4. 2011.

prodejní výstava obrazů

Meziříčská 109, Křižanov
neděle 17. 4. ve 13.30 hodin

vernisáž výstavy keramiky Báry Štěpánkové
a obrazů Mgr. Pavly Kantorové



SILOVÝ VÍCEBOJ

FOTBAL MLÁDEŽ

HOKEJOVÍ ODCHOVANCI

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Číslo 15 13. dubna 2011 strana 9

ŠACHY

ŠPLHSTOLNÍ TENIS
Sobotou 26. 3. skončila v kraji 
Vysočina stolně tenisová sezona. 
Pro lhotecký klub to byla v pořadí 
již 21. sezona od jeho založení. 
Za Lhotky v jedné krajské a ve 
třech okresních soutěžích bojovala 
celkem čtyři družstva. Lhotecké 
áčko se již třetí sezonu udrželo 
v krajském přeboru 3. třídy. Pro 
malý vesnický klub je to stále velký 
úspěch nastupovat v krajské soutě-
ži. Za uplynulou sezonu nastoupilo 
ve čtyřech družstvech za Lhotky 
celkem 16 hráčů.

Krajský přebor 3. třídy
21. kolo, Černovice – Lhotky 10:5
22. kolo, Pacov – Lhotky 10:8
Konečná tabulka krajského pře-

boru 3. třídy
 1. Pacov 22 19 0 3 209:121 60
 2. Jaroměřice 22 16 2 4 204:144 56

 3. Pelhřimov C 22 13 4 5 196:136 52
 4. Polnička 22 11 5 6 183:170 49
 5. Vladislav 22 10 4 8 182:162 46
 6. Černovice 22 9 3 10 166:173 43
 7. Chotěboř D 22 9 2 11 160:182 42
 8. Lhotky 22 7 6 9 182:179 42
 9. Přibyslav 22 8 3 11 158:181 41
10. Kámen 22 8 1 13 154:183 39
11. TJ Žďár D 22 4 5 13 149:195 35
12. Pelhřimov D 22 0 1 21 102:219 23

Tabulka okresního přeboru 
2. třídy

 1. Rovečné B 17 14 1 2 223:83 46
 2. Lhotky B 17 12 1 4 196:110 42
 3. Velké Meziříčí C 17 11 1 5 174:132 40
 4. SK Nové Dvory 17 9 1 7 176:130 36
 5. Nové Veselí 17 8 3 6 153:153 36
 6. SK Netín 17 8 2 7 156:150 35
 7. Velká Bíteš B 17 6 2 9 148:158 31
 8. Řečice  17 4 5 8 130:176 30
 9. Sněžné B 17 3 1 12 80:226 23
10. Oslavice B 17 1 1 15 94:212 20

-pl-

Pavel Zacha nejužitečnějším 
hráčem mistrovství ČR

Hokejoví bohové nám zachovávají 
neuvěřitelnou přízeň i nadále. Pavel 
Zacha získal na Mistrovství repub-
liky v Pardubicích s 8. třídou Bílých 
tygrů Liberec pošesté v řadě titul 
mistra české republiky v ledním 
hokeji. Pro liberecký velkoklub je to 
první zlatá medaile v historii.
Liberec získal prvenství po na-
prosto jednoznačných výkonech. 
Do Pardubic cestovali vítězové 
pěti skupin žákovské ligy. K nim 
se přidal šestý účastník, úřadující 
mistr a pořadatel – HC EATON 
Pardubice.
Výsledky ve skupině: Liberec – 
Plzeň 7:1; Liberec – Třinec 5:1; SF: 
Liberec – Kometa Brno 6:1; F: Li-
berec – Pardubice 9:3; Mistrovství 
republiky probíhalo v ČEZ Aréně 
v Pardubicích od středy 30. března 
až do nedělního fi nále. Trofeje vítě-
zům předávali: Vladimír Martinec, 
Bohuslav Šťastný a Slavomír Lener 
– šéftrenér českých reprezentací. 
Sláva měl po vítězném fi nále k hrá-

čům proslov kabině.
Cenu pro nejužitečnějšího hráče 
mistrovství ČR společně s šekem 
na 6.000 Kč na hokejovou vý-
stroj obdržel z rukou Vladimíra 
Martince Pavel Zacha (viz foto). 
Ten nastupoval v týmu mistrů re-
publiky po většinu času na pozici 
obránce, pendloval podle potřeby 
trenérů. Jeho pobyt na ledě přesa-
hoval v každém utkání 30 minut. 
Přestože fungoval ponejvíce jako 
obránce, skončil na druhém místě 
v kanadském bodování ze všech 
týmů celého turnaje s 12 body ze 
čtyř zápasů.
Pro Liberec je to obrovský úspěch, 
který zde všichni silně prožívají. 
Oslavy měly z mého pohledu pře-
kvapivý a nadšený průběh. Zítra 
jdou hráči společně s realizačním 
týmem a majiteli klubu na setkání 
s krajským hejtmanem a okamžitě 
po slavnosti odjíždím s Pavlem až 
do neděle do Plzně na sraz české 
reprezentace U16, kde bude Pavel 
Zacha nejmladším účastníkem.

Text a foto: -zach-

Od ř íjna do prosince proběhlo 
v hodinách tělesné výchovy Střední 
školy řemesel a služeb školní kolo 
v silovém čtyřboji – benchpress, 
trojskok, shyby a vznosy, kterého 
se zúčastnilo 180 chlapců.
Nejlepší zástupci, kteří z tohoto 
souboje vzešli a splňovali věkovou 
kategorii, se zúčastnili okresního 
kola, které se konalo 15. 3. 2011 ve 
Žďáře nad Sázavou.
V okresním kole bojovalo 20 nej-
silnějších sportovců z 5 škol, každé 
družstvo bylo 4členné a výsledky 
tří nejlepších se počítaly.
Ze čtyř disciplín, ve kterých se 

soutěžilo, zvítězil Marek Oulehla 
3. AUT ve vznosech a zároveň ob-
sadil celkové druhé místo a Lukáš 
Kratochvíl 3. OZ v trojskoku.

Družstvo ve složení
Karel Jílek  3. AUT (4)
Marek Oulehla 3. AUT (2)
Jan Mička 3. AUT (10)
Lukáš Kratochvíl 3. OZ (8)
zvítězilo velkým náskokem a vy-
bojovalo si účast v krajském kole 
v silovém čtyřboji, které se usku-
teční 5. 4. 2011 v Jihlavě.
Gratulujeme a držíme palce v kraj-
ské soutěži!

-mič-

V pondělí 18. dubna 2011 v prostorách tělocvičny Základní školy 
Oslavická Velké Meziříčí proběhne tradiční sportovní soutěž ve 

skoku vysokém

XVII. ročník
VELIKONOČNÍ LAŤKY

Soutěže se účastní děvčata a chlapci pátých až sedmých tříd školy, 
začátek 8.30 hodin.

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 
A 6:13, 14:21 (3:10), nájezdy 7:9
Sokol VM – Sokol Nové Veselí B 
10:9, 22:15 (12:8), nájezdy 13:2
První jarní kolo žákovských od-
vetných zápasů zahájilo soubojem 
o první místo v tabulce, v němž naši 
hráči nakonec nestačili na novo-
veselské áčko. V souboji osobních 
obran se zranil tvůrce útočné hry 
Tomáš Stupka. Ostatní spoluhráči 
se pak nedokázali po zbytek hrací 
doby výrazněji prosazovat. Dobrým 
výkonem držel naše barvy brankář 
Vojtěch Drápela. V souboji proti 
ambicióznímu družstvu B, slože-
nému vesměs z minižáků pak naše 
bodové snahy dovedl k úspěšnému 
konci Tomáš Blaha, Martin Janíček 
a Filip Svoboda.
V dalším soutěžním kole zajíždíme 
na venkovní hřiště Sokola Telnice. 
Zde budeme, doufejme, že zlepše-
ným herním projevem hájit druhou 
příčku tabulky.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (19), Janíček Martin (13), 
Svoboda Filip (10), Macoun Filip 
(3), Stupka Tomáš (3), Ambrož 
Michael (3), Pažourek Tomáš (1), 
Buchta Dominik, Svoboda Voj-
těch, Kratochvíl František. Trenéři 
ing. Šidlo L., Buchta R.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 
14:44 (8:23)
Domácí s věkově pouze dvěma star-
šími žáky neměli proti účastníkovi 
žákovské ligy sebemenší naději 
a konečný výsledek je hodně mi-
losrdný. Jediný, kdo snesl přísnější 
měřítko kvality a herní tvořivosti 
našeho týmu, byl David Pavliš.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš 
David (7), Macoun Filip (2), Blaha 
Tomáš (2), Fiala Martin (1), Pažou-
rek Tomáš (1), Ambrož Michael (1), 
Klapal Vojtěch, Svoboda Filip, Janí-
ček Martin, Kudláček Petr. Trenéři 
ing. Šidlo L., Buchta R.

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
Pouze šestice domácích hráček byla 
k dispozici domácím trenérkám. 
Celkově lichotivá turnajová bilance 
dvou vítězství a dvou porážek je 
více dílem „zapůjčených hráček“, 
které vypomohly našemu torzu.
Pořadí: 1. Havlíčkův Brod, 2. Ži-
rovnice, 3. Velké Meziříčí, 4. Par-

dubice, 5. Ledeč nad Sázavou.
Výsledky: Sokol VM – Havlíčkův 
Brod 8:13 (3:8), – Ledeč nad Sá-
zavou 15:6 (8:3), – Pardubice 16:9 
(9:6), – Žirovnice 4:11 (3:5).
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-
ková Kateřina, Pavlíčková Tereza, 
Zezulová Denisa, Singerová Klára, 
Husková Kateřina. Trenérky Jelín-
ková R., Závišková Il.

1. liga mladší dorostenky
Tatran Bohunice – Sokol VM 
26:23 (13:10)
Souboj třetího s pátým týmem 
prvoligové dorostenecké scény měl 
velmi dobrou kvalitu. V domácím 
celku dokazovala nejlepší kano-
nýrka soutěže Jarmila Trumpešová 
svoje hráčské umění. Náš kolektiv 
se snažil aktivní obranou znemož-
ňovat soupeři jeho útočné snahy. 
Škoda, že již od úvodních minut 
byla naší největší překážkou ne-
přesná koncovka. Bohunické těžily 
z nápadité útočné hry dohrávané na 
dva pivoty a zejména lépe fungující 
obranou si držely neustálé vedení 
(5:2, 10:6, 12:8). V závěru poločasu 
se nám podařilo několik efektivně 
zakončených útočných akcí a sní-
žili jsme na těsný rozdíl (12:10). 
Situaci těsně před poločasovým 
signálem jsme takticky nezvládli 
a přesný zásah domácí kanonýrky 
znamenal opět třígólovou ztrátu. 
Po změně stran jsme vyrukovali 
se změněnou defenzivou, která 
nám postupně vynesla „stažení“ 
až na nejtěsnější rozdíl (41. min. 
17:16). Oddechový čas pomohl bo-
hunickým spolu s několika našimi 
chybami v přesilové hře a skóre se 
výrazněji měnilo (49. min. 23:18). 
V poslední fázi utkání jsme již ne-
dokázali soupeře výrazněji přehrát, 
a tak si domácí upevnili aktuálně 
bronzovou příčku v tabulce. Velmi 
dobře v defenzivě si vedly Natálie 
Nechvátalová a Kateřina Studená, 
v útočné fázi se dařilo Markétě 
Partlové. 7 m – hody 6/6:3/2, vy-
loučení 3:2.
Hrály: Hleba Inna – Závišková Iva 
(8/2), Partlová Markéta (7), Krato-
chvílová Hana (3), Studená Kate-
řina (2), Nechvátalová Natálie (2), 
Zezulová Kristýna (1), Sedláčková 
Klára, Rosová Terezie, Janečková 
Denisa, Koudelová Eliška. Trenéři 
ing. Záviška, Mgr. Vidláková.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

MSDD
Starší dorost

FC Sparta Brno B – FC VM 0:2 
(0:1)
Střelci: Kozuň (33.), Liška (60. pen.). 
Rozhodčí: Kolář – Virčík, Polonec. 
Karty: žlutá – Liška (72.). Sestava: 
Pöpperl – Polák, Štefka, Jahoda, 
Pospíšil – Kozuň (74. Kuřátko), 
Prchal, Smejkal, Kameník (66. 
Láznička) – Liška (90. Pól).
V první polovině zápasu se obě 
strany střídaly v šancích, jichž nedo-
kázaly využít. Ve 33. min důrazným 
soubojem získal míč Kameník, kte-
rý nahrál Liškovi a Liška následně 
vyslal křížnou přihrávkou do běhu 
Kozuně, a ten z první podél branká-
ře nás poslal do vedení. Na začátku 
druhého poločasu se dostal do slibné 
akce Malec, ale na poslední chvíli 
ho obral domácí hráč. Ve 48. min 
zahrál signál Smejkal a Liška, ale 
jejich slibná akce neohrozila bran-
káře. V 51. min po kombinaci Ko-
zuně s Pospíšilem druhý jmenovaný 
přihrával do vápna Liškovi, ten trefi l 
jen stojícího hráče a od něho se od-
razil míč Pospíšilovi, ale ten v dobré 
šanci upadl. Po PVK domácích 
odhlavičkoval míč Jahoda na do-
mácího hráče, který z voleje střílel 
na bránu, ale výborným zákrokem 
Pöpperlem neskončil míč v bráně. 
V 60. min poslal krásný centr levou 
nohou za obranu na Kozuně Smej-
kal, Kozuň prošel vápnem, ale na 
poslední chvíli ho zastavil nečistým 

skluzem domácí brankář a rozhodčí 
ukázal na pokutový kop, který bez 
větších problému proměnil Liška. 
Soupeř si ještě vytvořil dvě slibné 
akce, ale po zbytek zápasu jsme 
hře veleli my.
Na Spartu Brno jsme jeli s cílem 
udělat minimálně remízu, a to se 
nám povedlo. Začátek byl z naší 
strany nedůrazný, ale postupně 
jsme se otrkali. V zápase jsme 
velice dobře presovali. Soupeř si 
vytvořil několik dobrých šancí, ze 
kterých nás mohl potrestat, ale naší 
bojovností a vůlí jsme si zaslouženě 
odvezli 3 body. Velkou pochvalu 
si zaslouží brankář Pöpperl, který 
svými zákroky podržel svůj tým.

-ls,sme-
Mladší dorost

FC Sparta Brno B – FC VM 2:3 
(1:2)
Střelci: 5. Rosický, 21. Bárta, 58. 
Benda. Rozhodčí: Virčík; ž. k. 0:2; 
č. k. 0:1(Rosický); Sestaava FC VM: 
Sysel – Rosický, Štefka, Voneš, 
Procházka – Bárta, Nápravník, 
Láznička, Bradáč – Komínek (75. 
Ostrý M.), Benda.
Od úvodních minut zápasu byli 
hosté lepším týmem. Už v 5. min. 
šli zaslouženě do vedení gólem Ro-
sického z rohového kopu. Domácím 
se sice podařilo v 12. min. šťastně 
vyrovnat, ale další minuty opět 
patřily Velkomeziříčským. Zvláště 
útočné duo Komínek – Benda dě-
lalo brněnským obráncům značné 

problémy. Druhý gól hostů vstřelil 
v 21. min. Bárta. Do konce poločasu 
si Velkomeziříčští vypracovali ještě 
několik slibných šancí, ovšem už 
bez gólového efektu.
V druhé půli hosté pozorně bránili, 
domácí tým nepouštěli do žádných 
šancí a sami hrozili nebezpečnými 
kontry. V 58. min. hostující Benda 
střelou z velkého vápna zvyšoval 
na rozdíl dvou branek. Domácí 
hráči v 70. min. po závaru před 
brankářem Syslem snížili na 2:3. 
V téže minutě se nechal po 2. ž. k. 
zbytečně vyloučit Rosický. Přesto 
velkomeziříčští hráči už si vítězství 
nenechali vzít. „Bylo to zasloužené 
vítězství po zodpovědném výkonu 
všech hráčů,“ konstatoval po zápa-
se trenér Koláčný.                   -kol-

MSŽD
Starší žáci

FC VM B – FŠ Třebíč 3:2 (2:0)
Střelci: 8. Horký, 18. Nevídal, 
46. Hlávka – 37. Zhor, 66. vlastní. 
Sestava: M. Kučera – Bačák, Ko-
žený, Hlávka, J. Minařík – Horký, 
Chalupa, Hybš, Heto – Procházka, 
Nevídal. Do hry zasáhli: P. Liška, 
Prchal.
První mistrovské utkání st. žáků 
B se odehrálo sice za větrného, 
ale přesto krásného sobotního 
dopoledne na hřišti U Tržiště. Do 
utkání vstoupili aktivněji domácí 
hráči, kdy se již v 9. min po krásné 
individuální akci z křídelního pro-
storu trefi l Horký. Asi největší šanci 
v prvním poločase hosté zahodili ve 
12. min., kdy po krátké malé domů 

a kličce brankáři z úhlu přestřelil 
hostující hráč odkrytou branku. 
Navíc se potvrdilo staré pravidlo, 
nedáš, dostaneš. Nevídal stál na 
správném místě ve správný čas 
a odraženou střelu Horkého s pře-
hledem umístil do branky. Zbytek 
1. poločasu, až na 27. min, kdy se po 
hezké kombinaci uprostřed hřiště 
uvolnil na hranici velkého vápna 
Prchal a jen těsně minul pravou 
tyčku, se nic vážného nestalo.
Druhý poločas zahájili hosté s cí-
lem co nejdříve skórovat. Navíc 
domácí působili „jako kdyby du-
chem zůstali ještě v kabině“. Proto 
zákonitě přišel zasloužený trest 
v podobě obdržené branky, kdy 
tři domácí hráči nebyli schopni 
odehrát míč do bezpečí, a brankář 
podcenil střelu z 25 m. Naštěstí 
odpověď přišla za 9 min. Dobře 
hrající Procházka vybojoval na 
hranici velkého vápna míč a ve 
vyložené šanci nastřelil brankáře. 
Z následného rohu pak nikým nea-
takovaný Hlávka zvýšil vedení na 
3:1. Po vstřelené brance, snad pod 
dojmem, že už je utkáni vyhrané, 
domácí hráči polevili a hosté toho 
patřičně využili. Trest pak přišel 
v 66. min., kdy Kučera podběhl roh 
a dezorientovaný domácí obránce 
poklidil míč do vlastní branky. 
Zbytek utkání pak domácí dohrá-
vali v křeči a strachu o vítězství. 
Naštěstí jej uhájili. Pochvalu za 
předvedený výkon zejména v prv-
ním poločase si zaslouží všichni 
hráči, zvláště pak Horký.       -kli-

V úterý 5. 4. se uskutečnilo okresní 
kolo ve šplhu ve Žďáře nad Sáza-
vou. Mezi mnohými soutěžícími 
byly i děti ze Základní školy Soko-
lovská Velké Meziříčí. Navzdory 
velké konkurenci a podmínkám 
v cizím prostředí si děti ze soutěže 
odvezly 4 medaile – tři stříbrné 
a jednu bronzovou. Za svou hbi-
tost tak byli odměněni: prvňačka 
K. Kuřátková, druháci V. Hladík 
a A. Bajerová a žákyně třetí třídy 
A. Leščenková. Doufejme, že svoji 
rychlost závodníci neztratí, a už se 
těšíme na další rok!                  -pk-

Krajský přebor Vysočiny
11. (poslední) kolo:

Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov A 3:5
Za domácí tým Kopr a Mgr. Mejzlík 
po jednom bodu – ing. Nedoma (C) 
a Dočkal po 0,5 b. – Bárta, Janák 
Jos., Jan a Čtveráček 0 b.
V závěrečném dějství této soutěže 
podlehli naši favorizovanému 
družstvu z Pelhř imova; zápas 
v hospůdce Na Poříčí při Domu 
zdraví tedy dopadl vcelku podle 
očekávání – žádné pro nás příjemné 
překvapení se bohužel nekonalo, 
snad až na partie Kopra a Mgr. 
Mejzlíka, kteří ve svých soukro-
mých duelech zvítězili. Kolektiv 
VM A letos skončil až na 10. místě 
KP, a to s nepříliš lichotivou bilancí: 
z deseti utkání 1 výhra – 2 remízy – 
7 proher/skóre 32,5 b./18 vítězných 
partií/5 celkových bodů.
Reg. soutěž Vysočiny – sk. Východ

10. (poslední) kolo:
Sokol Nové Veselí – Spartak VM 
B 3:2
Za hosty Dvořák Jos., Urbánek, 
Zeman a Dočkal po 0,5 b. za remízy 
– Kučera (C) 0 b.
Seskupení Spartak VM B končí 
sezonu na 5. příčce s bilancí 10/2–
0–8/skóre 19,0 b./10 vyhraných 
partií/6 celkových hl. bodů.
Sokol Jámy – Sokol Jemnice 2,5:2,5
Za domácí Štěpánek 1 b. – Pliško, 
Pařil (C) a Pelikán po 0,5 b. – Ne-
dvěd 0 b.; celkově 4. místo.

Přebor Velkého Meziříčí 
2010/2011

Průběžný stav místní ligy jednot-
livců (nestejný počet odehraných 
partií); systém 2× každý s každým, 

9 účastníků:
1. Vít Kratochvíl (žák ZŠ, VM) 14 
partií/13 výher – 1 remíza – 0 pro-
her/13,5 bodu (!!) – 2. Mgr. Zdeněk 
Mejzlík (VM) 13/8–4–1/10 b. – 
3. Jaroslav Jan (VM) 14/7–3–4/8,5 
b. – 4. Milan Čtveráček (VM) 10/6–
2–2/7 b. – 5. Jan Zeman (Meziříčko) 
14/5–3–6/6,5 b. – 6. Radek Handa 
(VM) 13/2–5–6/4,5 b. – 7. Josef 
Dvořák (Měřín) 11/2–3–6/3,5 b. 
– 8. Dominik Dvořák (Měř ín) 
11/1–2–8/2 b. – 9. Martin Dočkal 
(VM) 8/0–2–6/1 b.
Svůj oddílový přebor uskutečnil 
také náš takříkajíc družební tým 
Sokol Jámy, a to jako jednodenní 
turnaj systémem 1× každý s každým 
(10 účastníků, 9 kol na 2×10 minut).

Konečné pořadí:
1. Vladimír Pařil (Vel. Meziříčí) 
8,5 b. (8–1–0); 2. Martin Pliško 
(Žďár n. S.) 7 b. (6–2–1); 3. Josef 
Štěpánek (Žďár n. S.) 6,5 b. (6–1–2); 
4. Petr Pelikán (loňský vítěz, Jámy) 
5,5 b. (5–1–3); 5. Pavel Prášil (Žďár 
n. S./Dolní Rožínka) 5 b. (5–0–4) 
a Sb. 15,0; 6. Josef Mička (Žďár n. 
S.) 5 b. (5–0–4) a Sb. 13,0; 7. Jaro-
slav Kunc (Sklené u Nového Města 
n. M.) 4 b. (4–0–5) atd.
K dispozici bylo pestré občerstvení 
a také pěkné věcné ceny od štědrých 
sponzorů turnaje.                     -vp-

Velikonoční turnaj v Jihlavě
Tato tradiční akce se uskuteční 
v prostorách hotelu „Gus-
tav Mahler“ na Křížové ulici 
v sobotu 23. dubna (švýcarský 
systém na 9 kol/2×15 minut 
na partii; startovné 100 Kč). 
Přihlášky zájemců u Milana 
Čtveráčka.                          -vp-
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FOTBAL VOLEJBALSTŘELBA

HÁZENÁ

MSD sk. D
FC VM – FS Napajedla 4:1 (0:1)
Střelci: Netrda (42., p. k.), Pokorný 
(44.), J. Hort (65.), Dufek (73.) – 
Kučera (19.). Rozhodčí: Mikyska 
– Chabiča, Beneš, DS Blažek, ž. k. 
J. Krejčí (32.) – Čelústka (36.), 
Huťka M. (57.), bez č. k. Diváků 
353. Sestava FC VM: Kruba – 
Z. Mucha, Večeřa, Souček, J. Krejčí 
– Dufek, Berka (83. Ďurica), Netrda 
(88. Bouček) – J. Hort (75. Jaroš).
Hosté dávali od úvodních minut 
najevo, že přijeli bodovat. Byli 
rychlí, tvrdí, agresivní a věděli 
přesně, co mají hrát. Situace vzadu 
řešili nekompromisně a jednoduše 
dlouhými, leč přesnými nákopy do 
volných prostor, nebo před šest-
náctku soupeře. To jim také hned 
v prvních minutách vyneslo dva 
střelecké pokusy, z nichž první 
zlikvidoval domácí gólman Kruba 
a druhý šel nad. Domácí odpověděli 
tr. kopem Netrdy, který sice byl 
dostatečně razantní, šel však do-
prostřed branky. Následná aktivita 
Napajedel jim vynesla tři rohové 
kopy, z nichž sice nezahřmělo, ale 
nepříjemné byly. Poprvé se ale 
skóre mohlo měnit v neprospěch 
hostů. Ve 14. min., kdy kapitán 
domácího celku Pokorný vybídl 
krajního Dufka k průniku, si Hort 
naběhl do vápna mezi oba stopery 
a Dufkův přesný míč z voleje poslal 
na břevno. O osm minut později 
daroval Velmez Napajedlům tr. kop 
z takřka ideální vzdálenosti a dal 
tak vyniknout Vaculovi, který trefi l 
v levém horním rohu břevno, míč se 
odrazil do země a teprve Kučera jej 
z bezprostřední blízkosti dopravil 
za záda meziříčského brankáře. 
Studená sprcha v nepříjemném 
a neméně studeném větru Meziříč-
ským moc neprospěla, a tak hosté 
dál tvrdili muziku. V rozmezí 32. až 
38. min. zahrávali svůj pátý, šestý 
a sedmý roh, při kterých bylo domá-
cím příznivcům dost úzko. Pak ale 
přišla 42. min. a v ní počátek zlomu. 
Při zdařilé kombinaci Velmezu si 
Hort v nezvyklé roli úderného hrotu 
naběhl do šestnáctky, obdržel přes-
ný míč z hlavy Pokorného a při jeho 
převzetí byl faulován. Nařízenou 
penaltu s jistotou proměnil Netrda 
ve veledůležitý vyrovnávací gól. 
Obrat po kombinaci dvojice Dufek 
– Z. Mucha dokonal poslední v řadě 
Pokorný, který se měl čas s míčem 
na hranici vápna otočit a zamířil 
přesně. Hosté ovšem nehodlali 
slevit ani o píď. Hned po obrátce 
jim jejich aktivita vynesla osmý 
a devátý roh, a v 54. min. prošel 
krajní kolem Dufka až do šestnáct-
ky, jenže pálil nad. Jejich snaha 
o vyrovnání zákonitě vytvářela 
mezery v zadních řadách, a to byla 
voda na mlýn domácích. V 65. min. 
po brejkovém kontru trojice Dufek, 
Pokorný, Netrda, posledně jme-
novaný přesně našel nabíhajícího 
Horta, který dal nekompromisním 
volejem svým spoluhráčům jistotu 
gólové pojistky. Pod tímto dojmem 
začali Meziříčští hrát mnohem lepší 
partii. V 71. min. šel Hort od půlicí 
čáry sám na Krajču, jenže vyčer-
pán bojem v šestnáctce „vytuhl“ 
a křižující bek mu v posledním 
okamžiku míč vypíchl. Mnohem 
lépe se vedlo o dvě minuty později 
Dufkovi. Po sklepnutí od Horta 
přešel přes linii obrany a zakon-
čil s elegancí jemu vlastní, když 
obloučkem přehodil vybíhajícího 
Krajču. Sám pak nabídl tutovku 
střídajícímu Jarošovi, jehož slabou 
střelu stačil jeden z obránců vykop-
nout z brankové čáry. Krátce nato 
po kolmici od L. Němce pronikl 
Dufek opět do vápna, dal to pod 
sebe na nabíhajícího Z. Muchu, ten 
ale jeho nabídku do listiny střelců 

odmítl. V 86. min. po rohu Netrdy 
dostal Z. Mucha tuto příležitost 
ještě jednou, ale ani tentokrát se 
mezi tři tyče netrefi l. I bez toho 
však plný bodový zisk zůstal na 
Tržišti. Trenér FC VM M. Volf 
hodnotil utkání následovně: „V poli 
byl soupeř lepší, ujal se nádhernou, 
nechytatelnou střelou vedení. Na-
štěstí se nám podařilo do poločasu 
stav otočit. Do stavu 3:1 soupeř 
stále ovládal hru. Zlomila ho až 
čtvrtá branka. Pak nastal festival 
zahozených šancí, a ty co jsme dali, 
byly krásné. Mám radost z výkonu 
J. Horta, který na hrotu odvedl 
výborný výkon.“                     -ber-
 1. Vyškov 19 10 3 6 32: 18 33
 2. RSM Hodonín 19 9 5 5 32: 19 32
 3. Vikt. Otrokovice 19 9 3 7 33: 25 30
 4. Žďár n. Sáz. 19 8 5 6 35: 23 29
 5. Velké Meziříčí 19 8 5 6 28: 28 29
 6. Třebíč 19 6 10 3 22: 15 28
 7. Vrchovina 19 8 4 7 17: 16 28
 8. Rosice 19 8 3 8 30: 22 27
 9. Tasovice 19 7 5 7 27: 33 26
10. Pelhřimov 19 6 7 6 28: 26 25
11. Sparta Brno 19 6 6 7 18: 21 24
12. DOSTA Bystrc 19 6 6 7 21: 35 24
13. Konice 19 5 7 7 26: 29 22
14. Blansko 19 6 3 10 20: 35 21
15. Napajedla 19 4 7 8 22: 28 19
16. Uherský Brod 19 5 3 11 13: 31 18

I. A třída mužů skupina B 
FC VM B – Sokol Stonařov 0:1 
(0:0)
Střelci: 76. Grepl. Sestava domá-
cích: Invald – Netolický, Halámek, 
Střecha, Mucha O. – Kafka, Vítek 
(46. Pól), Jedlička (65. Kaminaras), 
Bouček – Veselý, Ďurica.
Šílený nárazový vichr určil na 
hřišti s umělou trávou v nedělním 
odpoledni naprosto jednoznačně, 
které z mužstev bude v daném 
poločase bránit a které útočit. Pro 
první poločas tedy svěřil los (přes-
něji vítr) režii domácím, jenomže ti 
ze své územní převahy vytěžili jen 
Ďuricovu tyč, tvrdou, ale nepřesnou 
hlavičku Muchy po rohovém kopu 
a následně utěšené střely Jedličky 
a Vítka, které sice měly gólové pa-
rametry, které ale výborný Krupica 
v bráně hostí dokázal zneškodnit. 
To bylo ze strany domácích bohužel 
všechno, takže již jen pro úplnost je 
třeba doplnit, že ve 32. minutě byl 
hostům vyloučen Paiskr, ačkoliv 
měl jít za udeření protihráče v pře-
rušené hře pod sprchy jeho kolega 
Špaček. Rozhodčí se však v mlýnici 
předcházející jedné z domácích 
standardních situací nedokázali 
správně orientovat.
Po přestávce nebyla domácím pře-
vaha jednoho muže v poli vůbec nic 
platná, Stonařov je spolu s větrem 
v zádech, který často dokonce zne-
možňoval uvést míč do klidu před 
rozehráním standardní situace, 
dokonale přibili na jejich polovinu. 
Déšť standardních situací pršel na 
domácí branku, ta ale zejména díky 
pozornému výkonu brankáře Inval-
da odolala. Když už se téměř „vycu-
kali“ i hosté a zdálo se, že se utkání 
chýlí do remízového závěru, přišla 
zkažená přihrávka ve středu pole, 
rychlý křídelní kontr Grepla, kte-
rého nedokázal zastavit Netolický 
a v přímém osobním souboji pak ani 
stoper Halámek, z čehož rezultovala 
vedoucí a zároveň vítězná branka 
Stonařova, který tak byl po zásluze 
odměněn za pracovitý a poctivý 
výkon. Velkomeziříčská rezerva 
toho předvedla zoufale málo nejen, 
co se týče fotbalových dovedností, 
ale bohužel v některých případech 
naprosto chyběla potřebná míra 
nasazení a vůle obětovat se pro 
tým. Průměrný soupeř tak uštědřil 
Benfi ce pořádnou facku.    -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 16 13 1 2 44:19 40
 2. Kouty 16 9 5 2 40:18 32
 3. Hartvíkovice 16 7 6 3 25:18 27
 4. Náměšť n. O.-Vícenice 16 8 2 6 33:28 26
 5. Rantířov 16 8 1 7 37:37 25
 6. V. Meziříčí B 16 6 6 4 21:15 24
 7. Bohdalov 16 6 2 8 34:32 20
 8. Třešť 16 5 5 6 24:27 20
 9. Křoví 16 5 4 7 37:40 19
10. Budišov-Nárameč 16 5 3 8 37:47 18
11. Stonařov 16 5 3 8 17:29 18
12. Přibyslavice 16 4 4 8 27:32 16
13. Rapotice 16 4 2 10 34:46 14
14. Bedřichov 16 2 6 8 22:44 12

Střelkyně zaznamenaly úspěch 
na Mistrovství ČR

Dne 21. 3. 2011 se střelkyně do-
mácího střeleckého klubu SSK 
Kablo Velké Meziříčí, Ivana Zelená 
a Iveta Zelená, zúčastnily Mis-
trovství České republiky v Plzni. 
Obě střelkyně dosáhly velkých 
a nečekaných úspěchů. Ivana Ze-
lená nastřílela v kategorii juniorky 

378 b. (z možných 400 b.), čímž 
navýšila svůj osobní rekord a umís-
tila se na 12. místě. Iveta Zelená si 
nástřelem 360 b. také vylepšila svůj 
osobní rekord a v kategorii starší 
dorostenky se umístila na 6. místě. 
Kraj Vysočina byl reprezentován 
v kategorii juniorky – družstva ve 
složení: Ivana Zelená, Ivana Přiby-
lová a Eliška Krenarová. Střelkyně 
svými výsledky vybojovaly na 
mistrovství 3. místo.                 -chyl-

2. liga ženy
Tatran Bohunice – Sokol VM 
26:38 (12:16)
Od úvodních minut utkání v režii 
našeho týmu. Po dvacet minut první 
půle jsme nedokázali „přetavit“ 
svoji herní nadvládu brankově. 
Až zlepšená defenzivní činnost 
a přesné projektily zejména z postu 
spojek postupně navýšily skóre na 
zklidňující úroveň. Po přestávce 
jsme se sice nevyhnuli zakolísání, 
které však nemělo trvalejší charak-
ter a nepřipustili jsme tak žádnou 
„blamáž“. Brankami z rychlých 
brejků postupně skóre narůstalo 
až na dvanáctibrankový rozdíl, 
kterým pak také nakonec souboj 
skončil. Po několikaměsíční herní 
pauze a pobytu v zahraničí se dobře 
uvedla Hana Hublová. Nejmladší 
hráčka našeho kádru – studentka 
sportovního gymnázia v Olomouci 
Ivana Salašová oslavila vítězstvím 
svoje narozeniny. Gratulujeme!!! 
Sled branek 4:9, 9:13, 12:16, 16:24, 
20:28, 23:34, 24:38. 7 m – hody 
8/6:5/4, vyloučení 1:1.
Hrály: Lavická J., Zelníčková Ma. 
– Hrůzová Jar. (12/3), Plachetská Ji. 
(8), Salašová Iv. (4/1), Hammerová 
Ter. (3), Fischerová Mi. (3), Hublová 
Hana (3), Plachetská Zu. (2), Mejz-
líková Kat. (2), Chlubnová Jar. (1). 
Trenér ing. Tvarůžek.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 16. dubna: 11.00 1. liga 
mladší dorostenky – Otrokovice; 
13.00 2. liga mladší dorostenci – 
Velká Bystřice; 15.00 2. liga muži 
– Hustopeče; 17.00 Jihomorav. liga 
muži B – Ivančice B               -záv-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Sokolnice – TJ Sokol 
VM 22:33 (11:14)
Úvod utkání byl představením 
výborně pracujících obran na obou 
stranách. Domácí měli více ze hry 
a v 10. minutě bylo skóre 2:0. Pak 
se probudily naše spojky a hra se 
vyrovnala. Do 25. minuty se obě 
družstva vystřídala ve vedení, ale 
ani jednomu družstvu se nepodařilo 
odskočit na větší brankový rozdíl. 
V závěru poločasu se hostům poda-
řilo ubránit střelce Sokolnic a v úto-
ku předvedli několik nápaditých 
kombinací. Díky tomu šli naši hráči 
do šaten s tříbrankovým vedením.
Začátek druhé půle vyzněl ve pro-
spěch hostí, když opět skvěle fun-

gující obrana, dirigovaná Pavlem 
Kříbalou, za kterou výborně od-
chytal celý zápas David Stoklasa, 
pokrývala útočné akce domácích. 
Navíc se podařilo několik rychlých 
brejků, které znamenali navýšení 
rozdílu ve skóre (39. minuta 15:21). 
Naši hráči pak po zbytek druhého 
poločasu uvolněnou, kombinační, 
kolektivní hrou a výbornou defen-
zivou navyšovali rozdíl ve skóre na 
konečných 22:33. Střelecky se dařilo 
triu spojek Petr Kříbala – Roman 
Matušík – Martin Kříbala a z brej-
ků byl spolehlivý zakončovatel 
Jirka Kaštan. V pohledném utkání 
i v oslabené sestavě dokázali naši 
hráči, že házenou hrát nezapomněli, 
zabojovali a dokázali značným roz-
dílem přehrát doma silné Sokolnice.
7 m – hody 0:0 vyloučení: 4:5.
Sled branek: 2:0, 4:2, 5:5, 7:7, 9:9, 
10:12, 11:14, 12:17, 15:21, 17:24, 
18:27, 19:29, 22:33.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Petr (10), 
Matušík Roman (8), Kaštan Jiří 
(7), Kříbala Martin (6), Strašák 
Pavel (1), Konečný Ladislav (1), 
Živčic Pavel, Kříbala Pavel. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
SK HC Tišnov – TJ Sokol VM B 
36:22 (16:14)
První půle byla z obou stran vy-
rovnaná a ani jednomu družstvu 
se nepodařilo odskočit na větší než 
dvoubrankový rozdíl. Našim hrá-
čům se dařila kombinace a spojky 
spolehlivě proměňovali své šance. 
Na obou stranách dominoval útok 
nad obranou. Ke konci poločasu 
se domácím podařilo odskočit na 
rozdíl dvou branek.
Začátek druhé půle se hostům ne-
vyvedl a po nepřesných střelách nás 
Tišnov potrestal rychlými brejky. 
Hosté pak jakoby ztratili jistotu s ba-
lónem a produkovali nepřesné střely 
a technické chyby, a to byla voda na 
mlýn domácích. Našim hráčům pak 
došly síly a Tišnov pak už jen skóre 
navyšoval na konečných 36:22.
7 m – hody 3/2:2/2, vyloučení: 3:4
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Kůra Petr, Dočkal Adam – Trojan 
Vítězslav (10/2), Babáček Petr (4), 
Pospíšil Martin (4), Rosa Jakub (2), 
Kubiš David (1), Hugo Jaroslav (1), 
Novotný Radek, Novotný Václav, 
Kaštan Petr, trenér Šidlo Ladislav.

-šid-

Velkomeziříčská střelkyně Ivana Zelená druhá zprava. 
Foto: archiv SSK Kablo

Kadeti v kvalifi kaci vybojovali 
postup do extraligy

Volejbaloví kadeti zvítězili v kraj-
ském přeboru Vysočiny a vybojo-
vali si tak právo účasti v kvalifi kaci 
o extraligu kadetů. Ta se hrála za 
účasti dvanácti mužstev ve čtyřech 
skupinách, postup čekal pouze na 
vítěze jednotlivých skupin. Naši 
hráči byli nalosováni do skupiny C, 
která se hrála 9. 4. v Chocni. Soupe-
ři našeho celku byly mladé naděje 
pořádající Chocně a Rychnova nad 
Kněžnou.
Petr Vašíček, hlavní kouč viděl 
ambice svých svěřenců vysoko již 
před turnajem a výsledky mu daly 
nakonec za pravdu. Jeho úzký, ale již 
poměrně zkušený kádr hráčů, kdy ze 
sedmičky, která se turnaje účastnila 
hned čtveřice, již má bohaté zkuše-
nosti z juniorské extraligy, kde více-
méně pravidelně nastupují, svůj úkol 
bravurně zvládl a vybojoval postup.
Kluci v prvním zápase v procház-
kovém tempu porazili mladé naděje 
z Rychnova nad Kněžnou 3:0 (18, 
10, 9) a bylo zřejmé, že se bude 
rozhodovat v duelu s domácí Choc-
ní. Ta v úvodním zápase rovněž 
vyřídila Rychnov hladce ve třech 
setech a před početnou diváckou 
kulisou netajila postupové ambice. 
Rozhodující zápas byl především 
v úvodních dvou setech velice vy-
rovnaný, domácí hráči dokázali po 
prvním ztraceném setu vyrovnat 
a ještě do polovice třetího setu byli 
naprosto vyrovnaným soupeřem. 
Potom však začala rozhodovat vyšší 
volejbalová kvalita a zkušenosti, 
a ty byly na naší straně.
VK Choceň – Sp. VM 1:3 (– 16, 
23, – 14, – 12)
Petr Vašíček byl nadmíru spokojený 
s dosaženými výsledky i výko-
nem svých svěřenců: „Nebylo to 
vůbec snadné. S Rychnovem jsme 

si poradili poměrně snadno, ale 
s domácí Chocní to nebylo vůbec 
jednoduché. Byla tam asi osmdesát-
ka diváků a v té jejich hale je bylo 
pěkně slyšet. Do poloviny zápasu to 
bylo naprosto vyrovnané, ale pak 
se začalo ukazovat, že kvalita je na 
naší straně. Bylo to ale obtížnější, 
než jsem si myslel.“
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Lízal, Krejska, Zmrhal, Bláha, 
Uchytil a Augusta
Závěrečná tabulka kvalifi kační 

skupiny C
1. Velké Meziříčí 2 2 0 6:1 4
2. VK Choceň 2 1 1 4:3 3
3. VK Rychnov n. Kněžnou 2 0 2 0:6 2
Z dalších skupin postoupili do 
extraligy celky Plzně, Ústí n. L. 
a Nového Jičína.
O titul mistra republiky žáků se 
bude hrát i ve Velkém Meziříčí

Generalita českého volejbalového 
svazu ocenila spolehlivost a úroveň 
mládežnického volejbalu ve Velkém 
Meziříčí a svěřila nám pořadatelství 
jedné ze skupin přeboru České 
republiky žáků (ročník narození 
1995 a mladší).
Ten se letos hraje ve dvou fázích. 
Nejprve se 16. a 17. 4. ve čtyřech 
skupinách utká 28 nejlepších celků 
systémem každý s každým. První tři 
celky z každé skupiny postoupí do 
druhé fáze a budou bojovat o první, 
až dvanáctou příčku. Tyto celky do-
plní čtveřice ze čtvrtých míst, která 
bude v další fázi bojovat o třinácté 
až šestnácté místo. Finále proběhne 
29. 4. až 1. 5. v Hradci Králové.
V naší skupině se představí kromě 
našeho mužstva, které by mělo 
patřit k favoritům skupiny C, celky 
Znojma, Ústí nad Orlicí, Hradce 
Králové, Přerova, Bojkovic a Nové-
ho Jičína. Hrát se bude v tělocvičně 
u kostela a na Bezděkově. Další sku-
piny se budou ve stejném termínu 
hrát v Chomutově – Ervěnicích, 
Příbrami a Frýdku Místku.   -kon-

Miroslav Zapletal a jeho spolu-
jezdec Tomáš Ouředníček se opět 
ukázali při úvodním závodě Mis-
trovství světa FIA Cross-Country 
Rally Italian Baja 2011, který se 
uskutečnil na severu Itálie v oko-
lí italského města Pordenone.
Tento 18. ročník byl velmi kvalitně 
obsazen špičkovou konkurencí. Té 
se Mirek Zapletal s Tomášem Ou-
ředníčkem nezalekli, což předvedli 
svým skvělým výkonem. Celkově 
bylo do tohoto podniku přihlášeno 
50 závodních posádek, mezi nimiž 
byly špičky jako Gadasin, Novit-
skiy, Kahle či Schlesser.
Pár dní před zahájením došlo v Itá-
lii k lokálním záplavám, původní 
trasy musely být zkráceny. Tak se 
z původních 82 km jedné rychlostní 
zkoušky se staly 33 km a 21 km 
úseky, které se opakovaly.
Mirek Zapletal k tomu řekl: „Pro 
náš začátek byl tento závod celkem 
vyhovující, ale hodně krátký. Byl to 
náš první závod po patnácti měsí-
cích, navíc v novém autě BMW X3, 
takže jsem si na něj musel zvyknout. 

Ze začátku jsem byl trochu nejistý, 
ale postupně jsem zrychloval a já se 
cítil, jako kdybych nikdy nepřestal 
závodit. Je to stejné jako jízda na 
kole, na tu se taky nezapomíná,“ 
dodal s úsměvem Zapletal. „Dojeli 
jsme si pro dobrý výsledek – čtvrté 
místo celkově a druhé místo v ka-
tegorii T1.2. Trochu mě mrzí, že 
jsme nestáli na bedně. Auto jelo 
na výbornou, žádné větší problé-
my jsme neměli, ale trochu nás 
zklamal jeho výkon. Nyní budeme 
pracovat s našimi mechaniky na 
jeho zlepšení.“
„Tento závod měl především ově-
řit, zda jsme vůbec schopni po 
tak dlouhé době závodit,“ dodal 
Tomáš Ouředníček, „ale hned ze 
začátku jsme se probojovali mezi 
elitu tohoto závodu a potěšilo nás, 
že ve výsledcích za námi skončil 
J. L. Schlesser, dakarská legenda. 
Jsem rád, že jsme se zúčastnili, 
atmosféra byla úžasná, krásné po-
časí a to nádherné okolí městečka 
Pordenone – zkrátka, užili jsme si to 
a těšíme se na další závod.“      -kle-

Zapletal s Ouředníčkem opět útočí


