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Zde je místo pro vaši inzerci!

V sobotu 1. 6. 2013 od 11 do 17 hodin dojde k uzavírce komunikace Nádraž-
ní na p. č. 2743 z důvodu konání sportovní akce – soutěže v longboardin-
gu. Ulice bude uzavřena od křižovatky s komunikací Bezručova (Třebíčská) 
směrem z kopce až na její konec nad železniční tratí. Objížďka: z místní 
komunikace Nad Tratí, nezpevněnou komunikací ke garážím Bezručova. 

Příjezd na Bezručovu z Třebíčské bude volný.                  -měú-

  Uzavírka ulice Nádražní 
Sobota 1. června 2013 od 11.00 do 17.00

Dnešní trhy 
uzavřely 
náměstí

Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 15. 5. 2013 tradiční 
trhy. Z tohoto důvodu je ná-
městí po celý den uzavřeno.

Provoz na městském 
úřadě bude omezen! 
Ve čtvrtek 16. května 2013 bude  
v  době od  7.30 do  14.45 přeru-
šena dodávka elektrické energie 
do objektů na náměstí ve Velkém 
Meziříčí, tedy i  do  budov měst-
ského úřadu. 
Vzhledem k  tomu, že téměř 
všechny administrativní úkony 

jsou zpracovávány elektronicky, 
budou mít občané možnost vyří-
dit si své záležitosti značně ome-
zenou. 
Žádáme proto obyvatele naše-
ho města a okolí, aby k návštěvě 
městského úřadu zvolili jiný ter-
mín.                                    -měú-

15. května 2013 Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 19 | založeno RoKu 1919

Matky slavily svátek
Velkomeziříčská veřejnost má možnost seznámit se 
s  nejdůležitějšími dopravními problémy ve  městě. 
Jsou shrnuty v tzv. Bílé knize dopravy, která již byla 
představena na setkání občanů se starostou města. 

Od  10. 5. je přístupná také na  webových stránkách 
města. První část klíčových dopravních problémů je 
uvedena dnes v čísle na straně 4., druhou přineseme 
příště. K problémům i navrhovaným řešením můžete 
zasílat své připomínky na adresu města Velké Meziříčí.
Bílá kniha dopravy vznikla za spolupráce vedení města 
s pracovníky odboru dopravy MěÚ a za účasti expertů 
z dopravního inspektorátu. Je v ní osmnáct nejzásad-
nějších dopravních problémů města včetně návrhů 
jejich řešení. Veřejnost má nyní zhruba tři týdny mož-
nost vznášet připomínky. „Uvítáme zejména podněty 
k jednotlivým popisovaným problémům a akcím, hlav-
ně k  návrhům jejich řešení,“ uvedl starosta Radovan 
Necid s  tím, že souběžně proběhne připomínkování 
dokumentu i v bezpečnostní komisi rady města. Poté 
finální dokument schválí zastupitelstvo. Podle starosty 
bude Bílá kniha dopravy sloužit jako podklad pro bu-

doucí rozhodování zastupitelstva v  otázkách doprav-
ních staveb a oprav. „Jde vlastně o seznam priorit pro 
současné i budoucí zastupitelstvo,“ upřesnil Necid.
Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí jsou roz-
děleny do dvou okruhů. První obsahuje závady a potí-
že na krajských silnicích, při jejichž řešení je tedy nutná 
spolupráce s  majitelem Kraje Vysočina. Jde o  hlavní 
tahy městem a problémy se vesměs týkají hustoty do-
pravy, kamionů a nákladní dopravy vůbec, bezpečnosti 
chodců a nepřehledných křižovatek. Druhý okruh pro-
blémů spadá do působnosti města, které by si s nimi 
mělo poradit i bez součinnosti s krajem. Týká se tedy 
místních nebo účelových komunikací. Sem byly zařa-
zeny zejména parkování ve městě, špatný stav někte-
rých komunikací, dopravní bezpečnost u  základních 
škol v Čechových sadech, ale i cyklostezka. 
„Kritériem pro zařazení té které věci do  knihy bylo 
zejména to, zda vyřešení problému pomůže dopravě 
v podstatné části města. Kniha tedy neobsahuje drobné 
potíže, které se týkají třeba jen jedné ulice a které jsme 
schopni postupně řešit v  rámci běžného rozpočtu,“ 
uzavřel starosta.

Netínští zvelebují kostel, a to i včetně varhan

Bílá kniha dopravy čeká na 
připomínky lidí

Martina Strnadová

Bílá kniha dopravy - je ke stažení v pdf na adrese http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/
odbory/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/7456-bila-kniha-dopravy. Své připomínky může-
te zasílat na mestovm@mestovm.cz nebo na Městský úřad, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Fresky, z nichž jedna je na našem snímku, i po 
výmalbě na zdi kostela zůstanou. Foto: Iva Horká

Svátek matek, který připadá na 2. květnovou neděli, slavily všechny maminky. 
Tradiční besídku k tomuto dni uspořádal ÚSP Křižanov. Bohatý program ocenily 
oslavenkyně i ostatní hosté.  Více čtěte na straně 2. Text a foto: Iva Horká

J. Kolouchovi bylo 100 let
Generální oprava vnitřního inte-
riéru farního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Netíně probíhá 
v letošním roce. 

Nyní má za  sebou kostel jednu 
z etap, ve které přišly na řadu opra-
vy elektroinstalace, jež byla ve vel-
mi špatném stavu. Bylo nutné vy-
budovat i  topení, vnitřní osvětlení 
a ozvučení kostela. Po všech těch-
to pracech pochopitelně nemůže 
chybět ani výmalba. „Dělali jsme 
sanační omítky za  oltářem, elekt-
roinstalaci a  topení,“ vyjmenoval 
za  odbornou firmu Jiří Láznička 
koncem dubna letošního roku. 
Kromě této firmy se na  opravách 
a  úklidu podíleli brigádnicky sa-
motní farníci, a to jak z Netína, tak 
z přilehlých obcí. Stejně jako na  fi-
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nancování, které podpořily také 
obce. Kupříkladu netínští za-
stupitelé podle slov tamní sta-
rostky Pavly Krejzlové schválili 
loni 25 tisíc korun na  opravu 
vnitřku kostela. Obec Stránecká 
Zhoř pak věnovala dokonce 50 
tisíc. „Vzhledem k  tomu, že jde 
o  historickou budovu pocháze-
jící z období gotiky, nelze použít 
některé standardní technologie 
a  pracovní postupy se musí čas-
to přizpůsobovat architektonické 
dispozici chrámu,“ odůvodňo-
val ve  svojí žádosti za  Římsko-
katolickou farnost Netín Blažej 
Hejtmánek. Podle jeho sdělení 
se plánovaná suma na  celkovou 
rekonstrukci a výmalbu pohybo-
vala mezi jedním až jedním a půl 
milionem korun.

Fresky na zdech 
zůstanou
Hejtmánek také pro náš týdeník 
uvedl, že fresky nacházející se 
na vnitřních zdech kostela v něm 
zůstanou. Jejich restaurování 
bylo provedeno někdy v  sedm-
desátých letech minulého století. 
Podle vlastivědné kroniky pro-
běhla v  roce 1968-1972 gene-
rální oprava exteriéru i  interiéru 
kostela. Důvodem bylo několik 
hlubokých trhlin v  triumfálním 
oblouku s  mnoha dalšími sta-
tickými poruchami v  základech 
stavby. 

Jan Kolouch z Velkého Meziříčí oslavil v pondělí 13. května sté 
narozeniny. Do jeho domku v ulici Františky Stránecké mu k jeho 
významnému a obdivuhodnému jubileu již v pátek přišli popřát 
starosta Radovan Necid, děkan P Lukasz Szendzielorz a Františka 
Smejkalová ze Spolku Ludmila.

Oslavenec je přijal s úsměvem a v dobré duševní pohodě. Připil si skle-
ničkou červeného vína, přijal kytice, dárky i blahopřání, které si hned 
přečetl. Neboť zrak i sluch mu slouží výborně. Horší je to s pohybem, 
již pět let je na lůžku, ale nenaříká. Své nejbližší má nablízku, denně se 
o něj střídavě starají dcera Marie spolu s jeho snachou, taktéž Marií. 
Hlavně díky jejich obětavé péči je v  takové pohodě. A co je pro něj 
jistě důležité, může být doma, ve svém. V domku, který kdysi býval 
mýtnicí, a kde prožil podstatnou část svého života s manželkou Marií 
a třemi dětmi. Žena mu zemřela před pěti lety ve svých třiadevadesáti. 
Pouhý měsíc jim scházel do oslavy sedmdesáti let společného života. 
Ze dvou synů ten starší už také nežije. Od svých dětí má Jan Kolouch 
šest vnoučat a třináct pravnoučat.

Dnes život nemá takovou stabilitu, míní 
oslavenec
Stoletý Jan Kolouch si se svými hosty – gratulanty se zájmem 
popovídal, zavzpomínal a zhodnotil: „Dnes je jiná doba, nedá se 
to srovnat, ten život už nemá takovou stabilitu.“ A co dělat, aby se 
člověk dožil požehnaného věku pokud možno fit? 
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tel.: 790 204 813w w w. zahradnictv ivm.cz 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
VÁS ZVE NA VÝSTAVU 

RODODENDRONŮ A AZALEK 
Termín: 15.–19. 5.

V době výstavy otevřeno st, čt 8–12, 
13–17, pá 8–12, 13–18, ne 14–18
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Hasiči proškolí učitele v bezpečném 
zacházení s nalezenými neznámými věcmi

Pokračování ze strany 1
„V interiéru pod novogotickou malbou z roku 1911 byly brněnskými re-
staurátory nalezeny a odkryty původní fragmenty freskové výzdoby lodi 
při triumfálním oblouku a na přilehlých částech jižní stěny,“ uvádí autoři 
Marie Bláhová a Karel Křeček v publikaci Netín s osadou Záseka, „fresky 
byly odborně opraveny a jejich torza představují pozdně renesanční výzdo-
bu. Uprostřed zdi jižní lodi byla náhodně odkryta jednoduše naivně pro-
vedená freska obsahující výjev, jak svatý Jiří na koni zabíjí kopím draka.“
Poslední etapou letošní rekonstrukce netínského chrámu by mělo být též 
dokončení opravy tamních varhan, s níž se započalo před několika lety. 
Iniciátorem myšlenky byl tehdy František Podstatzký-Lichtenstein, díky 
němuž se konaly vánoční koncerty na zámku, posléze v netínském kostele, 
a výtěžky ze vstupného šly právě na zmíněnou rekonstrukci. Na financování 
se zpočátku podílela i veřejná sbírka soukromých dárců z Česka i ze zahra-
ničí a některých obcí, včetně Netína. Na konci letošního roku by tedy podle 
slov F. Podstatzkého měl být nástroj opraven kompletně. Původně byl hu-
dební kůr v Netíně osazen mechanickými varhany s dekorativním poziti-

vem, které byly postaveny roku 1681, uvádí výše zmíněná kniha. Až teprve 
v roce 1935 bylo na návrh kostelního konkurenčního výboru rozhodnuto 

o  postave-
ní nových 
varhan 
od   fir-
my Josef   
Melzer 
z  Kutné 
Hory. Sou-
časným 
regen-
schori je 
Vladimír 
Sklenář 
z Netína.

Školáci se učili správnému stolování pod odborným 
dohledem SŠŘS Velké Meziříčí. Foto: Iva Horká

Na základní škole na Sokolovské 
ulici ve Velkém Meziříčí v rámci 
projektového květinového dne, 
který byl letos zaměřen na  spo-
lečenské chování a  konal se 3. 
5., probíhala také sbírka. „U této 
příležitosti děláme dobrovolnou 
sbírku na  podporu Fondu ohro-
žených dětí Klokánek Brno,“ 

upřesnil ředitel školy Petr Hladík. 
Podle jeho sdělení se u nich letos 
vybrala částka 2.261 Kč. „Jsem 
rád, že žáci naší školy významně 
podpořili snahu pomoci dětem, 
které nemají to štěstí, aby žily 
v úplných rodinách s harmonic-
kým rodinným zázemím,“ dodal 
ředitel.

Přispěli Klokánkovi

Iva Horká

Dlouhodobě požadovaná koncepce školství ve Velkém Meziříčí 
je zpracována. Bude zachován stávající stav. Schválili to zastupi-
telé města, coby zřizovatele základních škol, na svém jednání 30. 
dubna.

„Zastupitelstvo se koncepcí školství zabývalo už v  loňském roce, kdy 
uložilo našemu odboru zpracování návrhu. Byly k  tomuto tématu 
svolány i dva semináře zastupitelů,“ uvedl předchozí průběh přípravy 
koncepce vedoucí odboru školství a  kultury městského úřadu Pavel 
Stupka. Doporučení, jak by mělo základní školství ve městě dál fun-
govat, připravila osmnáctičlenná pracovní skupina složená z členů za-
stupitelstva, pracovníků městského úřadu a samozřejmě i ředitelů škol 
a dalších pedagogů. Ti se po několika pracovních jednáních nakonec 
shodli na zachování stávajícího stavu. A  to hlavně z důvodu nejasné 
perspektivy financování regionálního školství ze strany státu a za stá-

vající legislativy. Podle Pavla Stupky bude třeba průběžně doplňovat 
podklady, kterých se pracovní skupině sešlo už i nyní velké množství. 
„Záležitost je velmi živá, bude třeba reagovat na připravované změny,“ 
řekl Stupka a doplnil, že ministerstvo školství má ambici připravit letos 
v červnu do vlády materiál, který by se týkal změn ve financování regio-
nálního školství od roku 2014. „Bude-li to schváleno a budou zavedeny 
jednotné normativy na žáky pro celou republiku, bude to mít dopad 
i na naše školy, které město zřizuje, ať již mateřské nebo základní,“ do-
dal vedoucí školského odboru. „Sezení jsme měli asi pět, bylo to velmi 
zajímavé,“ popsal místostarosta Josef Komínek, jeden z členů pracovní 
komise, a pokračoval, „jak zde již zaznělo, všecko závisí na koncepci 
státu ve školství.“ Ta podle něj neexistuje, nebo spíš jde proti školám. 
„Pokud zákon vyjde ve znění, v jakém je navrhován, budeme mít velké 
problémy. Nejen my, ale i střední školy, což jsme dnes slyšeli na kraji, 
kde se zrovna řeší koncepce středních škol,“ uzavřel místostarosta.

Základní body koncepce školství
Podle platné koncepce školství ve Velkém Meziříčí padá návrh sloučit 
základní školy ve městě do jedné organizace. Malotřídní školy v míst-
ních částech zůstávají zachovány. Cílovým stavem platným pro tři zá-
kladní školy přímo ve městě je čtrnáct tříd na ZŠ Sokolovská a po osm-
nácti třídách na ZŠ Oslavická a Školní. Přičemž první třídy mají být 
podle koncepce otevírány v počtu vždy jedna na Sokolovské a jedna až 
dvě na Oslavické a Školní, bude-li celkový počet prvních tříd ve městě 
čtyři. Bude-li celkem pět prvních tříd, pak má být opět jedna na Soko-
lovské a po dvou na Oslavické a Školní.  
A konečně při velkém počtu dětí může nastat případ, že by prvních 
tříd bylo celkem šest, pak by byla zas jedna na  Sokolovské a  dvě až 
tři na Oslavické a Školní. Pouze ve výjimečných případech může rada 
města doporučit v případě šesti prvních tříd otevření po dvou prvních 
třídách v každé škole.

Nehodlají slučovat školy, ani rušit malotřídky

Martina Strnadová

Netínští zvelebují kostel, a to i včetně varhan
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Varhany čeká konečná fáze oprav. Foto: 
Iva Horká

Personál velkomeziříčských 
základních a mateřských škol 
projde základním školením 
o správném zacházení s ne-
známými předměty a látkami. 
Shodla se na tom bezpečnostní 
skupina na svém minulém 
jednání. 

„Reagujeme tak nejen na aktuál-
ní události ve světě, ale i na ně-
které případy nálezu neznámých 
látek ve městě,“ říká starosta Ra-
dovan Necid a dodává „vždy šlo 
o  situace, které bezprostředně 
nijak neohrožovaly naše obyva-
tele, ukázalo se ovšem, že se lidé 
neumí s takovou věcí adekvátně 
vypořádat a  spíše se ostýchají 
volat hasiče či záchranáře. A  to 
není dobře.“
Podle bezpečnostní skupiny 
dnes hrozí zejména nálezy ot-
rávených návnad, které úmyslně 

v  přírodě pohazují lidé, aby ze 
zlomyslnosti otrávili psy a  koč-
ky. „Děti jsou od přírody zvída-
vé, snaží se prozkoumat své oko-
lí a využívají při tom všech svých 
smyslů. Uvidí něco zajímavého, 
snaží se k  tomu dostat, sáhnout 
si na to, očichat to, ochutnat to. 
Tak poznávají svět a  získávají 
zkušenosti. Oproti dospělým 
však mají minimální představu 
o  možných nebezpečích a  ná-
sledcích svého jednání,“ popsal 
nebezpečí primář místních zdra-
votnických záchranářů Milan 
Korsa.                                    -ran-

Výzva velitele 
hasičské stanice 
k obyvatelům města
Na  základě událostí v  nedáv-
né minulosti považuji za  nutné 
vyzvat širokou veřejnost, aby 

v  případě vzniku mimořádné 
události nezůstávala lhostejná, 
nepodceňovala možná rizika 
a při zjištění čehokoliv podezře-
lého ihned volala na  tísňovou 
linku 150. 
Jde v první řadě o nálezy nezná-
mých předmětů, a  to buď v po-
době neznámého prášku volně 
rozsypaného, případně v obálce, 
volně pohozených tablet, kapa-
lin, úniku plynů, výbušnin atd. 
Může jít o absolutně neškodnou, 
ale také o  velmi nebezpečnou 
látku ať už toxickou, jedovatou, 
nervově paralytickou, radioak-
tivní atd.
V  poslední době profesionální 
jednotka hasičů z Velkého Mezi-
říčí zasahovala několikrát u  ná-
lezu neznámého prášku v  obál-
ce, dále při nálezu neznámých 
tablet, kapaliny neznámého pů-
vodu rozlité do  městské kanali-

zace vytékající do rybníka apod. 
Zásah je prováděn ve speciálních 
oblecích, následně jsou odebírá-
ny vzorky, které okamžitě putují 
na rozbor do  laboratoře. Na zá-
kladě rozborů se dále rozhoduje 
o dalším průběhu zásahu. 
Běžný obyvatel, který nevlastní 
žádné ochranné prostředky, se 
manipulací s  neznámým před-
mětem vystavuje sám možné-
mu velkému ohrožení. Proto 
vyzývám všechny obyvatele, aby 
v  případě nálezu jakéhokoliv 
podezřelého předmětu opustili 
nejbližší prostor místa nálezu 
a  nebáli se okamžitě skutečnost 
ohlásit na  tel. číslo 150, nebo 
112. Zásahová jednotka hasičů 
je k  provedení zásahu patřičně 
vybavena a  je tu pro vás, aby 
kdykoliv zajistila ochranu vaše-
ho zdraví a majetku.

npor. Jiří Doležal

Centrum zemastnanosti Mikro-
regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
pořádá v pondělí 20. 5. 2013 tyto 
semináře:
▶ Jak hledat pracovní místa na 
internetu (13.00) - možnosti 
hledání práce, orientace na prac. 
portálech, personál. agentury, tis-
koviny). 
▶ Jak napsat životopis a motivač-
ní dopis (14.30) - náležitosti ži-
votopisu i motiv. dopisu, rady, vzo-

ry, příprava na přijímací pohovor. 
Semináře jsou ZDARMA a konají 
se v sídle České spořitelny, Náměs-
tí 14/16, 3. patro, dveře č. 304, ka-
pacita omezena počtem PC, nutno 
potvrdit účast: na telefon č. 566 
781 198 Po-Pá 8.00-13.00, emai-
lem na sedmikova@mestovm.cz 
nebo chroma@mestovm.cz, popř. 
osobně v Centru zaměstnanosti, 
budova  spořitelny, 3. patro, dveře 
č. 302.

Matky slavily svátek. Připravili pro ně besídku
Svátek matek, který připadá 
na druhou květnovou neděli, 
slavily všechny maminky. 

Tradiční besídku k  tomuto dni 
uspořádal Ústav sociální péče 
(ÚSP) Křižanov. Bohatý program, 
který byl připraven na dopoledne 
12. května, ocenily oslavenkyně 
i  ostatní hosté - zástupci Kraje 
Vysočina, který je zřizovatelem 
ÚSP, zástupce městysu Křižano-
va, sponzoři, rodiče a  příbuzní 
klientů. Ti všichni se sešli v  kři-
žanovské sokolovně, kde se pro-
gram odvíjel. Po jeho skončení se  
zúčastnění přestěhovali k zámku, 
kde ústav sídlí, a  tam oslava po-
kračovala.

Zatímco v  sokolovně převládala 
kulturní vystoupení, před zám-
kem a  v  parku byly připraveny 
spíš sportovní akce. Jednou z nich 
- a  evidentně oblíbenou u  kli-
entů - byly jízdy na  motorkách 
a  čtyřkolkách. Adrenalin na  sil-
ných strojích si klienti skutečně 
užívali. Po výkonech, které před-
vedli na besídce, si to jistě zaslou-
žili. Dopolední besídku zahájila 
svojí hudbou a  zpěvem ústavní 
kapela Šafářanka, poté ředitelka 
ÚSP Marie Bartošková seznámi-
la přítomné s  činnostmi zaříze-
ní, které proběhly v  uplynulém 
roce. Mimo jiné se věnovala také 
tolik diskutované transformaci 
sociálních služeb, která by měla 

v konečném důsledku být dalším 
krokem ke  zlepšení podmínek 
kvality života klientů. „Jednou 
z  nich bude výstavba nových 
domků, kde lidé s  hendikepem 
mohou žít jako ostatní populace,“ 
podotkla ředitelka. Radní Petr 
Krčál přidal svůj postřeh, kterým 
byl rozčarován.  Uvedl, že se se-
tkal s odmítavým přístupem lidí, 
kteří nechtějí mít za svoje souse-
dy ty, jimž nebylo dopřáno zdraví  
v normální míře.  Apeloval proto 
na přítomné, aby se pokusili mezi 
obyvateli dělat osvětu, neboť ka-
ždému z  nás se může stát, že se 
ocitne v  situaci, kdy je ze zdra-
vého člověka najednou invalida, 
člověk s  postižením. „Chci říct, 

že budeme dobrými sousedy a že 
se nás nemusí nikdo bát,“ dodala 
M. Bartošková. V  programu pak 
vystoupili klienti, kteří mimo jiné 
pod vedením lektorky Svatavy 
Drlíčkové zahráli na  bubny - 
djembe - či s vychovatelkami za-
zpívali písničky. Dopoledne v so-
kolovně zakončil operní zpěvák 
Jakub Pustina, jenž do Křižanova 
jezdí už několik let a  vždy pří-
tomné svým zpěvem potěší. Ten-
tokrát zazpíval dvě skladby, jednu 
z nich populární Con Te Partiro, 
kterou proslavil nevidomý zpěvák 
Andrea Bocelli.
O  dalších plánech ústavu, které 
ředitelka zmínila, přineseme in-
formace příště.

Iva Horká

Ředitelce Marii Bartoškové i ostatním přijel popřát 
také radní Kraje Vysočina Petr Krčál. Foto: Iva Horká Iva Horká

Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, projekt číslo 
CZ.1.04/5.1.01/77.00446,  je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu.
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Válka Roseových proběhla na divadelních prknech 

Support Lesbiens se v nové sestavě předvede 25. 5.
Helena Lapčíková a Michal Dlouhý se představili 
i u nás. Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

Jevištní adaptaci filmového 
thrilleru Válka Roseových 
Warrena Adlera a režiséra 
Dannyho De Vita (se str-
hujícími hereckými výkony 
Kathleen Turnerové a Micha-
ela Douglase) mohli zhléd-
nout diváci minulou středu 
v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. 

Zmíněnou inscenaci do  naše-
ho města přivezlo Divadlo A. 
Dvořáka Příbram. Režie diva-
delního zpracování, stejně tak 
i  bravurního překladu, se cho-
pil Ondřej Sokol, jeden ze členů 
úspěšné Partičky. V  hlavních 

rolích se ve  Velkém Meziříčí 
představil populární herec Mi-
chal Dlouhý a méně známá he-
rečka Helena Lapčíková, která 
ovšem za Dlouhým v hereckém 
projevu vzadu nezůstávala. Ač-
koliv Dlouhého scénu, v níž se 
producíroval po  jevišti téměř 
nahý, opravdu nepředčila.
Sokol si v příběhu o tom, jak se 
ideální manželství může pro-
měnit v boj na život a na smrt, 
troufl na  nelehký úkol s  ne-
jistým výsledkem. Jeho pojetí 
ale nebylo fiaskem. Skloubil 
komedii s  vážným tématem, 
vynikajícími hereckými vý-
kony protagonistů a  neméně 

důležitými kulisami, převleky, 
hudbou, zkrátka celou techni-
kou i  jevištním uspořádáním 
a  nespočtem rekvizit. Napří-
klad s  minulým představením, 
v  němž veškeré kulisy tvořily 
pouze dvě židle a  pár pomů-
cek, se nynější vybavení nedalo 
srovnat. Nechyběl totiž ani po-
věstný obrovský lustr uprostřed 
pomyslného obývacího prosto-
ru, na  němž se odehrála závě-
rečná tragická scéna. Zpočátku 
nevinné naschvály vygradovaly 
až do  té podoby, kdy manžel-
ka uvařila svému choti domácí 
paštiku z jeho milovaného psa. 
Racionálně vypočítavou po-

lohu ztvárnili i  oba právníci, 
přesně podle toho, že rozvod 
není levná záležitost a  mnozí 
právníci se vyznačují chladno-
krevnou elegancí. Iva Horká

Tip na divadlo (mimo sezonní 
představení)

CAVEMAN
pátek 14. 6. 2013 v 19.30 ho-
din, velký sál Jupiter clubu.

Program na představení diva-
delní sezony podzim 2013 při-
neseme v příštích číslech.

Kytarista Hynek Toman dostál svým slovům a do pár měsíců 
od odchodu Kryštofa Michala a zbývajících spoluhráčů dal Support 
Lesbiens zbrusu novou tvář.

„Řada lidí očekávala, že se pro záchranu kapely pokusím sestavit nějaký 
allstar team. Ale proč? Nejde přeci o hvězdná jména, ale o lidi jako ta-
kové a o chemii mezi nimi. Proto jsem se rozhlížel po muzikantech mezi 
kamarády,“ vysvětluje Hynek Toman, se kterým novou sestavu Support 
Lesbiens tvoří zpěvák Czenda Urbánek, klávesista Jan Andr, bubeník 
Radek Tomášek a baskytarista Filip Fendrych.
„Mám z  tohoto obsazení upřímnou radost. Jsou to všechno výborní 
muzikanti, kluci s nakažlivým elánem, který dává repertoáru Support 
Lesbiens úplně jinou energii a ‚drajv‘. Přesně to, co jsem hledal,“ pochva-
luje si Toman. A Czenda k tomu dodává: „S klukama z Post-it jsme se 
po delším váhání rozhodli udělat zásadní rozhodnutí, tj. dát si na dobu 
neurčitou pauzu. Vnitřně už jsem byl smířený s tím, že dám muzice de-
finitivní sbohem. Někdo tam nahoře si to ale asi nepřál a ozval se mi 
Hynek s  nabídkou zpívat v  Supportech. Když mi řekl svou představu 
o budoucnosti kapely, nešlo říci ne!“
Naopak k žádným změnám nedojde u  skupiny Clou, která novou se-
stavu Support Lesbiens posílila svým bubeníkem Radkem Tomáškem 
a baskytaristou Filipem Fendrychem. Oba budou nadále působit v obou 
skupinách současně. „Hynek mi volal, že hledá někoho, kdo hraje hod-
ně nahlas na bubny a je s ním sranda... Tak jsem mu řekl, že volá správ-
ně,“ říká s úsměvem Radek Tomášek.
Naživo se v nové sestavě poprvé představí 25. května ve Velkém Me-
ziříčí na charitativní akci Muzikanti dětem. 
„Budeme hrát samozřejmě stávající hity Support Lesbiens, které ale už 
doplníme o nový singl. Ten by měl vyjít 1. 5. Celé album pak plánujeme 
vydat po skončení festivalové sezony, a  to na přelomu října a  listopa-
du, a k němu uspořádáme tři koncertní křty v Brně, Ostravě a Praze. 
Pražský křest už je v tuto chvíli potvrzen na 4. 12. do Paláce Akropolis. 
Menší turné bychom si rádi dali na jaře příštího roku,“ prozrazuje dále 
Hynek Toman nejen na  svých webových stránkách. Další informace 

nám řekl v rozhovoru, který redakce Velkomeziříčska pořídila nedávno, 
když muzikanti zkoušeli v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. 
V našem městě se zdrželi pár dní.
Proč jste si vybrali právě Velké Meziříčí?
To byla shoda náhod. Jelikož jsme sháněli nějaké místo, kam bysme 
mohli s  novou sestavou odjet, a  nechtěli jsme Prahu, zmínili jsme se 
před promotérem Pavlem Peškem, s nímž se známe dlouho, a on nám 
nabídl Jupiter club. Musím říct, že nám to zde vyhovuje.
Jaký je váš věkový průměr nyní?
Jak došlo k té změně a výměně muzikantů, tak jsem to nepočítal. My-
slím ale, že je to kolem…(šestadvaceti – zvolal zpěvák namísto něho 
a oba se začali smát).
Když jste se rozešli s kolegou Kryštofem Michalem, s nímž jste pře-
vážně tvořili - on psal texty a vy hudbu - kdo nyní skládá?
Ono to v kapele bylo víceméně tak, že kdo přinesl nějakou věc a byla 
dobrá, tak se dělala. Kryštof psal texty, ale taky muziku. Na novém sin-
glu jsem hudbu dělal já s Czendou, který ho taky otextoval. Teď máme 
repertoár postavený na věcech z minula, pak budeme postupně přidávat 
nový písničky jak ze singlu, tak z alba.
A co budete hrát ve Velkém Meziříčí, když ještě album nebude?
Jelikož je to taková všehochuť akce, a  tudíž tam nebudou jenom naši 
fanoušci, tak setlist (setlist je pojem, kterým se v rámci živé hudby ozna-
čuje seznam skladeb, jenž skupina během vystoupení zahraje-pozn. red.) 
bude sestaven z nejznámějších písniček Supportů. Velké Meziříčí bude 
pro novou formaci vlastně premiérovým hraním a mělo by trvat zhruba 
šedesát minut. Pak nás čeká mimo jiné také vystoupení na koncertu fe-
nomenálního Bon Joviho v Praze, kde zahrajeme jako předkapela. 
Jste muzikanty na plný úvazek?
Já osobně produkuju, natáčím ve studiu. Honza Andrt je profesionální 
muzikant, Czenda má svoji firmu, a pak zde máme taky fotografa. Čili 
někteří z nás mají i jiná povolání, hudba je přímo neživí.
A ještě, jakou jste měl bilanci nosičů v někdejších Supportech?
Osm řadových desek, dvě výběrové, soundtrack Máj a jedno DVD live.Kytarista Hynek Toman, s nímž jsme vedli rozhovor 

na zkoušce ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Shadow Quartet zdejší publikum nadchl Podpoří dobrovolnictví 
více než dvěma miliony 
Rozvoj bezplatné laické pomoci 
v sociálních službách (tzv. 
dobrovolnictví) podpoří Kraj 
Vysočina v letošním roce část-
kou 2.676.300 korun. 

„Deset poskytovatelů, resp. dob-
rovolnických center, tyto peníze 
využije na  rozvoj neformální po-
moci lidem závislým na  pomoci 
jiné osoby především v  oblasti 
pečovatelských služeb a  sociální-
ho poradenství,“ uvedl Petr Krčál, 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí. Dále doplnil, že 
dobrovolníci každoročně odpra-
cují několik desítek tisíc hodin 
zdarma, ale na  jejich zaškolení 
a koordinaci jejich práce jsou po-
třebné dotace z kraje.
O  dotace se v  termínu přihlásilo 
celkem 11 poskytovatelů, deset 
z  nich bylo úspěšných. Ti mohli 
žádat o dotaci ve výši až 300 tisíc 
korun při doložení vlastní mini-
málně 30 % spoluúčasti s  tím, že 
předložený projekt řešil fungová-

ní dobrovolnického centra, roz-
sah činnosti, počty dobrovolníků 
a  plány jejich aktivit. Nejčastěji 
jsou dobrovolnické aktivity smě-
řovány k  organizování skupino-
vých činností v  pečovatelských 
domech, domovech pro seniory, 
na  pomoc aktivit zdravotně po-
stižených ve  stacionářích, kde 
zajišťují výlety nebo rozvoj po-
hybových schopností při cvičení 
a vybraných terapiích. 

Podpora funguje od 
roku 2010
Podpora Kraje Vysočina je for-
mou systémových dotací dobro-
volnickým centrům poskytována 
od roku 2010, celkem bylo v ob-
dobí 2010–2012 na  tyto aktivity 
uvolněno 7,6 milionů korun. V le-
tech 2005–2009 byl vyhlašován 
grantový program s  tímto zamě-
řením z  Fondu Vysočiny. Dotaci 
musí ještě schválit Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina.  Eva Neuwirthová

píseň Maria z muzikálu West Side 
Story, soundtrack z  filmu Piráti 
z  Karibiku, skladby od  Mozarta 
nebo Brahmse. Soubor publikum 
také bavil svými průpovídkami 
či vtípky. Součástí koncertu byl 
i  pokus o  překonání vlastního re-
kordu za rychlé (52,9 sec.) zahrání 
skladby Let čmeláka od  Rimské-
ho-Korsakova, jež je notářsky 
ověřeno. Famózní vystoupení to-
hoto seskupení ocenili posluchači 
potleskem vestoje. A to i přesto, že 

akordeonista odehrál pouze prv-
ní polovinu koncertu, neboť byl 
během přestávky akutně povolán 
do divadla, kde působí. Ač vedoucí 
souboru tento nedostatek omluvil, 
ne všichni to přijali s libostí.
Co ale nepochybně publikum 
potěšilo, byla písnička Zahrádka. 
Legrácka, kterou si zazpívali všich-
ni v sále za doprovodu hudebníků. 
Přídavek si posluchači u špičko-
vých umělců nevytleskali, i přesto 
odcházeli spokojeni.

Jedinečná formace hudebníků 
Shadow Quartet zahrála v pá-
tek 10. května  v Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí. 
 
Koncert v rámci Kruhu přátel hud-
by byl poslední v sezoně 2012/2013. 
Kvartet ve  složení Štěpán Švestka 
(violoncello), Marek Švestka (akor-

deon), Michal Franta (kontrabas) 
a Ondřej Plhal (housle) interpretuje 
klasickou, filmovou, muzikálovou 
nebo populární hudbu v netradič-
ních úpravách. Během představe-
ní tak zahrál například sestavu tří 
písní skupiny ABBA, Albinoniho 
Adagio, známý Šavlový tanec z ba-
letu  Gajané Arama Chačaturjana, 

Nejmladší houslisté ze třídy Hany Novotné zahráli na 
úvod koncertu. Foto: Iva Horká

Umělecký vedoucí Štěpán Švestka (zleva), Ondřej 
Plhal a Michal Franta. Foto: Iva Horká Iva Horká

Iva Horká
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Pokračování ze strany 1

S krajem město 
hodlá řešit mosty, 
křižovatky i obchvat
Dnes přinášíme první část Bílé kni-
hy dopravy města Velké Meziříčí. Je 
v ní shrnuto osm klíčových doprav-
ních problémů, které se týkají kraj-
ských silnic vedoucích městem. To 
s nimi nemůže nic udělat bez akti-
vity majitele, tedy Kraje Vysočina.
1. Jedničkou v  Bílé knize dopravy 
se stal most na  Vrchovecké uli-
ci (silnice č. II/360), označovaný 
i  jako jedno nejnebezpečnějších 
míst v  Kraji Vysočina. Kvůli jeho 
betonovým nosníkům čnícím nad 
úrovní vozovky jsou křižovatky 
Vrchovecká/Poříčí a  Vrchovecká/
Podhradí naprosto nepřehledné. 

Řešením by mohlo být alespoň roz-
šíření nájezdů z Poříčí i Podhradí, 
v ideálním případě výstavba nové-
ho mostu, která je však finančně 
náročná. 
2. Problémem číslo dvě jsou ně-
které nevyhovující přechody pro 
chodce na  nejvytíženější komu-
nikaci ve městě, silnici II/602. A to 
od  Jihlavské přes Hornoměstskou, 
Sokolovskou až po  Karlov. Město 
již má vyprojektované přechody 
nové, ale s  realizací musí počkat. 
Jednak z  důvodu udržitelnosti 
opravy silnice II/602, kterou kraj 
na  Jihlavské a  Hornoměstské již 
provedl. A na Sokolovské a Karlo-
vě ji zase připravuje, tudíž je třeba 
přechody s opravou zkoordinovat. 
Začít by se mělo v roce 2014, město 
se pokusí získat dotaci.
3. Na třetí místo se dostala křižo-

vatka ulic Hornoměstská/Třebíč-
ská. Chybí na ní semafor a ve špič-
ce vozidla jedoucí dolů z Třebíčské 
nemohou plynule odbočit vlevo. 
Návrh upřednostňuje vybudování 
okružní křižovatky, která by navíc 
i zpomalila transport kamionů přes 
město v  nočních hodinách, před 
řešením semafory. Město se opět 
pokusí získat na  akci dotaci. Před 
samotnou realizací lze vhodnost 
návrhu prověřit pomocí zkušební-
ho provozu osazením demontova-
telných dopravních prvků.
4. Číslem čtyři je označen most 
přes Oslavu u  pošty na  Sokolov-
ské, který svou šířkou nevyhovuje 
pro plánovaný malý obchvat měs-
ta. Ten má propojit Sokolovskou 
s Třebíčskou mostem na Ostrůvek 
a dál za bývalým areálem Svitu. Pro 
odbočení ze Sokolovské do parčíku za  branou na  budoucí most přes 

řeku Balinku by bylo nutno zřídit 
na mostě odbočovací pruh doleva, 
což při jeho šířce nyní nelze. Na-
víc i chodníky na mostě jsou v ha-
varijním stavu. Úpravu mostu by 
mohl zaplatit buďto Kraj Vysočina 
v rámci rekonstrukce silnice II/602, 
nebo investor, který plánuje v are-
álu za  řekou komerční výstavbu. 
Kraj již přislíbil opravu chodníků 
na  mostě, kdyby se podařilo sou-
časně prosadit i jejich zúžení, vznikl 
by i prostor pro budoucí odbočova-
cí pruh.
5. Potřeba okružní křižovatky 
na  silnicích II/602 a  III/0379, 
což je v  místě odbočky na  Dolní 
Radslavice, se dostala na páté mís-
to seznamu. Je nutné ji realizovat 
současně s  plánovanou opravou 
krajské komunikace od Sokolovské 
po Karlov v roce 2014, což již kraj 

přislíbil v případě, že dostane dota-
ci z EU. Křižovatkou by v podstatě 
měla končit i  čtvrtá etapa velkého 
obchvatu města od Třebíče. Podaří-
-li se okružní křižovatku zrealizo-
vat, město hodlá postavit i chodník 
do průmyslové zóny Jidášky.
6. Šestý bod souvisí s bodem číslo 
pět, neboť jím je dokončení čtvrté 
etapy obchvatu města od Třebíče, 
tedy silnice II/360. Vozidla jedoucí 
od Třebíče na dálnici D1 nyní sjíž-
dějí do  centra Velkého Meziříčí, 
kde ještě více zahušťují dopravu. 
Řešením má být most přes Fran-
tiškov a napojení k exitu D1 Velké 
Meziříčí východ. Město již zajistilo 
část výkupu pozemků pro stavbu 
a  hodlá v  tom pokračovat. Již je 
zpracována i dokumentace pro sta-
vební povolení, ale územní rozhod-
nutí dosud chybí. Snahou města je 
přimět kraj k větší aktivitě.

7. Posledním bodem v  bílé knize, 
který je nutno řešit ve  spolupráci 
s  Krajem Vysočina, je vysoko-
rychlostní vážení na silnici II/602 
ve  Velkém Meziříčí. Nákladní do-
prava nadměrně zatěžuje provoz 
ve  městě. Mnozí řidiči kamionů 
sjíždějí z D1 do města i proto, aby 
se vyhnuli placení mýtného. Zame-
zit by jim v tom mohlo vysokorych-
lostní vážení s následnými sankce-
mi za  překročení povolené váhy. 
Pokuta činí 7.000 Kč za každou za-
počatou tunu přes povolenou váhu. 
Vážení by mohlo probíhat napří-
klad v  ulici Sokolovská a  zajistit 
by je musel vlastník komunikace 
II/602, tedy Kraj Vysočina. Město 
s ním o tom hodlá jednat.
        Zpracovala: Martina Strnadová
(Příště 2. díl Bílé knihy dopravy 
o  závadách na  městských komu-
nikacích.)

Bílá kniha dopravy – 1. část

Dnes přinášíme 12. díl seriálu Zhodnocení roku 2012 a nastínění plá-
nů na rok 2013. Připravil je vedoucí správního odboru MěÚ VM Bc. 

ing. Josef Švec. Samostatnému projektu Centrum zaměstnanosti se 
budeme věnovat v příštím čísle. Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni a co na nás čeká letos - XII. díl

Dne 1. ledna 2012 vstoupila 
v platnost novela zákona o elek-
tronických občanských prů-
kazech. Tato novela zamezila 
občanům ze správního území 
vyřizovat si občanské  průkazy 
na svých pěti matričních úřadech 
(Velká Bíteš, Měřín, Křižanov, 
Tasov a  Osová Bítýška). Všichni 
žadatelé musí vykonat dvě ná-
vštěvy na  městský úřad a  absol-
vovat poměrně zdlouhavý proces 
příjmu žádosti o  nový průkaz 
totožnosti. Součástí žádosti je i  
pořízení digitalizované podoby 
žadatele. Současně od 26. června 
legislativa znemožnila zákonným 
zástupcům dětí při společných 
cestách do  zahraničí prokazovat 
totožnost dětí zápisem v dokladu 
zákonného zástupce. Od  tohoto 

termínu 
i každý ob-
čan mladší 
15 let se 
musí v  za-
hraničí 
prokazo-
vat svým 
dokladem. 
Tyto sku-
tečnosti 
znamena-
ly obrov-
ský nárůst 
žádostí 
na  praco-
višti osob-
ních do-
kladů 

a vyvolaly mnohdy dlouhé čekací 
doby. Žádáme tímto občany, aby 
vyřizování cestovních dokladů 
nenechávali na  poslední chvíli 
a i v budoucnu využívali k jejich 
vyřizování zimní období, kdy 
na  pracoviště přichází žadatelů 
méně a jsou rychleji odbavová-
ni.
Dne 1. července vstoupila v plat-
nost novela zákona o základních 
registrech. Hlavním cílem je 
ulehčit občanům, firmám a  dal-
ším subjektům styk s  veřejnou 
správou, tj. minimalizovat po-
čet návštěv na  úřadech a  využít 
možností technologií 21. století 
pro on-line přístupy odkudkoli 
a kdykoli. Hlavní myšlenkou tedy 
je, aby nemusel po úřadech běhat 

občan, ale aby informace byly 
sdíleny veřejnou správou a  pro 
jednotlivé úředníky byly do-
stupné. Město muselo investovat 
spoustu peněz do  úpravy svého 
informačního systému. Do dneš-
ního dne však informační systém 
základních registrů nefunguje 
dle původních  představ (tento 
můj názor však centrální orgány 
nepřipouští). Přáním pracovníků 
úřadu je, aby byl problém základ-
ních registrů vyřešen do  konce 
roku 2013. 
Ke konci roku 2012 v  novém síd-
le technických služeb na Karlově 
byla část nevyužitého prostoru 
přestavěna na archiv města a do-
šlo tam k přemístění značné části 
dokumentů uložených ve  sklep-
ních prostorách radnice. Tím-
to jsou dokumenty  přehledněji 
uspořádány a  nejsou v  rozporu 
se zákonem umístěny v zátopové 
oblasti. 
V uplynulém roce byl web města 
doplněn o velkou spoustu občany 
města požadovaných funkciona-
lit. V tomto trendu pokračujeme 
i  v  letošním roce. Jde např. o  e-
-shop, zpřístupnění kronik města 
na  webu, objednávkový systém 
kulturní léto, hlášení poruch 
v  bytech města prostřednictvím 
města elektronickým formulá-
řem a další. 
Stejně jako v  minulých letech 
i  v  roce 2012 jsme zpracovali 
a  byli úspěšní v  získávání exter-

ních finančních zdrojů pomocí 
grantů, a to v několika  oblastech 
od různých poskytovatelů. Získa-
li jsme grant na  projekt Zdravé 
město. Z  tohoto byla podpoře-
na či přímo organizována měs-
tem spousta jednorázových akcí 
ve  městě (Den země, Evropský 
týden mobility, Dny zdraví, …) 
Byli jsme úspěšní ve  dvou pro-
gramech prevence kriminality, 
ze kterých byly vybudovány dva 
nové  kamerové body na  příjez-
dech do  města na  ulicích Jih-
lavská a  Karlov. Dobře se nám 
vedlo i v  získávání finančních 
prostředků na  informační a  ko-
munikační technologie a  došlo 
k  rozšíření optické sítě ve  městě 
a k připojení nových objektů, kde 
poskytujeme našim organizacím 
standardní elektronické služby 
(konektivitu k  internetu, telefo-
nii, přístup k  datovému úložišti 
a  další služby). Jde například 
o  nové sídlo technických služeb 
na Karlově, nový archiv města. 
Byli jsme úspěšní i ve výzvě mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. 
Naše projektová žádost – Cent-
rum zaměstnanosti mikroregi-
onu Velkomeziříčsko–Bítešsko 
byla mezi 200 žádostmi vyhod-
nocena jako čtvrtá nejlepší. Toto 
centrum začalo fungovat na rad-
nici od  1. ledna 2013. Postupně 
se dostává do povědomí občanů. 
Bližší informace si můžete přečíst 
v příštím čísle.                 Josef Švec

Josef Švec. Foto: Iva Horká

Informace z odboru správního 
Jan Kolouch nemá žádný mimořádný recept. Podstata všeho bude, jak 
se říká, v jeho dobrém kořínku. „Za mého mládí jsme koupili čtyřkilo-
vý bochník chleba, který jsme jedli třeba týden a pořád byl dobrý. To 
už dneska není ono, do mouky se přidává všechno možné,“ podotkl 
Jan Kolouch. Pak zavzpomínal na dětství. Pochází ze Závisti. Jeho otec 
zahynul ve válce a matka se podruhé vdala. Z prvního manželství měla 
syna Jana a dvě dcery, obě už nežijí. Ze druhého manželství pak další 
tři děti, naživu jsou všechny. Jan chodil ze Závisti pěšky do školy do 
Laviček. „Ráno nás maminka vzbudila a poslala umýt se do rybníka. 
Pak jsme dostali krajíc chleba, čerstvě nadojené mléko a šli jsme do 
školy, bosí. Měl jsem paty a prsty odřené. Jednou dokonce napadl sníh 
a byl jsem bos, ale nic mi nebylo,“ říká Jan Kolouch. I jeho blízcí po-
tvrzují, že celý život nemarodil, jednou byl na operaci slepého střeva 
a podruhé s křečovými žilami, to je vše. Dokud mohl, což bylo asi do 
jeho pětadevadesáti, tak také každé ráno cvičil. Aby rozhýbal tělo.
Původním povoláním je zedník, ale pak většinu pracovně aktivního 
života dělal v mlékárně. Nejprve svážel s náklaďákem v konvích mléko 
od soukromníků, pak s malým autobusem rozvážel učně a nakonec 
zůstal nějaký čas i přes důchod jako vrátný. Práce byla od časného rána 
do večera, takže na koníčky mu čas nezbýval. Rád poslouchal z gra-
mofonu dechovku a teď nejraději sleduje televizi. Aspoň ví, co se děje 
ve světě.

Jan Kolouch si blahopřání přečetl bez brýlí. Foto: 
Martina Strnadová

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

J. Kolouchovi bylo 100 let

Jedním ze dvou nejnebezpečnějších přechodů na silnici II/602 je ten u pošty (na 
snímku). Druhý je u pneuservisu Vitešník. Foto: Martina Strnadová

Most u pošty nevyhovuje šířkou pro zřízení odbočovacího pruhu vlevo do parčíku 
za branou na budoucí malý obchvat města. Takřka v havarijním stavu jsou 
i chodníky. Foto: Martina Strnadová
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řádky Na Neděli příspěvky od čteNářů

Středa 15. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 20.00 mše sv. s novénou k Duchu 
svatému – o. Prajka
Čtvrtek 16. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 20.00 mše sv. s novénou k Du-
chu svatému – o. L. Sz.
Pátek 17. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 13.00 mše sv. domov pro seniory 
– o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 20.00 mše sv. 
s novénou k Duchu svatému – o. Prajka
Sobota 18. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 svatba se mší sv. – host, 
21.00 vigilie seslání Ducha svatého – o. L. Sz. 
Neděle 19. 5.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše 
sv. – host, 17.30 májová pobožnost – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 17. 5. – Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 19. 5. – 9.45 – o. Prajka
Farní oznámení 
Středa příprava na 1. sv. přijímání, 18.00 setkání dětí a mládeže, kteří 
nemají náboženství. Čtvrtek 18.30 teologická hodina. Pátek 14.00–
15.00 adorace Nejsvětější svátosti a  příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání.
Sobota 21.00 vigilie seslání Ducha svatého, sobotní mše sv. v 18.00 ne-
bude, v 19.30 příprava na manželství. Neděle celodenní adorace, sbír-
ka na charitu. Dne 29. 6. 2013 v 9.00 přijme náš farník Pavel Kuchyňa 
v  Brně kněžské svěcení. Je možné se přihlásit na  cestu autobusem, 
cena 100 Kč za osobu. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Může být jinak
V  úterý 30. 4. 2013 jsme jako každý rok pořádali tradiční „pálení 
čarodějnic“. 
Hasiči připravili vatru s odchycenou čarodějnicí, v provozu byl gril 
s  prasátkem, na  čepu černohorská jedenáctka Páter a  nealkoholic-
ké nápoje pro ratolesti. Účast byla hojná, tomu zřejmě napomohlo 
ucházející počasí. Letos jsme se rozhodli pro změnu koncepce veče-
ra a doufáme, že nám to vyšlo. Tentokrát jsme „čarodějnickou noc“ 
obohatili o vystoupení rockové kapely Eminent a skupiny historic-
kého šermu Regnum Fortis z Hrotovic. K vidění byly hry pro děti, 
šermířské vystoupení a originální ohňová show. Tímto členové sbo-
ru děkují všem návštěvníkům za hojnou účast i za podporu našeho 
sboru a těšíme se na shledanou za rok v tradičním termínu.

Bc. David Dvořáček, foto: archiv SDH Velká Bíteš

Letošní pálení čarodějnic v Bíteši se povedlo

Oslavy ve Velkém Meziříčí
V sobotu 4. 5. 2013 Okrsek Velké Meziříčí ve spolupráci s SDH Lavičky uspořádal ve farním kostele sv. Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí slavnostní mši svatou u příležitosti svátku sv. Floriána. Mše začala slavnostním nástupem 
hasičů ve vycházkovém stejnokroji před farou. Slavnosti se účastnilo přes 90 členů z těchto sborů dobrovolných 
hasičů: Lavičky, Velké Meziříčí, Vídeň, Martinice, Lhotky, Jabloňov, Pavlínov, Mostiště, Netín, Dolní Heřmanice, 
Březejc,  Hrbov, Olší nad Oslavou, Kochánov, Měřín.

Oslavy v Křižanově
V neděli 28. 4. 2013 okrsek Křižanov uspořádal mši sva-
tou ke  cti svatého Floriána, patrona hasičů, kterou ce-
rebroval otec Mgr.  Tomáš Holcner mj. hasič – strojník 
SDH Křižanov. Mše začala srazem u  hasičské zbrojnice 
a průvodem do kostela sv. Václava. Mše sv. byla sloužena 
za hasiče křižanovského okrsku a všechny zemřelé brat-
ry hasiče. Hasiči ve  slavnostních uniformách nastoupili 
středem kostela před oltář. Otec Holcner přivítal všech-
ny zúčastněné. Liturgii doprovázel zpěvem farní sbor 
z  Troubska. Během obřadu zaznělo zajímavé hasičské 
kázání, které zaujalo jak dospělé tak děti. V  závěru po-
děkoval hasičům za jejich ochotu naplňovat heslo „Bohu 
služ, vlasti přej, bližnímu pomáhej“. V rámci duchovního 
programu po mši svaté bylo posvěceno i nové výjezdo-
vé dopravní vozidlo SDH Křižanov Fiat Ducato. Vozidlo 
slavnostně do  užívání hasičů předala starostka městyse 
Marie Smejkalová. Po mši následovalo společné posezení 
na  farní zahradě. Celé akce se v  uniformách zúčastnilo 
celkem 55 hasičů z SDH Bory, Křižanov, Velká Bíteš, Ka-
dolec, Ořechov, Jívoví, Radenice, Sviny, Dobrá Voda.

Svátek svatého Floriána slavili dobrovolní hasiči v Křižanově i Meziříčí

Ve dnech 20.–24. 4. 2013 proběh-
lo již 7. setkání partnerů meziná-
rodního projektu Šetřete energii 
– budoucnost planety je v  na-
šich rukách v  programu Come-
nius Partnerství škol. Tentokrát 
ZŠ a  MŠ Bory navštívila školu 
Dzimtmisa v Lotyšsku.
Partnerská škola se nachází asi 
37 km od hlavního města Rigy. Je 
téměř na  samotě, přesto má ko-
lem 120 žáků.
Připravený program byl náročný, 
ale inspirativní a zajímavý. Hlavním 
naším úkolem bylo prezentovat 
splněné úkoly za  uplynulé období 
a  podělit se s  ostatními partnery 
o zajímavé a přínosné nápady. Ne-

chybělo ani stanovení dalších úkolů 
na poslední období. 
Část programu se uskutečnila 
v parku před školou. Tam si zástup-
ci každé partnerské země, Finska, 
Německa, Islandu, Turecka, Ma-
ďarska, Polska, Lotyšska a  České 
republiky, zasadili svůj strom. Naše 
výprava zvolila magnólii. Doufáme, 
že se jí bude dařit.
Pracovní program byl doplněn 
o poznávání Lotyšska. Jsme rádi, 
že jsme mohli navštívit město 
Jurmala na  pobřeží Baltského 
moře, zámek Rundale a prohléd-
nout si hlavní město Rigu.

Mgr. Marta Aubusová a učitelé 
ZŠ Bory, foto: archiv ZŠ Bory

Projekt Comenius úspěšně pokračoval v Lotyšsku

Zatímco Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou zažívá letos svoje 
dvacetiny, slaví v tomto roce jednu 
pětinu, tedy čtyři roky, její služba 
s názvem Osobní asistence. 
Jaké změny během této doby 
nastaly nejen u  osobních asis-
tentů, ale i  u  uživatelů služby? 
„V  prvním roce (tj. 2010) bylo 
poskytnuto 1887,75 hodin osob-
ních asistencí. Na  samém za-
čátku byli 4 uživatelé z  Velkého 
Meziříčí. Ve  Žďáře nad Sázavou 
vznikla pobočka, kde službu teh-
dy využívali 2 uživatelé. V tomto 
roce zajišťovali službu celkem tři 
osobní asistenti a vedoucí služby 
ve Velkém Meziříčí, ve Žďáře nad 
Sázavou pouze jedna asistentka,“ 
vysvětluje vedoucí osobní asis-
tence Mgr. Jaroslava Pavlíčková.
Nyní – čtvrtým rokem existence 
– prozatím využívá osobní asis-
tenci 27 uživatelů na téměř celém 
území žďárského okresu. Službu 
poskytuje celkem 15 osobních asi-
stentů. K dispozici jsou tři osobní 

automobily, díky nimž je služba 
poskytována pružněji.
„Četnost využití je u  uživatelů 
různorodá. Některým je služba 
poskytována denně, některým 

jednou týdně či jednou za 14 dní, 
popř. několik dní v týdnu. Časo-
vě se délky asistencí také velice 
různí. S nárůstem uživatelů sou-
visí i zvýšení počtu pracovníků,“ 
objasňuje provozní záležitosti 
Pavlíčková. 
A  jaké činnosti osobní asistenti 
zajišťují? Je to pomoc a  podpora 
při podávání jídla a pití, při oblé-
kání, při přesunech, dále je možné 
zajistit pomoc s osobní hygienou, 
s  údržbou domácnosti, s vyřizo-
váním běžné pochůzky, pomáhají 
rodině v  péči o  dítě a  doprovází 
uživatele k lékaři či na různorodé 
aktivity. Neméně důležitý je i roz-
voj verbální komunikace, a  tím 
i posílení schopnosti vyjádřit svou 
vlastní vůli. 
Osobní asistence patří dle zákona 
108/2006 Sb. mezi služby sociální 
péče. Služba je to terénní, tedy je 
poskytována v  přirozeném pro-
středí uživatele, tzn. že asistent 
dojíždí domů k  uživateli (služba 
probíhá v jeho domě, bytě apod.) 

Osobní asistence má svoje zázemí 
v budově denního stacionáře Nesa 
ve  Velkém Meziříčí a  na  území 
Velkého Meziříčí a  okolí nabízí 
svoje služby od  ledna roku 2010. 
Jejím zřizovatelem je Oblastní 
Charita Žďár nad Sázavou. Služba 
je určena osobám se zdravotním 
postižením a  dlouhodobým one-
mocněním, seniorům a  dětem 
od 3 let věku. Její provoz je nepře-
tržitý, to znamená, že může být 
poskytována během celého dne, 
v  noci i  o  víkendech; vždy zále-
ží na  konkrétních požadavcích 
uživatelů a na momentální kapa-
citě. Osobní asistence je hrazená 
uživatelem. Neznamená to však, 
že uživatel hradí veškeré nákla-
dy na  provoz a  zajištění služby. 
Ve  skutečnosti je příspěvek uži-
vatele zhruba třetinou veškerých 
nákladů. Zbytek je hrazen z dota-
cí, příspěvků měst a obcí, darů či 
z jiných zdrojů.

Bc. Monika Bernatová, sociální 
pracovnice, foto: archiv charity

Osobní asistenci je možné využít již čtvrtým rokem

Bc. David Dvořáček, foto: archiv SDH

Zažíváme zvláštní období, kte-
ré snad vystihuje slovo „zkla-
mání“. Mnozí propadají pocitu, 
že situace je téměř bezvýchod-
ná – ať jde o  osobní problémy 
nebo o stav světa a zvlášť o si-
tuaci v naší zemi. Od budouc-
nosti většinou moc nečekáme. 
Možná by nám v  našich zkla-
máních mohl pomoci příběh, 
který se v  církvi čte o  svato-
dušních svátcích. Ty mimocho-
dem připadají na  nadcházející 
neděli.
V  Jeruzalémě se schovávalo 
několik ustrašených lidí. Byli 
to bývalí Ježíšovi učedníci. Ješ-
tě o  velikonocích věřili svému 
mistrovi a čekali s ním slavnou 
budoucnost. Pak byl ovšem Je-
žíš zajat a  krutě popraven. Jim 
se všechno, čemu věřili, zhrou-
tilo. Někteří sice říkali, že našli 
prázdný hrob a  že se s  Ježíšem 
setkali jako s živým, ale to bylo 
tak podivné, že jim to málo ří-
kalo. Pak se najednou cosi stalo. 
Nevíme přesně co, protože ten 
zážitek nedokázali plně popsat 
slovy. V  příběhu je vyjádřeno 
hukotem z  nebe a  ohnivými 
jazyky. Nešlo o  nějaké zvukové 
nebo světelné efekty, největším 
divem bylo to, že se učedníci 
změnili vnitřně. Přesvědčili se, 

že Ježíš, který zemřel, je jakým-
si novým, zvláštním způsobem 
s nimi, a že to, co s ním prožili 
a  čemu se od  něho naučili, má 
cenu nad všechno ostatní. A že 
stojí za  to věnovat tomu život. 
Vnějšně se nezměnilo nic, byli 
dál pronásledováni, dál umíra-
li, ale změnil se jejich pohled 
na  věci. Všechno bylo naděj-
nější a oni se přestali bát. Tomu 
rozhodujícímu zážitku začali 
říkat „vylití Ducha svatého“ 
a  svatodušní svátky jsou toho 
připomínkou.
Ze zážitku učedníků roste křes-
ťanská víra až dodnes. A  tím 
na  něm stojí i  naše kultura, zá-
padní civilizace, i  když o  tom 
už většinově nevíme a  nehlá-
síme se k  tomu. Přece máme 
však někde pod kůží svatodušní 
prožitek jako cosi základního: 
všechno může být ještě jinak. 
I  když k  tomu neukazuje žádná 
prognóza, i když to neodpovídá 
zkušenosti ani obvyklým tren-
dům. Věci se mohou změnit. 
A bude znovu stát za to nově za-
čít. Je to vanutí, které mění po-
měry na zemi tím, že mění můj 
pohled na  věci a  moje chápání. 
V něm je naděje navzdory úplně 
všemu. Díky za to!

Pavel Janošík
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Pracovníka  pro obs luhu 
CNC ohraňovac ího l i su 

Tel.: 775 555 825, e-mail.: info@holoubektrade.cz

Firma Holoubek trade s.r.o. 
přijme do provozovny ve Skleném nad Oslavou 

Požadujeme: vyučení v oboru, maturita, popř. praxe výhodou.
Nabízíme: perspektivní práci, dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.

▶ 15. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Čermákova (č. 2064, 2065, 2066), Dubo-
vá, Habrová, Jedlová. 
▶ 16. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Fortna, Komenského, Mlýnská, Náměstí, 
Novosady 2073, U Bašty, Vrchovecká od náměstí po křižovatku s No-
vosady.
▶ 22. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Hornoměstská od č. p. 390 (č. p. 800) 
po obou stranách směrem do města, Pod Hradbami, Radnická po MěÚ 
vč. Skřivanova, Zámecká po Policii ČR, Zámecké schody 1203 a 53, 
Malá stránka, Třebíčská od Hornoměstské po bývalé technické služby, 
Nádražní od Třebíčské po Družstevní, V Jirchářích.
▶ 23. 5. od 7.30 do 14.45, MŠ Čechova, Čechova (1455, 1460, 1523, 
1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1660), Gen. Jaroše (od č. p. 1474 
po 1660, Poštovní 1392, 552, 557, Sokolvská 1535, 1589, 1590, 287.
▶ 27. 5. od 7.30 do 14.45, Bezděkov 201, 950, Vrchovecká (od Novosad 
po č. p. 186 – pod dálničním mostem), Podhradí, Poříčí 164, 808, 844, 
Příkopy (od ZS po č. p. 174), zimní stadion                                     -E.ON- 

Nepůjde elektrický proud

Dne 18. května využijte na-
bídky bezplatného vstupu. 
Na  tuto sobotu totiž připadá 
Mezinárodní den muzeí.
Zájemci mohou navštívit jak 
šlechtické salony, kde se se-
známí s historií zámku a s jeho 
majiteli, tak se podívají také 
do muzejních expozic. 
Otevřeno bude od  10 do  12 
hodin a  od  13 do  16 hodin. 
Poslední prohlídka odchází 
vždy hodinu před uzavře-
ním.                                               -muz-

Zdarma do muzea

V měsíci březnu se uskutečnilo na naší škole 
krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. 
Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 56 
soutěžících z 15 základních uměleckých škol 
z Kraje Vysočina. Všechny zúčastněné školy 
si velmi cenily výborně zajištěné organizace, 
příjemné atmosféry na  naší škole a  v  nepo-
slední řadě i materiálního ocenění, na kterém 

se podílelo velkým dílem i Město Velké Me-
ziříčí. Věříme, že se soutěžící budou v dalších 
letech do našeho města rádi vracet. Z našich 
žáků se výborně umístili Mikuláš Sedlák 
a Klára Pospíšilová na 2. a 3.místě. V  tomto 
školním roce se také konaly i soutěže pěvec-
kých sborů a  literárně–dramatického oboru. 
Pěvecký sbor naší ZUŠ – Andante – získal 

stříbrné pásmo v krajské postupové přehlídce 
v Třebíči a bronzové pásmo celostátní soutěž-
ní přehlídky v  Praze. Naši dramatici získali 
ocenění poroty za  interpretaci na  soutěžní 
přehlídce Dětská scéna 2013 ve  Žďáru nad 
Sázavou.

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí
ilustrační foto: Iva Horká  

Přijímací talentové zkoušky a soutěže v ZUŠ

Hudební a výtvarný obor: 
27.–31. 5. 2013, 14.00–17.00

Taneční obor: 
28. 5. 2013, 13.00–17.00 

Literárně–dramatický obor: 
31. 5. 2013, 15.00–18.00

Nastal měsíc květen a  s  ním nadchází i  čas náboru nových žáčků 
do naší základní umělecké školy. Jako i v minulých školních letech bu-
deme provádět talentový průzkum nejen žáků ze základních škol, ale 
i těch nejmenších dětí z mateřských škol.
Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v termínech: 

Rok se s rokem sešel a opět 
se s  námi můžete vypravit 
na  cestu za  kvákajícím bra-
trstvem, která se uskuteční 
17. května v 18.00. Společ-
ně s odborníkem Martinem 
Maláčem na  Ostrůvku na-
hlédneme do  světa našich 
žab a  jejich ocasatých pří-
buzných – čolků a mloků – 
a dozvíme se zajímavosti z  jejich života. Poté se vydáme na pozdně 
večerní exkurzi k rybníkům v okolí Rudíkova prozkoumat život žab 
zblízka. Doporučeno je teplé oblečení do  terénu, gumáky a  kvalitní 
světlo (nejlépe čelovka), případně fotoaparát, nebo diktafon na nahrá-
vání žabích hlasů. Návrat plánujeme kolem 23. hodiny. Na přednášku 
je vstupné dobrovolné, cena exkurze 40 Kč.                text a foto: -chal-

Společná fotografie ze setkání rodáků narozených od podzimu 1962 do podzimu 1963. Akce, kterou pořádá 
město Velké Meziříčí, se konala v sobotu 4. 5. 2013. Foto: Ateliér Jitka Bradáčová

Proběhlo tradiční setkání rodáků – 4. 5. 2013

Do přípravného 
studia jsou zařazovány 
děti od 5 let.
Do I. stupně studia 
jsou zařazovány děti 
od 7 let.
Do II. stupně studia 
jsou zařazovány děti 
od 14 let.

Informace k soutěžím 2012/2013

Noc kostelů ve Velkém Meziříčí 
se koná pod záštitou starosty města 

ing. Radovana Necida. 
Akce je pozváním všech lidí dobré 

vůle ke společnému setkání 
a k naslouchání zajímavých témat.

Program v kostele 
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí
16.00–16.20  představení Noci koste-
lů, modlitba za  Noc kostelů, pozdrav 
starosty ing. Radovana Necida a děka-
na ThDr. Lukasze Szendzielorze
16.30–17.15  mše svatá, P. Lukasz Szendzielorz
17.15–17.55  Haleluja, všichni zpívají – rytmické písně v  podání 
velkomeziříčské scholy
18.00–18.25  Písničky pro radost – písničky z pohádek v podání pě-
veckého sboru Sluníčko
18.30–19.00  Za uměním sedmi století – prohlídku kostela komen-
tuje PhDr. Marie Ripperová, historička Muzea Velké Meziříčí
19.00–19.40  Buď světlem nám – recitál Pavly Kamanové a Anety 
Vrbkové
19.40–20.00  Bachovy melodie, varhany Marie Prášková, housle 
Marie Rosová, příčná flétna Alžběta Pospíšilová
20.00–20.30 Známe své přímluvce? – P. Miroslav Prajka o světcích
20.30–21.15 Johanka z Arku 
Muzikál v podání pěveckého sboru Harmonie
21.15–21.45   Kdyby kostel mohl vyprávět – komentovaná prohlíd-
ka kostela 
21.45–22.00  Chvíle pro vícehlas – varhany Marie Prášková, zpěv 
Markéta Rozmarinová, Marie Rosová, Kateřina Rosová, Olga Dvo-
řáková, Ludmila Zemanová, Tomáš Rozmarin 
22.00–22.30   Na cestu s námi vyjdi, pane – čtení ze Starého zákona 
s P. Lukaszem Szendzielorzem
22.30–23.00  Hudba starých a nových časů – skladby pro varhany 
a zpěv
23.00–23.30 Modlitba za město – varhanní hudba na rozloučenou
18.00–23.00 Noční město s nadhledem – volný vstup na věž kostela 

Změna programu vyhrazena.
Více na www.nockostelu.cz, www.dekanstvivm.horacko.com

Cesta za kvákajícím bratrstvem

NOC KOSTELŮ – 24. 5. 2013

Nabídka práce – SERVISNÍ TECHNIK
Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o., je dynamicky se rozvíjející společnost zabývající se komplexní-
mi dodávkami environmentálních technologií pro průmyslové aplikace v rámci celé ČR. Více na www.
ac-t.cz. Hledáme vhodného kandidáta na pozici Servisního technika – zajištění potřebných činností pro 
řádnou realizaci zakázek, příjem a evidence serv. zakázek, aktivní provádění akviziční činnosti u zákazní-
ků, zodpovědnost za ekonomiku jednotlivých servisních zakázek, za evidenci a vedení reklamačních říze-
ní se zákazníky, plní plán prodeje a servisních aktivit. Zajištění servisních zásahů. Požadujeme: SŠ vzdě-
lání s maturitou, praxe na obdobné pozici minimálně 2 roky, komun. znalost AJ/NJ, ŘP sk. B, práci na PC 
(MS Office, Power Point, Microsoft Project výhodou), zkušenost s elektroinstalačními pracemi, znalost 
problematiky BOZP, spolehlivost, loajalitu, komunikativnost, důslednost, odpovědnost. Nabízíme: Zají-
mavou a různorodou práci v dynamické společnosti, možnost osobního i profesního růstu, odpovídající 
finanční ohodnocení – fixní plat plus odměny, pružnou pracovní dobu, nástup možný ihned (výhodou). 
Místo pracoviště: okolí Velkého Meziříčí, Jihlavy, práce na plný úvazek, dovolená navíc, firemní akce, 
mobilní telefon, notebook. Své životopisy zasílejte na adresu: info@ac-t.cz. 
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■ Plechovou vanu 150 cm, no-
vější. Dále prodám kancelářský 
stůl 66×130 cm, ruční práce. Tel.: 
721 573 428.
■ Sklenice 0,7–1 l na zavařování, 
vhodné i pro včelaře na med. Asi 
200 ks. Tel.: 732 408 515.
■ Plynový kotel Junkers a ply-
nový bojler 155 l, 12 kW. Cena 
dohodou. Tel.: 604 245 017.
■ Váhy k selskému vozu. Dále pro-
dám okno bílé, zasklené 60×160 
cm. Obojí cena dohodou. Tel.: 
732 751 515.
■ Smrkové a  borové fošny 
5+8 cm × 4 m. Cena 4.500 Kč/m³. 
Tel.: 604 929 174. 
■ Motorovou sekačku s  pojez-
dem zn. Hecht 546-S. Málo 
používaná za  1.500 Kč. Tel.: 
603 751 682.
■ Motor z Citroënu AX 1,4  die-
sel. Kompletní, vhodný k použití 
na  malotraktor. Výborný stav, 
cena dohodou. Tel.: 603 751 682.
■ Garážová vrata na  otvor: šíř-
ka 240 cm, výška 232 cm. Celo-
plošná, výklopná pod střechu, 
nezaberou žádné místo. Stáří 
15 let, zcela v  pořádku, plně 
funkční, s  dálkovým ovládáním.
Prodej z důvodu přestavby domu.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 602 523 521.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 

kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s  nápisem atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám byt 3+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Dům je zatep-
lený, nová plastová okna, el. 
topení. Byt je situován na  již-
ní stranu. RK nevolat. Cena 

dohodou. Tel.: 732  210  620.

■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605  541  814.
■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.

■ Pronajmu rodinný dům 1+1. 
Tel.: 734 588 391.
■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 na uli-
ci Kolmá ve Velkém Meziříčí. 
Ihned volný. Tel.: 602 572 603.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 na 
ulici Krškova. Od 1. 7. 2013. Tel.: 
777 734 530.
■ Pronajmem byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ulice Záviškova, cena 
dohodou. Tel.: 608 484 440.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra, relativ. klidná lokalita ul. 
Bezděkov č. 81, obytná plocha 

70 m², 5. patro. Dům je zatep-
len, nová plastová okna, nově 
rekonstruovaný výtah. V  r. 2011 
byl byt částečně rekonstruován 
(úprava byt. jádra, nové podla-
hové krytiny, koupelna, WC). 
Ve  vybavení kuchyňská linka 
a plynový sporák. Vlastní plyno-
vý kotel (vytápění a ohřev vody), 
náklady na  teplo jsou minimál-
ní. K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. na  patře, 2. v  suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč (zahrnuje fond 
oprav, splátku úvěru na  zatep-
lení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v  nedalekém bytovém domě 
(3 minuty cesty) za  1.200 Kč/
měsíc. Volný od  1. 8. 2013. M. 
Hledík, tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 
■ Pronajmu garáž na  uli-
ci Družstevní ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776  622  873.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný od 5. května 2013.
Volejte večer, tel.: 724  771  763. 
■ Pronajmu pozemek u  lesa 
s menší dřevěnou chatkou k re-
kreaci. Lokalita Palčáky. Tel.: 
737 477 773.

■ Vyměním kravský chomout 
za 0,04÷0,5 l slivovice. Tel.: 
732 751 515.

■ Štěňátka kříženců, 3 pejsci a 2 
fenečky. Daruji do dobrých ru-
kou. Tel.: 721 553 029.
■ Hlínu za vlastní odvoz. Loka-
lita Velké Meziříčí. Marek R., tel.:  
777 593 494.

              

pRodáM – koUpíM – vyMěNíM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Koupím zahradu (zahrád-
ku) na Fajťáku. Včetně chat-
ky nebo bez. Dobrá přístup-
nost, elektrika. Nejlépe těsně 
nad dálnicí. Tel.: 603 224 909.

Sobota 18. 5. MUDr. Magdale-
na Fillová, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, tel.: 566 522 442. Neděle 
19. 5.  MUDr. Věra Havlíčková, 
Radostín nad Oslavou 71, tel.: 
566 670 216. Ordinační doba 9–12 
hodin. Telefonicky ověřte aktuální 
stav na  příslušném stomatologic-
kém pracovišti. Zubní LSPP po-
skytuje Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, 
víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 
545 538 421.

(www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Nemáte čas na údržbu vaší za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Volejte 728 385 122.
Nabízím kompletní sečení trávy. 

ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO

Tel.: 775 555 825, e-mail.: info@holoubektrade.cz

Firma Holoubek trade s.r.o. 
přijme do provozovny ve Skleném nad Oslavou 

Nabízíme: perspektivní práci, dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.

Dům zdraví spol. s r. o. 
Velké Meziříčí

nabízí od 1. 5. 2013  
K PRONÁJMU  
s e r v i s n í  d í l n u 

p r o  a u t o m o b i l y 
– příjezd z ulice Bezděkov  
(54 m², výška garáže 3,50 m)

Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel.: 566 522 442.

MIMOŘÁDNÁ AKČNÍ NABÍDKA 
OBLÍBENÝCH TURISTICKÝCH PRŮVODCŮ

Knihkupectví 
Náměstí 12, Velké Meziříčí

SLEVY AŽ 77 %

ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

DOUČÍM MAT – FYZ 
6.–9. tř. ZŠ; prima–kvarta, 

Gym. Tel.: 774 621 703 
http//mat-fyz.cz

Přijmeme řidiče

 
pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. Práce 
v Lídlu ve Stránecké Zhoři. 

Tel.: 604 860 686.

O R L Í  H N Í Z D O
BERCHTESGADEN 
– JEZERO KÖNIGSEE

1. 6. (sobota)
C ena 890 Kč

Nástup:  ▶ VM (Billa)  1.00  
▶ Měřní 1.15; ▶ Jihlava 1.35 
Informace, objednávky tel.: 
607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

Nabízíme:
 ● platové  podmínky v závislosti na výsledcích ● 1,5 ná-
sobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických výsled-
cích firmy ● 6 týdnů dovolené ● příspěvek na dopravu, 
příspěvek na stravování ● další zaměstnanecké výhody 

(masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)  

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

seřiZovač vstřikovaCíCH lisů 
v NepřetRŽitÉM pRovoZU

požadujeme:
● SOU/SŠ v oboru elektro (vyhláška 50 §5,6,7) ● manuelní 

zručnost, přesnost ● praxe v oboru vítána ● zkušenosti 
s problematikou zpracování plastů vítány 

● schopnost týmové spolupráce 

Náplň práce:
● upevňování forem ● seřizování vstřikovacích lisů 

a manipulátorů ● spouštění výroby konkrétního výrobku 
● dohled na kvalitativní parametry● 
● optimalizace výrobního procesu
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Blahopřání

kpH - Nabídka seZoNy 2013/2014

Blahopřání a vzpomínka

společeNská RUbRika

Vzpomínka

Poděkování

sUdokU

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s  uměleckou agenturou Globart, 
s. r. o. přinášejí nabídku nové sezony KPH 2013–14

■ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
Iva Bittová prošla mnoha hudebními 
žánry od  alternativy přes jazz, rock, 
klasickou hudbu včetně hostování 
v opeře. Dodnes se hledá pojmenování 
jejího hudebního jazyka, který je pro 
mnohé naprosto originální. Její sklad-
by a  kompozice vznikají z  podnětu 
všedního života. Vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři)

■ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
Pavla Kopecká vystudovala hru na  harfu na  brněnské konzervatoři 
ve třídě Mgr. Mileny Chromkové a na Hudební fakultě pražské AMU 
ve  třídě prof.  Renaty Kodadové. Členka orchestru Národního diva-
dla v Brně, dále členka Tria Debussy. Libor Bartoník studoval v letech 
1989–1995 obor hra na hoboj na brněnské Konzervatoři u prof. P. No-
váka. Dále pokračoval ve studiu na JAMU v Brně pod vedením J. Bar-
toníka, kterou absolvoval v roce 1999. Spolu se svými rodiči se podílel 
na  nahrávání skladeb pro dva hoboje a  anglický roh, od  roku 1995 
je členem komorního souboru Brněnské dechové kvinteto. Vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
Moravské klavírní trio a operní hosté (Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – cello, Marta Reichelová – sop-
rán, Roman Hoza – baryton). Moravské klavírní trio ve spolupráci 
s operními sólisty představí svátečně laděný program, zaměřený také 
na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Vstupné: 
180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
Kvinteto Brněnské žestě bylo založeno na Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně v  roce 2010. V  repertoáru souboru jsou zejména 
skladby klasiků doplněné o jiné posluchačsky atraktivní žánry.
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
Korngold Quartet patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé 
generace. Největším úspěchem souboru je vítězství na  Mezinárodní 
soutěži Leoše Janáčka 2010, kde kvarteto získalo také cenu za nejlepší 

provedení díla Leoše Janáčka a vítězství na soutěži nadace Bohuslava 
Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci 
díla Bohuslava Martinů. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, 
Jindřich Macek – loutna
Z  renesanční a  barokní poezie alž-
bětínské Anglie a z dobových skladeb 
pro sólovou loutnu připravili a  účin-
kují oblíbený herec a  recitátor Alfréd 
Strejček a  loutnista Jindřich Macek. 
Zazní verše W. Shakespeara, F. Bacona, 
E. de Vere, E. Spensera, P.  Sidney, W. 
Ralegha, H. Howarda, H. Constabla, E. Dyera, J. Fletchera, G. Cha-
pmana, J. Donna a  loutnové kompozice J. Whitfielda, J. Dowlanda, 
P.  P.  Raimonda, V. Capiroly a  H. Newsidlera. Pořad posluchačům 
představí jedno z kulturně nejbohatších období anglických dějin, kte-
ré svou jedinečnou atmosférou poznamenalo celou světovou kulturu. 
Loutnové kompozice budou interpretovány na vzácné nástroje zhoto-
vené podle historických originálů.
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

Koncerty začínají v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu (změna 
programu vyhrazena.) Ceny předplatného: zlevněná přenosná abo-
nentka pro 1 osobu 350 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let), přenos-
ná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 
990 Kč. Výhody předplatného: 1) Výběr nejlepších míst v sále a jejich 
rezervace na všechny koncerty. 2) Úspora 440 Kč při koupi dětské či 
studentské abonentky. 3) Úspora 440 Kč při koupi abonentky pro 1 
osobu. 4) Úspora až 535 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby.
5) Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem.
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné dopro-
vodné osobě (abonentka je nepřenosná). Předprodej vstupenek a abo-
nentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové 
oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz.
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, tel.: 
548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství.                                                               -prog-

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 

obtížnost těžká.
Řešení dnešní sudoku 

otiskneme příště.
Řešení z min. čísla ←

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
PLÁN PŘEDNÁŠEK 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

  4. 6. Putování Novým Zélandem, 
 Mgr. Hana Kátrová
11. 6. Podnikání na křižanovském panství v 17. a 18. století, 
             ing. Karel Hromek
18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské na Velkomeziříčsku  
 a okolí, Mgr. M. Štindl, PhD.    

Změna programu vyhrazena.

❧ Vzpomínky pěkné 
na Tebe máme, 
které si po celý život zachováme. 
Na tichém hřbitově nyní spíš svůj 
věčný sen, tam naše cesta za Tebou 
vede stále jen. ❧

Dne 12. května jsme vzpomněli 
9. smutné výročí, co nás navždy 
opustil pan 

Jiří Havlíček 
z Oslavice.

Právě dnešního dne slaví krásné jubileum 85 let 

pan Zdeněk Snížek z Velkého Meziříčí. 

Do dalších let Ti, tatínku, přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

S úctou a díky syn Luboš s rodinou.

Dne 29. 4. 2013 uplynulo již 10 let, co navždy odešla manželka, 

maminka a babička, paní Jiřina Snížková.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a syn s rodinou. 

❧ Hvězdy Ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. 
Prázdný je domov, 
smutno je v  něm, chybíš nám, 
Alešku, chybíš nám všem. ❧

Dne 14. 5. 2013 jsme vzpomně-
li 20. smutné výročí, kdy od nás 
tragicky odešel ve věku 4 let náš 
milovaný a nezapomenutelný syn 
a bratr, 

Alešek Pelánek .
S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče a bratři s rodinami.

Za vzpomínku na něj všem děkuje rodina Pelánkova z Rudy. 

Dne 14. 5. 2013 oslavili naši přátelé, kamarádi a úžasní lidé, 

manželé Eva a Milan, 
krásných 25 let společného soužití ve svazku manželském.

Do dalších let jim přejeme vše nejlepší a moře lásky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se v sobotu přišli roz-
loučit s naší maminkou, paní 

Hedvikou Hladíkovou.
Poděkování patří též rodině mé sestry, jejím synům a ostatním příbuz-
ným, kteří mi byli velkou oporou v mých těžkých chvílích.
Zároveň velký dík patří paní doktorce Jitce Pavlíkové ze zdravotního 
střediska v Křižanově za obětavou pomoc, kterou vždy ochotně posky-
tovala v době nemoci naší mamince, paní Hedvice Hladíkové.

Děkuje Hladíková, Kadolec

S láskou stále vzpomínají manželka, synové Jiří a Jakub, 
rodiče, bratr a sestra s rodinou.

Vzpomínky

❧ Díky za to, 
čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, 
který jsi pro nás žil.❧

Dne 18. května 2013 vzpome-
neme nedožitých 65. narozenin 
pana 

Antonína Jana z Mostišť.
Stále vzpomíná rodina.

Blahopřání

Milý Jaroušku, přejeme Ti k úspěšnému zdolání „Dukelského průsmy-
ku padesátin“ hodně sil do dalšího boje.  Ne každému se to podaří… 
A ty medaile si jistě zasloužíš! Jen tak dál…

Dvě báby
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Agentura Pragokoncert  uvádí pořad Michala Nesvadby – 
MICHAL JE KVÍTKO. Pátek 24. května 2013 v 17 hodin v kinosále 

Jupiter clubu ve  Vel-
kém Meziříčí. Michal 
v  tomto pořadu do-
káže, že  bez ohledu 
na  počasí i  roční ob-
dobí během před-
stavení rozkvete celé 
jeviště. Plně rozvine 
hru s  barevnými sa-
molepicími páskami. 
Bez ostychu vytáčí 
metry a metry pásek, 
ze kterých vyrábí kvě-
tiny jako živé – jen si 
přivonět! 
Vstupenky na  vy-
stoupení zakoupíte 
v  kanceláři progra-
mového oddělení 
Jupiter clubu, Ná-
městí 17, Velké Mezi-
říčí,  tel: 566 782 004, 
566 782 005.       

Michal je kvítko

▶ Neděle 16. června – zámecká jídelna, sopranistka Roberta Inver-
nizzi, Craig Marchitelli – velká basová loutna theorba. Vstupné: 250 
Kč/150 Kč.
▶ Sobota 29. června – slavnostní závěrečný koncert, budova luterán-
ského gymnázia, Collegium 1704 s  uměleckým vedoucím Václavem 
Luksem a sopranistkou Martinou Jankovou. Vstupné: 300 Kč/200 Kč.

Neděle 9. 6. 2013 od 19.30 hodin, velký sál  Jupiter clubu.
Režie Zdeněk Svoboda, Josef Marek. Hrají: Pavel Janeček, 

Nikola Dvořáková, Barbora Sekničková, Vít Ráček, 
Hana Holánková, Marie Marková, Marie Vávrová, Lucie Ku-
čerová, Helena Krátká, Marie Bradáčová, Svatopluk Šturma 
a Josef Marek. Vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001).

Informace a předprodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, (005, 001),
www.concentus-moraviae.cz 

Festival Concentus Moraviae 

velký sál JC
v 19.30 hodin

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

Pátek 14. června 2013

18. května v 18 hodin
velký sál JC, vstupné: předprodej 80 Kč, 

na místě 100 Kč, prodej na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001) 

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí hudební 
komedii Antonína Procházky v Jupiter clubu Velké Meziříčí

Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat 
na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Vstupné: 330 Kč. Prodej a rezervace vstupenek 
na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 

Vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 14 dní od objednání, 
jinak budou dány zpět do volného prodeje. 

Hraje: Jakub Slach. 

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí
zve na 

V E Č E R  S  F I L M E M
M i l u j t e  s v é  n e p ř á t e l é

Dokumentární film režiséra a kameramana 
Tomáše Škrdlanta, 2006, 76 min.

Příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život. 
Přemysl Pitter (1895–1976) a Olga Fierzová (1900–1990) zachránili 

po druhé světové válce přes 800 židovských a německých dětí 
z německých koncentračním táborů. Pro mnohé z těchto dětí bylo 

setkání s Přemyslem a Olgou rozhodujícím zážitkem, který 
předurčil jejich další život, volbu povolání i duchovní orientaci. 

Po filmu bude v případě zájmu následovat rozhovor.
Čtvrtek 16. května v 19 hodin

Husův dům, U Světlé 24
vstup volný

Neděle 19. května 
19 hodin, velký sál Jupiter clubu. 

Vstupné 180 Kč v předprodeji, 
230 Kč na místě. 

Rezervace a prodej 
na program. oddělení Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
Tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!
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fotbalovÉ soUtěŽe

SK Líšeň – FC VM 3:1 (2:0)
Střelci: 13. Král, 29. Večeřa, 68. 
Drábek – 85. Simr. Rozhodčí: 
Vedral, Šenkýř, Křepský. Sesta-
va FC VM: Invald – Mucha Z., 
Doucha, Souček, Bouček – Dufek 
(62. Vyskočil), Šimáček, Smejkal 
(68. Pokorný), Krejčí, Netrda (76. 
Vahila) – Simr na lavičce Siman-
dl, trenéři Smejkal, Smejkal ml. 
ŽK: Večeřa, Milotíský. ČK: 11. 
Souček. Diváků 265.
Zápas začal ve  svižném tempu. 
První se osmělili domácí, ale 
po  centru Noska se ve  2. min 
netrefil Milotíský. V  5. min se 
po  centru Miloše Netrdy dostal 
k  zakončení hlavou Pavel Simr, 
ale domácí bránu netrefil. V  6. 
min poslal Petr Doucha středem 
přihrávku na  Edu Smejkala, ten 
přistrčil Netrdovi, ale s jeho stře-

lou k  tyči si gólman Petr pora-
dil. V 9. min přišel dlouhý centr 
do  našeho vápna, Petr Doucha 
míč odkopl, ten naštěstí trefil Ro-
mana Invalda a odrazil se do bez-
pečí. V  11. min prohrál Milan 
Souček s  domácím Milotíským 
souboj o dlouhý nákop, následně 
ho stáhl za rameno a po červené 
kartě musel předčasně do kabin. 
K přímému kopu se postavil Král 
a  povedenou střelou přes zeď 
nedal našemu gólmanovi šanci 
1:0. V  dalších minutách to byli 
domácí, kteří dobrým pohybem 
využívali početní převahu, ale 
obraně hostí v  čele s  gólmanem 
Invaldem se dařilo jejich centry 
a přihrávky odvracet do bezpečí. 
Když už se hosté dostali do úto-
ku, zastavila ho většinou špatná 
finální přihrávka. Ve 29. min po-

slali domácí dlouhý míč za  naši 
obranu, Roman Invald vyběhl 
proti Milotískému, míč se však 
po  nedůrazném odkopu odrazil 
do  našeho vápna, kde nabíhají-
cí Večeřa neměl problém trefit 
opuštěnou bránu 2:0. I  v  dalším 
průběhu první půle to byli domá-
cí, kteří posílali centry do našeho 
vápna, ale do vážnější šance se již 
nedostali.
Ve  druhém poločase se hra 
na  hřišti vyrovnala. Domácí dál 
zásobovali své útočníky centry 
z  křídelních prostorů, ale nará-
želi na  pozornou obranu hostů. 
Hosté se snažili více kombinovat 
a v 65. min se po pěkné kombi-
naci Simra a Michala Boučka do-
stal k zakončení Netrda, ale jeho 
střela byla tečována na  rohový 
kop. V 69. min nakopl z 25 metrů 

míč tísněný Drábek, a ten k pře-
kvapení všech skončil v síti hostů 
3:0. V závěru utkání se hosté sna-
žili o snížení náskoku domácích. 
V 81. min se po přihrávce Honzy 
Šimáčka objevil před gólmanem 
Petrem Simr, ale bránu přestřelil. 
V 85. se ve vápně prosadil Roman 
Vyskočil, s jeho zakončení si gól-
man Petr poradil, ale na střelu Si-
mra již reagovat nemohl 3:1.
„Zápas rozhodla 11. min, kdy 
jsme po zbytečném faulu našeho 
kapitána museli utkání odehrát 
v  10 hráčích. Kluci se snažili, 
ale na druhý tým soutěže to ne-
stačilo. Ve  druhém poločase se 
na hřiště a lavičky vnesla zbyteč-
ná nervozita, ke které přispěla ne 
vždy přesná trojce rozhodčích,“ 
zhodnotil průběh utkání trenér 
Libor Smejkal st. -myn-

Muži A nestačili na druhý tým fotbalové divize

I. B třída mužů skupina B
Křižanov – Přibyslavice 3:0
Bystřice n. P. B – Vel. Bíteš B 0:4
Měřín – Telč 0:1
1. Hrotovice 19 15 1 3 58:23 46
2. Polná B 19 12 3 4 58:28 39
3. Telč 19 11 2 6 38:22 35
4. Velká Bíteš B 19 11 2 6 40:33 35
5. Bystřice nad P. B 19 10 2 7 45:36 32
6. Křižanov 19 8 2 9 29:27 26
7. Stařeč 19 8 2 9 32:38 26
8. Měřín 19 7 4 8 30:37 25
9. Rokytnice n. R. 20 8 1 11 24:45 25
10. Studenec 19 7 2 10 32:36 23
11. Jakubov 19 7 1 11 30:41 22
12. Bohdalov 20 5 3 12 18:41 18
13. Přibyslavice 19 4 5 10 30:39 17
14. Šebkovice 19 4 4 11 22:40 16

OP mužů II. třída
Rad. Svratka – O. Bítýška 2:0 
(1:0)
Branky: Havlíček Oldřich, Plhal 
Ivo. Rozhodčí: Myška Roman, 
Prokop Pavel. ŽK: 3:2.
Bory – Rozsochy B 5:1 (2:1)
Branky: Špaček Milan 2, Karásek 
Jan, Netolický Josef, Chalupa Voj-
těch – Šafránek Marek. Rozhodčí: 
Juda Jaroslav, Salaš.  ŽK: 2:1.
Moravec – Nedvědice 5:1 (4:1)
Branky: Kudiovský Petr 2, Černý 
Martin, Slavíček Lukáš, vlastní – 
Šikula Vít. Rozhodčí: Polák Mi-
chael, Nebola Jaroslav. ŽK: 3:2.
Radostín – Nová Ves B 2:2 (1:1)
Branky: Promberger Jaroslav, Fa-
bík Antonín – Kovanda Tomáš 2. 
Rozhodčí: Sláma Kamil, Pavlas 
Jiří. ŽK: 1:0.

Bory – Ujčov 5:3 (2:2)
Branky: Chalupa Vojtěch 2, Ka-
rásek Jan, Vaculík Petr, Psohlavec 
Pavel – Jančík Oskar 3. Rozhodčí: 
Teplý Radek, Novák Vladimír, 
Večeřa Pavel. ŽK: 0:2.
Moravec – Hamry 3:1 (1:0)
Branky: Hladík Jiří, Černý Fran-
tišek, Slavíček Lukáš – Havlík 
Dominik. Rozhodčí: Nahodil 
Petr, Krčál Martin, Mareš Ondra. 
ŽK: 3:2.
Radostín – Svratka 3:1 (1:0)
Branky: Promberger Jaroslav, 
Kozel Josef, Kozel Lukáš – Ma-
kovský Pavel. Rozhodčí: Tomášek 
ing.  Oldřich, Landsman Martin, 
Uhlíř Jakub. ŽK: 3:5.
Rozsochy B – O. Bítýška 2:2 
(0:0)
Branky: Kučera Pavel, Zítka Jiří 
– Klusák Michal, Jelínek Pavel. 
Rozhodčí: Šoustar Jaroslav, Starý, 
Laštovička. ŽK: 1:2.
1. Hamry 19 14 1 4 58:29 43
2. Moravec 20 13 3 4 53:35 42
3. Radostín 19 12 3 4 60:27 39
4. Rad. Svratka 19 11 3 5 53:34 36
5. Rozsochy B 19 9 6 4 39:29 33
6. Nová Ves B 19 9 3 7 53:40 30
7. Nedvědice 19 8 4 7 35:46 28
8. Bory 19 5 7 7 49:47 22
9. Svratka 19 6 4 9 38:44 22
10. O. Bítýška 19 5 6 8 29:43 21
11. Bobrová 19 5 4 10 37:47 19
12. Rovečné 19 4 3 12 28:52 15
13. Ujčov 19 4 2 13 41:68 14
14. Rožná 20 4 1 15 34:66 13

Zdroj: www.fotbal.cz

V soboru 11. 5. uspořádal atletic-
ký oddíl Spartak Jihlava 1. kolo 
Krajského přeboru atletických 
přípravek. 
Závodů se zúčastnilo na 150 dětí 
(ročníky 2002 a mladší) ze 6 od-
dílů východní části Kraje Vyso-
čina. Závodilo se ve  štafetě 4 × 
60 m a v netradičních atletických 
disciplínách – člunkovém běhu, 
hodu medicinbalem, opičí dráze 
a skoku z místa.
Z výsledků:
Chlapci  2004 a mladší
– člunkový běh: 6. Karel Šitka
Děvčata 2002 – 2003
– člunkový běh: 3. Hana Krčálová

– opičí dráha: 3. Hana Krčálová, 
7. Vendula Puzrlová, 9. Zuzana 
Rašovská
– štafeta 4 × 60 m: 3. (Krčálová 
H., Rašovská, Mašterová, Puzr-
lová)
Děvčata 2004 a mladší
– víceboj: 2. Magdaléna Zachová, 
5. Vendula Švihálková
– člunkový běh: 2. Magdaléna 
Zachová, 4. Vendula Švihálková
– medicinbal: 3. Dana Harvey
– opičí dráha: 1. Vendula Švihál-
ková
– štafeta 4 × 60 m: 1. (Zachová, 
Švihálková, Krčálová V., Báňo-
vá)

Atletické přípravky závodily v Jihlavě
MSDD sk. D, ml. dorost
FC VM – FC Sparta Brno 1:1 
(1:0)
Sestava: Bartošek – Vokurka (55. 
min. Prchal), Novotný, Hlávka, 
Fejt, – Heto, Nevoral, Ráček (40. 
min. Krčál), Kurečka – Horký, 
Hibš (50. min. Těšík). Střelci: 
Hlávka – Ondráček.
Domácí fotbalisté přivítali 
na svém hřišti hráče Sparty Brno, 
kteří momentálně figurovali 
na  čtvrtém místě tabulky. Hosté 
hned od  úvodu působili fotba-
lovějším dojmem. Nedělala jim 
problém kombinace z  prvního 
dotyku, přenášení hry a  i  práce 
s  míčem byla ve  větší rychlosti. 
Domácí však svojí bojovností 
soupeřovy přednosti eliminova-
li a zhruba po 15. min. byli více 
než rovnocenným soupeřem. 

V závěru poločasu si pak dokon-
ce vypracovali i několik slibných 
šancí. Ke škodě se ujala jen jedna. 
Ve  34. min. po  centru Nevorala 
se k míči na malém vápně dostal 
Hlávka, a stanovil tak skóre prv-
ního poločasu na 1:0.
V úvodu druhého poločasu mu-
sel být střídán Hibš pro zranění, 
vzápětí Vokurka pro křeče. Na la-
vičce domácích tak již nezbyl 
nikdo, kdo by mohl zasáhnout 
do  hry. Hosté navíc získávali 
čím dál větší převahu. Domácí 
jen s  vypětím všech sil a  pouze 
za  pomocí bezhlavých odkopů 
drželi těsné vedení. V  74. min. 
přišlo to, co se zdálo být takřka 
nevyhnutelné. Po nedorozumění 
obrany a brankáře hosté srovnali 
na konečných 1:1.

-kli-

Mladší fotbalový dorost 
remizoval se Spartou

43. ročník Memoriálu Jaroslava 
Vaňka
V  sobotu 11. května 2013 se 
za  deštivého počasí na  hřiš-
ti za  3. základní školou Školní 
ve  Velkém Meziříčí uskutečnil 
43. ročník Memoriálu Jaroslava 
Vaňka.
V  mužské kategorii zvítězilo 
družstvo SDH Trnava s  časem 
17,29 s před družstvem SDH  Be-
netice a družstvem Čikova. Muži 
Velkého Meziříčí obsadili 15. 
místo a dorostenci místo 23.
V  průběhu ženské kategorie se 
rozpršelo, což přineslo i  chy-
by soutěžících. Možná i  pro-
to vyhrál nejlepší tým loňské 
sezony kategorie žen Olší nad 
Oslavou, který nastoupil jako 
poslední a zvítězil časem 19,34, 
před ženami z Jasenic a Kuřimi. 
Zástupkyním domácích se pří-
liš nevedlo. Nejlepší ženy VM 

A  obsadily 4. místo, ženy VM 
„FŇ“ místo 8. a  družstvo žen 
s  označením „SG“ svůj pokus 
nedokončilo. 
V letošním roce do Velkého Me-
ziříčí přijelo 44 soutěžních druž-
stev.
Všichni soutěžící byli po skon-
čení soutěže odměněni cena-
mi od  sponzorů akce a  vítěz-
né družstvo žen z  Olší a  muži 
z Trnavy si odvezli putovní po-
háry soutěže pořádané na  po-
čest člena tehdejšího SPO VM 
Jaroslava Vaňka, který zemřel 
na následky požáru.
Výbor SDH Velké Meziříčí tou-
to cestou děkuje všem sponzo-
rům a rozhodčím, kteří přispěli 
ke  zdárnému průběhu soutěže 
a  v  neposlední řadě všem čle-
nům SDH, kteří pomáhali při 
zajištění této celodenní akce.

-jág-

V memoriálu soutěžilo 
44 družstev hasičů Pořadatelé dívčího turnaje Memo-

riálu Karla Šulce přivítali v  Plzni 
62 družstev ve  čtyřech věkových 
kategoriích, která po  tři hrací 
dny sváděla sportovní souboje 
ve  sportovních halách a  na  ven-
kovních umělohmotných hřištích 
moderního sportovního areálu 31. 
ZŠ E. Krásnohorské. V rámci vel-
mi dobře organizovaného turnaje 
byly pořadateli z  házenkářského 
oddílu DHC Plzeň nachystány 
dovednostní, vědomostní a  zá-
bavné akce pro všechny účastníky. 
Mezi dvaceti čtyřmi celky mlad-
ších žákyň měl zástupce i  náš 
oddíl. Trenérky týmu se před tur-
najem spoléhaly zejména na  vý-
kony pětice „zkušenějších“ hráček 
trénujících a  hrajících již v  sou-
těžích staršího žactva. Naopak 
pro zbytek týmu to byla „první“ 
vícedenní sportovní zkušenost. 
Družstvo však i  přes snahu vidi-
telně zaostávalo ve všech herních 
dovednostech za svými soupeřka-

mi, zvláště útočné akce postrádaly 
větší nápaditost, střelecké poku-
sy měly velkou odchylku od  cíle 
a slabou razanci. Důvodem může 
být chybějící tréninková docház-
ka, malá pohybová všestrannost, 
chuť a zápal do hry.
Základní šestičlennou skupinu 
odehrál velkomeziříčský tým 
nakonec bez zisku bodu. Po  vy-
sokých porážkách od DHC Slávia 
Praha 3:16, Sokola Kobylisy 6:17 
a  SHK Velká nad Veličkou 5:11 
jsme přeci jen odehráli vyrovna-
nější souboje se Slavojem Tachov 
5:9 a Sokolem Písek 4:8. Poslední 
místo v tabulce základní skupiny 
nás nasměřovalo do skupiny po-
ražených. Zde jsme nejprve pod-
lehli HC Plzeň 6:11 a Kutné Hoře 
5:10, poté si poradili s  děvčaty 
Liberce 15:4 a v nervydrásajícím 
souboji nejtěsnějším rozdílem 
porazili mladičký B-tým DHK 
Slávia Praha 4:3. Celkově to sta-
čilo jen na 22. místo.

Turnajová trofej se nakonec stala 
kořistí HC Háje Praha, 2. skončilo 
domácí áčko, bronzové medaile 
braly dívky Veselí nad Moravou 
a 4. skočily hráčky Sokola Písek.
Hrály: Šabacká Jarmila, Boháčová 
Lucie – Pavlíčková Tereza (26), 

Pacalová Lenka (14), Teplá Lucie 
(8), Buchtová Eliška (3), Pospíši-
lová Markéta (2), Badalíková Jana, 
Mejzlíková Lucie, Lišková Tereza, 
Švejdová Kristýna, Slámová Karo-
lína. Trenérky Závišková, Slámo-
vá, Jelínková. 

Mladší žákyně házené se zúčastnily turnaje v Plzni

-záv-

Tým mladších žákyň házené. Foto: Radka Jelínková 

Dne 8. 5. 2013 byl vyhlášen Lyžař-
ský pohár Vysočiny 2012–2013. 
Pořadatel SK Ski Třebíč z pověře-
ní Krajského svazu lyžařů ocenil 
nejlepší soutěžící a  připomněl 
účastníkům 10. let od  vzniku 
této soutěže. Ze Ski klubu Velké 
Meziříčí získali v  tomto ročníku 
1. místo v  celkovém pořadí Na-
tálie Malcová (přípravka), Eliška 
Komendová (předžactvo), Tere-
za Neumanová a Petr Molák (st. 
žactvo). Dále pak 5 stříbrných a 5 
bronzových medailí. V celkových 
výsledcích LPV Ski klub VM zís-
kal 14 medailí z 39 možných. 

-id-, foto: Petr Zezula

Lyžaři zdejšího ski klubu uspěli v poháru Vysočiny

-vill-, foto: archiv atletiky
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Harrach liga mužů – 14. kolo
SK Mostiště – Kašpaři VM 1:2 
(0:0)
Flamengo – Pobřeží kocoviny 
5:0 (2:0)
La Bucañeros – Slza VM 7:3 (3:1)
Kittydogs United – The Lost Ge-
neration 1:3 (0:2)

Woolloomooloo Bay – Retro 
Křižanov B 8:0 (2:0)
1. Woolloomooloo Bay 14 13 0 1 77:18 39
2. Flamengo 14 12 1 1 54:10 37
3. La Bucañeros 14 9 1 4 62:27 28
4. SK Mostiště 14 7 2 5 26:21 23
5. Kašpaři VM 14 5 3 6 21:21 18
6. Slza VM 14 5 2 7 18:35 17
7. The Lost Generation 14 4 1 9 16:36 13
8. Retro Křižanov B 14 4 0 10 22:55 12
9. Pobřeží kocoviny 14 3 0 11 15:53 9
10. Kittydogs United 14 2 2 10 18:53 8

Rozlosování 15. kola:
16. 5. umělá tráva za 3. ZŠ VM
v 19.30 Flamengo – La Bucañeros 
a Kašpaři VM – Woolloomooloo 
Bay
ve  20.30 Retro Křižanov B – 
Kittydogs United a The Lost Ge-
neration – Slza VM

Woolloomooloo Bay vede už o dva body

Z utkání Kittydogs United versus The Lost Generation. Foto: Jitka Plašilová 

-bíl-

Starší dorost hrál se Spartou bez gólu
MSDD sk. D starší dorost
FC VM – FC Sparta Brno 0:0 
(0:0) 
Rozhodčí: Nejezchleb – Krejčí, 
Sláma; diváků 20; karty: žlutá 
– Ráček (31.), Bradáč (44.). Se-
stava: Jícha – Pokorný, Štefka, 
Voneš, Benda – Doucha – Bárta 
(46. Nápravník), Ráček, Bradáč, 
Komínek – Krčál (89. Kurečka).
Utkání proti Spartě Brno jsme 
hráli na  umělé trávě. Soupeř se 
nacházel suverénně na  prvním 
místě s jednou remízou a samou 
výhrou. K  utkání nemohl na-
stoupit Láznička, který má velké 
zdravotní problémy, Ondřej Liš-
ka a Votoupal.
Na  začátku prvního poločasu 
měli hosté šanci, kterou zlikvido-
val brankář Jícha. Později Komí-
nek potáhl míč do vápna, přihrál 
pod sebe na volného Bradáče, ale 
ten ve slibné pozici trestuhod-
ně minul. Poté se zápas proléval 
nahoru a dolu bez větších šancí. 
Do  velké šance se dostala Spar-

ta, když Přichystal střílel z  větší 
vzdálenosti těsně nad břevno. 
Ve 36. minutě Bradáč střelu opla-
til, ale těsně vedle. V závěru po-
ločasu se dostali do dobré šance 
Bradáč a Ráček, ale oba dva ztra-
tili míč ve vápně. 
Na  začátku druhého poloča-
su hosté poslali dlouhý roh až 
na zadní tyč, kam si naběhl Vítek, 
ale ten nešikovně přestřelil bránu. 
V  53. minutě dostal dlouhý míč 
do běhu Bradáč, který sám postu-
poval na brankáře, ale nesmyslně 
zpomalil a  ztratil míč. O pět mi-
nut později se dostal k velké šanci 
opět Bradáč, který nedokázal ob-
hodit vyběhlého brankáře. Poté 
Ráček zpoza vápna střílel těsně 
vedle tyče. V 73. minutě po dlou-
hém centru do vápna hlavičkoval 
k  tyči Bradáč, ale brankář Dang 
předvedl excelentní zákrok. V 77. 
minutě byl těsně před hranicí 
vápna faulován Krčál a  rozhodčí 
nařídil PVK, ke kterému se posta-
vil Pokorný, ale opět fantasticky 

zasáhl Dang. Pak pokoušeli štěstí 
Ráček a Bradáč, ale bezvýsledně. 
V  poslední minutě utkání se po 
zahraném PVK dostal k míči Ně-
meček, ale jeho hlavička skončila 
naštěstí těsně nad břevnem.
„Zápas jsme hráli proti soupeři, 
který už 2 roky neprohrál, v  této 
sezoně jen jednou remizoval. 
Dnes jsme zápas od první do po-
slední minuty odmakali. Před 
utkáním bych bral všemi deseti 
bod, ale s průběhem zápasu jsme 
si zasloužili i  vyhrát, protože 
jsme měli více šancí na  rozhod-
nutí zápasu. Trenér hostů Piták 
mi po zápase řekl, že to byl velmi 
krásný a bojovný fotbal, a že s ta-
kovým kvalitním soupeřem ještě 
v této sezoně nehrál. Klukům chci 
za  dnešní výkon poděkovat, ale 
nesmíme usnout na  vavřínech. 
Velmi mile mě překvapil Krčál, 
který dokázal zastoupit zraněného 
Polanského. V  úterý jedeme hrát 
důležitý zápas do Boskovic,“ sdělil 
trenér Libor Smejkal ml. -ls-

2. liga ml. dorost Morava 
HC Zlín – TJ Sokol VM 31:32 
(17:15)
V neděli se naši mladší dorosten-
ci házené utkali na palubovce HC 
Zlín v  přímém souboji o  první 
příčku s  tamním týmem. Jelikož 
Rožnov zaváhal v Dolní Cerekvi, 
případný zisk dvou bodů pasoval 
náš tým na vítěze 2. ligy. Zlín se 
pyšnil v  této sezoně domácí ne-
poranitelností, a tak nás čekal ve-
lice nelehký úkol, ale odhodlání 
našeho týmu bylo velké.
Do  utkání jsme vstoupili lépe 
a vypracovali jsme si mírné vede-
ní. Soupeřovu branku zasypával 
svými přesnými projektily pře-
devším Tomáš Blaha. Zlín byl ne-
bezpečný rychlou hrou dopředu, 
naši hru zase zdobila pestrá kom-
binace v útoku. Ve 20. minutě se 
podařilo Zlínu srovnat na 11:11. 
V  následující pasáži jsme čelili 
přesilovým hrám a navíc jako by 

nám docházely síly z  vysokého 
tempa hry domácích. Tři minu-
ty před koncem jsme na „ševce“ 
ztráceli tři branky. Naši hráči 
ale zbraně nesložili a  mohutně 
podporováni našimi fanoušky 
zmírnili do  poločasové pauzy 
na dvougólový rozdíl 17:15. 
Do  druhé půle jsme vstoupi-
li velice dobře a  vypracovali si 
několik slibných šancí. Bohu-
žel několikrát jsme ztroskotali, 
především z  křídelních prostor, 
na  domácím brankáři. Výbor-
ná obrana, za  kterou spolehli-
vě chytal Vojta Drápela, nesla 
ovoce v  podobě vedení 18:19 
ve 37. minutě. Týmové pojetí hry 
a  brankový příděl do  soupeřo-
vy „svatyně“ především od  tria 
spojek – Martina Janíčka, Davida 
Pavliše a  Tomáše Blahy – nám 
dovolilo navýšit skóre na  23:26. 
Bohužel, nepřesně sehraná pře-
silovka a  následné oslabení Zlín 

využil ke srovnání stavu na 27:27. 
Enormní bojovnost a  nasazení 
našich hráčů drželo neustálé ve-
dení (27:29). Ovšem domácím se 
podařilo srovnat na 29:29 a navíc 
byl vyloučen Martin Janíček. Vel-
mi dobře tuto pasáž sehrálo duo 
Honza Lečbych – David Pavliš 
a  šli jsme do  vedení 30:31. Ná-
sledně zhatil naděje Zlína chyce-
ným 7m hodem famózně chytají-
cí Vojta Drápela a Tomáš Stupka 
pojistil vítězství na 30:32. Domá-
cí v posledních vteřinách jen ko-
rigovali na konečných 31:32!
Všechny hráče je nutné pochvá-
lit za  bojovný a  kolektivní vý-
kon, kterým si šli za ziskem dvou 
bodů! Poděkování patří také 
početné skupině neúnavných fa-
noušků, která byla naším hnacím 
motorem po celé utkání!
Tímto vítězstvím si naši mladší 
dorostenci zajistili celkové vítěz-
ství v 2. lize. V posledním utká-

ní budeme hostit Dolní Cerekev 
a bude to oslava zakončení úspěš-
né sezony. 
7m hody 2/0:5/3 vyloučení 3:6, 
diváků 59 (většina z VM).
Sled branek: 1:3, 3:4, 5:6, 7:10, 
11:12, 16:13, 17:15, 18:19, 22:22, 
23:26, 27:27, 29:30, 31:32.
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš (9), Pavliš David 
(8), Janíček Martin (8/1), Lečbych 
Jan (4/2), Fiala Martin (1), Stup-
ka Tomáš (1), Svoboda Filip (1), 
Pažourek Tomáš, Macoun Filip, 
Frejlich Tomáš, Ambrož Micha-
el, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Velké Meziříčí 19 15 1 3 552:477 31
2. Rožnov p. R. 19 14 0 5 583:482 28
3. Zlín 19 13 1 5 592:490 27
4. DTJ Polanka 18 12 0 6 460:438 24
5. Sokol Telnice 18 9 0 9 524:498 18
6. HK Ivančice 18 8 0 10 537:559 16
7. Dolní Cerekev 19 8 0 11 526:551 16
8. Prostějov 20 7 1 12 591:586 15
9. Napajedla 19 7 1 11 476:523 15
10. Litovel 18 6 0 12 472:537 12
11. Nové Bránice 19 2 0 17 408:580 4

-šid-

Tomáš Blaha při svém individuálním průniku. Foto: 
Michaela Vávrová

Zápasem se Zlínem si dorost házené zajistil celkové prvenství ve druhé lize

Sportovní střelba
Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziříčí uspořádal dne 
5. května 2013 již 34. ročník stře-
lecké soutěže o Cenu osvobození 
ve  střelbě z  libovolné a  sportov-
ní malorážky. Střílelo se 60 ran 
na  vzdálenost 50 metrů vleže 
na kruhový terč.
Soutěž se konala na  klubové 
střelnici v Martinicích a  sešlo se 
na  ní 21 střelců z  deseti střelec-
kých klubů. Počasí střelcům cel-
kem přálo, nebyl mráz, zpočátku 
padal drobný déšť, ale ke  konci 
soutěže vysvitlo slunce.
Soutěž byla vyhlášena jen pro 
jednotlivce, uvádíme první tři 
z obou kategorií. 
Kategorie I. – muži a junioři
Materna Jiří (1964), 589 bodů 
SSK Žďár nad Sázavou)
Kaman Petr (1973), 586 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Kadela Zdeněk (1977), 575 bodů 
(SSK Kablo Velké Meziříčí)
Kategorie II. – dorost, ženy, se-
nioři
Březina Jindřich (1963), 593 
bodů (SSK Ostroměř)
Michal Vladimír (1958), 580 
bodů (SSK Mostiště)
Zelená Iveta (1993), 579 bodů 
(SSK Kablo Velké Meziříčí)

Díky sponzorům bylo možno 
mezi nejlepší jednotlivce rozdělit 
devatenáct hodnotných věcných 
cen. 
Mediálním partnerem byl tý-
deník Velkomeziříčsko. Soutěž 

podpořilo také město Velké Me-
ziříčí.
SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní maloráž-
kovou střeleckou sezonu.

-chyl-

Stříleli z malorážky o Cenu osvobození

Vítězové II. kategorie. Foto: archiv SSK Kablo VM

Handicap sport club VM
V  sobotu 11. 5. 2013 se na  dra-
hách River bowlingu konal 10. 
ročník turnaje O  pohár starosty 
města Velké Meziříčí. Do  turna-
je se přihlásilo celkem 18 dvou-
členných družstev, kdy v každém 
družstvu byl vždy jeden sportovec 
s  handicapem, dvě družstva byla 
složena z dětí. Slavnostního zahá-
jení se zúčastnil zástupce jedno-
ho ze sponzorů, vedoucí závodu 
Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. 
o., Velké Meziříčí ing.  Vladimír 
Duchtík, který krom jiného po-
přál všem krásnou hru i sportovní 
dopoledne. Jako každoročně se 

hrálo dvoukolově a součet shoze-
ných kuželek určil pořadí na stup-
ních vítězů. Slavnostního vyhláše-
ní a předání cen od sponzorů pro 
všechny zúčastněné a předání po-
hárů těm nejlepším se zúčastnili 
starosta Velkého Meziříčí ing. Ra-
dovan Necid a ing. V. Duchtík.
Na  třetím místě se umístil Mar-
tin Tluk se spoluhráčkou Evou 
Charvátovou součtem bodů 404, 
na místě druhém stanuli Petr Gott-
lieb se spoluhráčem Antonínem 
Kozinou a první místo si z tohoto 
turnaje odvezl Jaroslav Polívka se 
spoluhráčem Petrem Sekničkou.
Sportovní klub děkuje všem spon-

zorům turnaje, kterými jsou: Měs-
to Velké Meziříčí, Wiegel CZ žá-
rové zinkování, Quatro – finanční 
poradenství Velké Meziříčí, pěsti-
telská pálenice Karel Eliáš Kozlov 
a Jiří Skryja Lavičky, Kovoobrábění 
Libor Pařil Kadolec, Eva Studená 
a Marie Prudková Vídeň, Truhlář-
ství Josef Dvořák Velké Meziříčí 
ul. Průmyslová, Vlastimil Dvořák 
Petráveč, ODAS Žďár nad Sázavou 
a Fixpont Velké Meziříčí. Dále dě-
kujeme Evě Kozinové za možnost 
uspořádání, a pomoc během celé-
ho turnaje. Mediálním partnerem 
HSCVM je týdeník Velkomeziříč-
sko. 

Handicapovaní se utkali v bowlingu

-char-, foto: archiv HSCVM
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Velmez s čistým kontem porazil Bohunice

kdy a kaM

na fotbal: na Tržiště v neděli 19. května v 10.15 muži A – Vyškov
na házenou: do sportovní haly za Světlou v sobotu 18. května ve 13.00 
II. liga mladší dorostenci – Dolní Cerekev; v 15.00 II. liga muži – Bo-
hunice; v 17.00 Liga Vysočiny muži B – Dolní Cerekev

MSD skupina D
TJ Tatran Bohunice – FC VM 
0:3 (0:2)
Rozhodčí: Beneš Jaroslav – Ma-
chát Oldřich, Hlubinka Jakub. ŽK: 
Píšek, Suchý, Forman – Mucha. 
Góly: 1. minuta Krejčí, 44. Dufek, 
71. Šimáček. Sestava FC VM: Jícha 
– Mucha Z., Pokorný, Doucha, 
Bouček – Dufek (73. Vítek), Ši-
míček (78. Beran), Smejkal, Krejčí 
(67. Vyskočil), Netrda – Simr.
V  sobotu zajížděl náš tým již 
ke  čtvrtému venkovnímu zápa-
su za sebou. Z předešlých utkání 
jsme získali pouze bod, takže tým 
odjížděl konečně s  přáním bo-
dovat naplno. Zápasu předchá-
zel déšť, takže hřiště bylo řádně 
zkropené. Navíc se obnovilo zra-
nění brankáři Invaldovi a  zranil 
se i druhý gólman Simandl, proto 

nastoupil do  branky dorostenec 
Tomáš Jícha, který nezklamal.
První půlku jsme začali jako 
z  říše snů, kdy po  pěkné samo-
statné akci v  první minutě ote-
vřel skóre Jarda Krejčí, který svůj 
průnik středem hřiště zakončil 
pěknou střelou k  tyči gólmana 
Grubera. Tento gól náš tým řád-
ně povzbudil, a ten převzal otěže 
zápasu. V 7. minutě poslal krásný 
křižný centr za  obranu Netrda 
a  dobře nabíhající Dufek překo-
pl branku domácích. Byla to gó-
lovka. Ve  13. minutě se prosadil 
ve vápně náš střelec Simr, finální 
přihrávku nasměroval na  Bouč-
ka, ale s jeho jedovkou si Gruber 
poradil. V 17. minutě přišla prv-
ní šance domácích po  rohovém 
kopu, ale Mucha naštěstí odhla-
vičkoval míč před nabíhajícím 

Píškem do  autu. V  18. minutě 
poslal pěkný centr za  obranu 
domácích Mucha, ale Smejkal tu-
tovku spálil střelou nad branku. 
Ve 23. minutě poslal ostrý centr 
do vápna aktivní Netrda, ale míč 
jen proletěl celým vápnem. 24. 
minuta a  krásná střela Krejčího 
byla na  poslední chvíli zbloko-
vána na RK. Ve 26. minutě poslal 
Netrda centr na Dufka, ten křiž-
ně na Simra a následnou Simro-
vu střelu do prázdné branky opět 
zblokoval Kašpar na  RK. Ve  32. 
minutě vyslal z  35 m krásnou 
střelu Dufek, ale míč jen těsně lízl 
spojnici branky. Ve  35. minutě 
po  rohu domácích následný od-
ražený míč letěl z kopačky Dam-
borského těsně vedle pravé tyčky 
Jíchovy branky. Ve  39. minutě 
PK zahrávaný Dufkem proletěl 

bez teče celým brankovištěm do-
mácích. Ve 41. minutě se zaskvěl 
dobrým obranným zákrokem 
Pokorný, kterému pomohl ještě 
dobře vyběhnuvší brankář Jícha. 
Zlikvidovali tak rychlý brejk do-
mácího útočníka. Náš velký tlak 
z  prvního poločasu vygradoval 
ve 44. minutě, kdy po kombinaci 
Krejčího se Smejkalem přišel pas 
na Dufka, a ten se po brejku ne-
mýlil (0:2). Za tohoto stavu se šlo 
našemu týmu v poločase radost-
ně do kabin.
Druhý poločas byl věrnou kopií 
toho prvního. Kluci zápas nepod-
cenili a  šli do něj s  cílem vyhrát 
a  přidat ještě nějaký gól. V  51. 
minutě šel pěkný centr do  na-
šeho vápna, ale hlavičku Píška 
Jícha zlikvidoval. V  67. minutě 
musel střídat pro zranění Krejčí, 

ale výborně ho nahradil střídají-
cí Vyskočil. V  70. minutě poslal 
do  vápna učebnicový střílený 
centr Mucha na  Simra, ale Gru-
ber našeho kanonýra zázračně 
vychytal. V  71. minutě zahrál 
přetažený rohový kop Netrda 
a  naběhnuvší Šimáček nedal ji-
nak dobře chytajícímu Gruberovi 
šanci (0:3) V tomto momentě byl 
zápas rozhodnutý. V  86. minutě 
připravil gólovku střídajícímu 
Beranovi Simr, ale Vlasta nezpra-
coval dobře míč. V 88. minutě šla 
nebezpečná hlavička domácích 
nad branku Jíchy.
„Opět jsme do zápasu nastupova-
li se dvěma změnami v základní 
sestavě. Dnes musím kluky po-
chválit, že po dlouhé době dodr-
želi takřka všechny taktické po-
kyny, které jsme si před zápasem 

řekli. Využili jsme naše krajní 
záložníky, dodali důraz do osob-
ních soubojů, vyvarovali se indi-
viduálních chyb a přidali střelbu. 
Konečně přinesla ovoce i  dobrá 
práce v  bloku a  následný pres, 
což dělalo domácímu týmu nej-
větší potíže. Myslím si, že zápas 
jsme vyhráli zcela zaslouženě,“ 
zdůraznil trenér prvního týmu 
mužů Libor Smejkal starší.

-myn-
1. Třebíč 22 15 5 2 37:11 50
2. Líšeň 22 12 7 3 38:22 43
3. Napajedla 23 11 6 6 47:26 39
4. Velké Meziříčí 22 10 3 9 36:35 33
5. Polná 23 8 8 7 35:36 32
6. Bystřice n. P. 23 8 7 8 41:45 31
7. Vrchovina 22 6 11 5 25:22 29
8. Vikt. Otrokovice 22 8 4 10 36:35 28
9. Pelhřimov 23 8 4 11 34:41 28
10. Dosta Bystrc 23 8 4 11 28:49 28
11. Hodonín 22 7 6 9 26:25 27
12. Vyškov 22 5 10 7 25:21 25
13. Bohunice 22 5 7 10 34:37 22
14. Tasovice 21 6 3 12 25:39 21
15. Spytihněv 22 5 5 12 25:48 20

2. liga mužů Morava jih
Handball KP Brno B – TJ Sokol 
VM 32:26 (13:13)
V  předposledním kole zajíždělo 
naše áčko na  utkání proti extrali-
gové rezervě Brna. Před utkáním 
dělilo obě družstva v tabulce jedno 
místo, ale propastných pět bodů.
Do  utkání jsme vstoupili lépe 
a  brzy jsme se ujali vedení 1:3. 
Naše družstvo dobře bránilo. Po-
stupný útok byl trpělivý a opíral 
se o  kombinaci spojek. Bohužel, 
rychlý přechod Brna a především 
druhá vlna jejich útoku nám dě-
laly značné problémy a  domácí 
se ve 13. minutě ujali vedení 8:6. 
Druhá čtvrthodinka utkání byla 
opět vyrovnaná, obě družstva se 
vystřídala ve vedení a do šaten se 
odcházelo za stavu 13:13.
V úvodu druhé půle se obě druž-
stva nemohla prosadit a  po  čty-
řech odehraných minutách 
svítilo na  ukazateli skóre 14:14. 
Následovala kritická pasáž na-
šeho družstva, kdy jsme nepřes-
ným zakončením a  technickými 
chybami odevzdali míče sou-
peři, a  ten se především z  rych-
lých brejků nemýlil (39. minuta 
18:14). Po oddechovém čase jsme 
dokázali ukrojit pouze jednu 
branku z  náskoku Brňanů, kte-
ří si hlídali tříbrankový náskok. 
Ve  49. minutě jsme se dostali, 
při přesilových hrách na  dostřel 
dvou branek (22:20). Bohužel, 

individuální chyby nás opět srá-
žely a nedokázali jsme brankový 
poměr vyrovnat. Domácí opět 
odskočili na čtyři branky a v zá-
věru již jasně dominovali. Z Brna 
jsme si dovezli porážku 32:26.
Sezonu zakončíme domácím 
utkáním v sobotu 18. května tra-
dičně v  15 hodin, proti Tatranu 
Bohunice již jistému vítězi 2. ligy 
Morava jih.
7m hody 2/2:3/2, vyloučení: 2:2.
Sled branek: 1:3, 3:5, 8:6, 9:10, 
12:11, 13:13, 18:14, 20:15, 21:18, 
23:20, 24:22, 27:24, 32:26.
Sestava a branky: Stoklasa David, 

Kotík Libor – Fischer Radim (6), 
Trojan Vítězslav (4/2), Kříba-
la Petr (4), Matušík Roman (3), 
Konečný Ladislav (3), Pospíšil 
Jan (2), Živčic Pavol (2), Hron 
Vojtěch (1), Kaštan Jiří (1), trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.
1. Bohunice  21 18 0 3 635:496 36
2. SK Kuřim  21 14 2 5 591:557 30
3. Brno B 21 13 1 7 606:600 27
4. Hustopeče 20 12 1 7 571:499 25
5. V. Meziříčí  21 10 0 11 523:554 20
6. Ivančice 21 9 1 11 556:526 19
7. Sokolnice 21 9 1 11 548:609 19
8. Maloměřice  21 8 2 11 572:554 18
9. Telnice 21 8 2 11 533:547 18
10. Prostějov 21 8 2 11 575:601 18
11. Kostelec n. H. 21 7 3 11 511:563 17
12. H. Brod 20 1 1 18 497:612 3

Radim Fischer zakončuje z náskoku. Foto: J. Hugo 
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První tým házené mužů podlehl Brnu
1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Rapotice 1:4 (0:2)
Rozhodčí: Staněk – Sláma, Krejčí; 
diváci: 40; branky: Vyskočil (72.) 
– 2× Stér (5.), (26.), Šic (65.), 
P. Outrata (86.), karty: žlutá – Ši-
máček (58.), Vítek (60.); sestava: 
Jícha – Maloušek (78. Kozuň), 
Netolický, Halámek, Bouček – 
Malec (46. Beran) – Dufek, Šimá-
ček, Vítek, Vyskočil – Liška (71. 
Vahila).
Fotbalové utkání jsme hráli pro-
ti celku Rapotic, který jako my 
bojuje o  záchranu. Do  dnešního 
zápasu nám šli pomoct Dufek 
a Šimáček. 
Rapotice se mohly radovat hned 
ve 4. minutě utkání, kdy po dlou-
hém míči do  vápna si vlétl Stér 
mezi Halámka a  Jíchu, kteří se 
nedomluvili, a  Stér rozvlnil ne-
kompromisní střelou síť. O  dvě 
minuty později Vyskočil potáhl 
míč po  lajně, poslal do  vápna 
na  Lišku, který jej nedokázal 
usměrnit do  brány. V  15. minu-
tě Dufek prošel vápnem přes tři 
obránce, ale jen trefil brankáře  T. 
Laše. O šest minut později Bou-
ček poslal křižný pas za  obranu 
na Dufka, který šel sám na bran-
káře, ale těsně před ním střílel jen 
do boční sítě. Ve 25. minutě zněla 
tradiční fotbalová věta „nedáš, 
dostaneš“, kdy po  chybě obrany 
se míč dostal k Stérovi, který ne-
čekaně ligovou střelou z 25 metrů 

střílel na vzdálenější tyč, a bylo to 
0:2. V závěru poločasu se vyzna-
menal Jícha, který vyrazil nebez-
pečnou střelu M. Laše na roh. 
Počátkem druhého poločasu měli 
šance Dufek i Šimáček, ale oba 
stříleli mimo bránu. V 59. minutě 
po zahraném PVK se dostal míč 
k  Chládkovi, ale jeho hlavičku 
dokázal zlikvidovat na roh Jícha. 
O  dvě minuty později si potáhl 
míč po lajně Vyskočil, a následně 
poslal dlouze na  zadní tyč Ma-
louškovi, který míč posunul hla-
vou do  vápna, ale R. Outrata jej 
pohotově těsně před brankovou 
čárou odvrátil na roh. V 63. mi-
nutě po zahraném PVK do vápna 
vyboxoval míč nešťastně Jícha 
na volného Šice, který jej bez pro-
blému umístil do prázdné brány. 
V  70. minutě se dostal do  slib-
né šance Dufek, ale jeho finální 
střela byla na  poslední chvíli 
zblokována. O  minutu později 
Beran zahrával PVK do  vápna 
na Malouška, ale ten hlavičkoval 
těsně vedle tyče. V 72. minutě zís-
kal ve středu hřiště míč střídající 
Vahila, jenž ho následně poslal 
do  běhu Vyskočilovi, který si jej 
před obráncem zasekl a  poslal 
nechytatelně k tyči. Tento gól nás 
nakopl a snažili jsme se o vyrov-
nání. V 75. minutě Bouček poslal 
dlouhý míč do  vápna na  Vítka, 
který dokázal překonat branká-
ře, ale z  brankové čáry dokázal 

míč vykopnout obránce Milan 
Laš. V  80. minutě dostal míč 
do  pohybu Vahila, který obešel 
vybíhajícího brankáře T. Laše, 
který ho na  posledních chvíli 
srazil skluzem. T. Laš měl dostat 
jednoznačně červenou kartu, ale 
sudí byl milosrdný a  dostal jen, 
v uvozovkách, žlutou kartu. V 85. 
minutě po  chybě obrany zís-
kal míč P.  Outrata, který střelou 
doprostřed brány, udělal tečku 
za naším smolným zápasem. 
„Opět jsme inkasovali úplně zby-
tečný gól na začátku utkání a pak 
se nám hrálo hůře. Soupeř hrál 
velmi aktivně a  důrazně. Rapo-
tice těžily z  dlouhých nákopů 
na  naši středovou obranu, kdy 
útočníci tečovali míče na připra-
vené hráče. V tomto zápase nám 
chybělo větší štěstí a více pohybu. 
Hráči nevyužívali krajní záložní-
ky a spíše jsme volili špatné pro-
vedení. Dnes nám nevycházela 
finální přihrávka a  střelba,“ řekl 
po  zápase velmi smutně trenér 
Libor Smejkal mladší. 
1. Přibyslav 19 10 7 2 49:27 37
2. Štěpánov nad S. 19 12 1 6 39:28 37
3. Křoví 19 9 4 6 41:39 31
4. Budišov-Nárameč 19 9 3 7 38:34 30
5. Rantířov 19 9 1 9 43:47 28
6. Žďár nad S. B 19 8 3 8 40:44 27
7. Stonařov 20 7 5 8 46:45 26
8. V. Meziříčí B 20 8 2 10 36:36 26
9. Rapotice 20 7 5 8 46:47 26
10. Vrchovina B 19 7 4 8 31:32 25
11. Třebíč HFK B 20 7 4 9 39:42 25
12. Želetava 19 7 2 10 47:57 23
13. Kouty 19 7 0 12 27:33 21
14. Herálec (ZR) 19 5 5 9 47:58 20
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Benfice se doma s Rapoticemi nevedlo

2. liga házené žen
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 24:20 (12:11)
Závěrečné soutěžní kolo přineslo 
souboj celků ze dna druholigové 
tabulky, čemuž odpovídala i  niž-
ší úroveň. Náš celek odcestoval 
k  utkání bez možnosti střídání, 
což se také projevilo v  závěru, 
kdy slabá fyzická kondice měla 
za  následek častější chyby, ztráty 
a  v  celkovém důsledku i  bodo-
vou mizérii. Snaživé, houževna-
té a  srdnatě bojující Bystřičanky 
po  velkou část hrací doby tahaly 
za kratší konec. V závěru prvního 
poločasu přeci jen poprvé ved-

ly, když dokázaly smazat dvou-
brankové manko a  na  přestávku 
odcházely s  minimálním násko-
kem. Naše přesné zásahy padaly 
z  velké části po  individuálních 
akcích dobře hrajících spojek, a to 
nás i po změně stran drželo v ne-
ustálém minimálním náskoku. 
Do  závěrečné desetiminutovky 
však vstoupily úspěšněji domácí 
hráčky. Ty využily přibývajících 
nepřesností našich útočných po-
kusů a  chyb v  obraně. Dokázaly 
v  rozmezí 49.–53. minuty otočit 
nepříznivý brankový poměr a zís-
kat rozhodující čtyřgólový náskok. 
Ten pak již důraznou defenzivou 

udržely až do  závěrečného zvu-
kového signálu a radovaly se z ví-
tězství. Našemu celku nelze upřít 
snahu, leč to většinou na  úspěch 
v kolektivní hře nestačí… 
Domácí tým jako nováček soutě-
že nám dokázal na vlastním hřiš-
ti dvakrát v průběhu soutěžního 
ročníku sebrat body vždy až v zá-
věrečné fázi!!! 
7m hody 2/2:3/1, vyloučení 1:1. 
Sled branek 2:2, 3:5, 8:9, 9:10, 
13:16, 16:17, 21:17.
Náš nesourodý tým by bylo dobře 
„dát opět dohromady“. Po letech, 
kdy jsme si zvykli, že velkomezi-
říčská ženská házená vždy bojo-

vala o  čelní druholigové příčky 
a  jednu sezonu ochutnala i  pr-
voligovou soutěž, bychom uvítali 
vstřícnější a zejména spolehlivěj-
ší přístup hráček, jejich větší tré-
ninkovou morálku a zvláště zod-
povědnější přístup ke kolektivu. 
Hrály: Babáčková Marcela – Svo-
bodová Diana (1), Dvořáková 
Šárka (6), Hladíková Denisa (1), 
Necidová Soňa, Fischerová Mi-
chaela (2), Hublová Hana (10/1). 
Trenér ing. Tvarůžek. 
1. Bohunice 16 12 1 3 419:342 25
2. Karviná 16 10 1 5 380:344 21
3. Olomouc 16 8 1 7 397:374 17
4. V. Meziříčí 16 5 0 11 366:421 10
5. Velká Bystřice 16 3 1 12 326:407 7

Ženy zakončily soutěž prohrou s posledním týmem
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Liga Vysočiny muži
Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B 
29:19 (14:9)
Jelikož se krylo utkání B druž-
stva s  áčkem, jelo naše rezervní 
družstvo do Třeště pouze v osmi 
hráčích. Domácí toho beze-
zbytku využili a  svojí rychlou 

hrou po  celé utkání dominovali.
7m hody 2/2:2/2 vyloučení: 3:3.
Sestava a branky: Kůra Petr – Ba-
báček Petr (10/2), Strašák Pavel 
(4), Kříbala Pavel (3), Horák Petr 
(1), Juránek Jakub (1), Kaštan 
Petr, Kubiš David, vedoucí druž-
stva Kaštan Petr. -šid-

Třešť přehrála béčko


