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DNES 
ROZŠÍŘENÉ 
VYDÁNÍ ZA 
STEJNOU 
CENU!!!
UVNITŘ 
LISTU

Fotogalerie 
za měsíc březen

Více fotek najdete také na 
našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz

Fotogalerie staveb
v regionu Velkomeziříčska

Marie Rottrová 
zpívá v Jupiter 

clubu

Foto: www.osobnosti.cz
Pátek 9. 4. od 19.30 hodin, vel-
ký sál Jupiter clubu, Náměstí 
17, Velké Meziříčí
Zpěvačka vystoupí se skupi-
nou Neřež
Využijte vstupenky last minu-
te na tento koncert!
Poslední vstupenky na Marii 
Rottrovou nabízíme důchod-
cům a studentům za zlevněnou 
cenu 150 Kč.
Jde o místa v poslední řadě 
a tuto šanci máte možnost 
využít pouze v pátek 9. dubna 
2010 od 15 do 16 hodin na 
programovém oddělení JC. 
Zlevněné vstupenky si nelze 
telefonicky rezervovat a již 
zakoupené vstupenky nelze 
vrátit!                            -prog-

Pobožnost 
s koncertem 
v netínském 

kostele
Neděle 11. dubna 2010 ve 
14.30 hodin v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Netíně.
Zazní minmo jiné i Biblická 
sonáta Boj Davida a Goliáše, 

a l e  t a -
ké další 

písně. 
Děkov-
n á  p o -
božnost 

bude 
slouže-

n a  z a 
zdařilou 
opravu 
netín-

ských varhan, které si návštěv-
níci budou moci prohlédnout 
zblízka.
Doprava autobusem zdar-
ma – odjezd od Jupiter clu-
bu ve 14 hodin, odjezd zpět 
z Netína do Velkého Meziříčí 
v 16.30 hodin.
Více strana 5
Avizní okénko připravila: 

Iva Horká

Řešili bezpečnost 
i dopravu ve městě

Bezpečnost, kriminalitu i dopravní problémy řeší všechna města i obce. 
Velkomeziříčští na toto téma v březnu debatovali s policisty. Probírali 
zejména na letošní rok připravovaná dopravní omezení v okolí Velkého 
Meziříčí i na dálnici D 1. Kraj Vysočina chystá opravu některých komu-
nikací, např. z Vídně do Borů či třeba od Oslavice k Oslavičce. (O těchto 
akcích jsme blíže informovali v samostatném článku na straně 1 v minulém 
čísle našeho týdeníku.)

Takže zejména přes léto zdejší řidiči narazí na některé uzavírky a ob-
jížďky. Na mnohé tyto akce lze využít evropských peněz, a proto nesnesou 
odkladu. „To je pak těžké rozhodování, zda povolit souběh více uzavírek 
najednou. Některé opravy je potřeba udělat hned, dokud na ně peníze 
jsou. Později by k tomu už nemuselo dojít vůbec,“ vysvětluje starosta 
František Bradáč a současně i žádá řidiče o shovívavost.
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje uzavření sjezdu z dálnice 

Velké Meziříčí východ – ve směru z Brna do Prahy. Kraj Vysočina zase 
bude opravovat most na komunikaci II/602 a v souvislosti s tím budou 
uzavřeny oba sjezdy z D1 – Velké Meziříčí západ. (O těchto akcích budeme 
informovat podrobněji příště.)

Vedle dopravní situace bylo na programu jednání vedení města s policií 
i narušování veřejného pořádku ve městě. V poslední době se objevily 
stížnosti občanů na provoz nedávno znovu otevřené diskotéky Florida na 
Třebíčské ulici. „Ta zatím není ani zkolaudovaná, nemá pro svoji činnost 
povolení. Lidé mají představu, že to můžeme zavřít. Takové možnosti ale 
nemáme,“ podotýká starosta Bradáč. Zároveň ale dodává, že město hodlá 
využít všech legálních prostředků, které má k dispozici, aby veřejný 
pořádek i v souvislosti s provozem zmíněné diskotéky udrželo v mezích 
normálu, a to ve spolupráci s městskou i státní policií či s dalšími orgány 
státní správy.                                                              Martina Strnadová

Do nadcházejících parlamentních 
voleb, které prezident naší republi-
ky vyhlásil na 28. a 29. května letoš-
ního roku, se na Vysočině přihlásilo 
sedmnáct politických stran. Do boje 
o poslanecká křesla tak vytáhlo dvě 
stě sedmdesát kandidátů. Jejich 
kandidatury přijímal Krajský úřad 
kraje Vysočina do odpoledních 
hodin 23. března.

Podle informací svojí tiskové 
mluvčí Jitky Svatošové měl krajský 
úřad do 29. března 2010 přezkoumat 
správnost kandidátních listin a po-
té poslat těm volebním stranám, 
u nichž byly zjištěny nedostatky, 
výzvu k jejich odstranění. Tam 
byly odstraněny pouze drobné vady 
a jeden ze 17 subjektů (SPR-RSČ) 
byl vyzván k zaplacení patnácti-
tisícového příspěvku na volební 
náklady, neboť tak zatím neučinil. 
„Nejpozději do 9. dubna pak musí 
krajský úřad rozhodnout o škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině, 
o registraci nebo odmítnutí kandi-
dátní listiny,“ uvedla koordinátorka 
voleb Alena Kuchařová z krajského 
úřadu, „v minulých parlamentních 
volbách v roce 2006 se o přízeň 
voličů utkalo v našem kraji 19 
stran a hnutí, které zastupovalo 267 
kandidátů.“

Volby do Poslanecké sněmovny 
PČR se měly konat již v říjnu loň-
ského roku. Vzhledem ke zrušení 
jednorázového ústavního zákona, 
který dovoloval zkrátit páté volební 
období, byl termín voleb přesunut 
na letošní květen. Na území kraje 
Vysočina se voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky v roce 2010 může účastnit 
zhruba 410 000 oprávněných voličů. 
„V případě tohoto čísla vycházíme 
z počtu zapsaných voličů v minu-
lých volbách, navíc mohou přijíždět 
i voliči z jiných krajů s voličským 
průkazem,“ dodala Svatošová.

O přízeň voličů se budou kromě 
politických matadorů jako ODS, 
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Strana 
zelených, ucházet také nováčci 
a méně známé polické strany jako 
například Suverenita či Věci ve-
řejné, v jejichž čele stanuli bývalí 
novináři – v prvním případě Jana 
Bobošíková, ve druhém Radek 
John; dále nová strana Miroslava 
Kalouska TOP 09, ale také navrá-
tivší se Miloš Zeman a jeho Strana 
Práv Občanů Zemanovci. Nechybí 
ani ‚Cibulkův‘ Pravý blok či Sdru-
žení pro republiku – Republikánská 
strana Československa a další.

Iva Horká

Noví majitelé budovy na vel-
komeziř íčském náměstí, které 
zdejší veřejnost neřekne jinak než 
‚ve Svitu‘, představili svůj pro-
jekt – Galerie Nový Svit. Jejich 
záměrem je zrenovovat a přemě-
nit bývalou administrativní část 
koželužny fi rmy Antonín Jelínek 
a syn, později známou jako Svit, 
na nové obchodně administrativní 
centrum. Tam by lidé měli najít 
místo pro nákupy, ale i oddech 
a nezbytné služby a podnikatelé 
nové kanceláře. Objekt je lokalizo-
vaný v jedné z nejcennějších částí 
města s neobyčejným potenciálem 
pro rozvoj centra. „Proto jsme 
velice pečlivě a citlivě zvažovali, 
jaký charakter tomuto multifunkč-
nímu objektu dát,“ říká jeden ze 
spolumajitelů společnosti Avista 
team s.r.o Jaromír Koudela, rodák 
z Velkého Meziříčí, „věříme, že se 
nám podaří probudit historickou 
paměť tohoto pro Velké Meziříčí 
důležitého místa a vložíme mu to, 
co k němu organicky patřilo a patří 
– tedy prosperitu a život.“ Po dobu-
dování nabídne Galerie Nový Svit 
nejen podnikatelské veřejnosti ne-
bo institucím, ale hlavně občanům 
zhruba 1800 metrů čtverečních ob-
chodních ploch, kanceláří i míst pro 
aktivní odpočinek nebo relaxaci. 
Nová obchodní pasáž i s přilehlým 
mostem přes řeku Balinku umožní 
přirozené pěší propojení historické 
části města s budoucím novým 
supermarketem včetně záchytného 
parkoviště.

Hlavní budova bude zrekonstru-
ována s ohledem na její umístění 
v historickém centru města. 

(Pokračování na straně 2.)

V bývalém Svitu začíná 
vyrůstat multifunkční centrum

Kompletní rekonstrukce byla zahájena na počátku února demolicí starých 
objektů ve dvorním traktu. Ty jsou již zbourány a na místě založeny nové 
základy. Nový Svit sousedí s Českou spořitelnou (vlevo) a pasáží Imca.

Foto: Iva Horká

Na Vysočině bude bojovat
o poslanecká křesla sedmnáct stran

Ing. Ladislav Molnár ZAHRADNICTVÍ v Budišově

V Bíteši už se platí za parkování
Aprílem počínaje začali řidiči ve Velké Bíteši platit za parkování na Ma-

sarykově náměstí. Jedna hodina stání je za pět korun, dvě hodiny jsou za pat-
náct a poté každá další započatá za desetikorunu. Lze si koupit i celodenní 
lístek, který vyjde na padesát korun. Parkování je zpoplatněno ve všedních 
dnech od osmi do šestnácti hodin. Víkendy a státní svátky jsou zdarma.

„Již dnes je na náměstí cca dvacet až třicet volných míst, takže každý 
si to volné k zaparkování může najít,“ zhodnotil starosta Miroslav Báňa 
první den spuštění nového systému. Podle něj někteří řidiči zvolili k bez-
platnému zaparkování svého vozidla raději zpevněnou odstavnou plochu 
u křižovatky ulic Kpt. Jaroše, Pod Hradbami a Hybešova, či vyrazili na 
obchůzky z domova pěšky. „A my budeme mít navíc přesně zmonitorované 
zvýšení návštěvnosti na náměstí,“ dodal M. Báňa.              (Pokr. str. 2.)

Prostor za městskou branou u soutoku řek ve Velkém 
Meziříčí v budoucnu projde úpravou. „Nechali jsme si 
zpracovat studii od architektů Veličkových. Zatím jde 
jen o takový pohled na to, jak s prostorem za branou 
naložit,“ říká starosta František Bradáč s tím, že návrh 
může doznat ještě mnohých změn vzhledem ke staveb-
ním akcím, jež parčík zasáhnou.

V prvé řadě jde o připravované dopravní napojení 
lokality za řekou v areálu na Ostrůvku, kde má letos 
začít výstavba obchodního domu Lidl. Investor se 
zavázal současně s tím postavit i most přes řeku Ba-
linku. Současná lávka na Ostrůvek by přitom v místě 
měla zůstat coby důležitá komunikační tepna pro pěší. 
Most by měl vyrůst vedle ní – blíž k bráně. Najet na 
něj bude možné buď hned při výjezdu bránou ulicí 
Komenského, nebo i odbočením z hlavní silnice šest-

Parčík u brány v budoucnu čekají úpravy
setdvojky, kde je dnes pouze jednosměrný provoz. 
Druhou akcí, která se dotkne i parčíku za branou, 
jsou protipovodňová opatření. Projektová dokumen-
tace k nim bude letos také podrobně zpracována.

Návrh na úpravu prostoru za branou by možná 
již na podzim mohla zhlédnout i veřejnost. „Než se 
rozhodneme k nějakému konečnému řešení, chceme 
o něm obyvatelům města umožnit diskuzi,“ dodává 
starosta Bradáč a přibližuje jeden z nápadů, který 
by v budoucnu mohl parčíku dominovat. „Líbí se mi 
myšlenka architektů Veličkových, vytáhnout z prostoru 
soutok řek, který má souvislost i s názvem našeho měs-
ta – Meziříčí,“ podotýká F. Bradáč. Vedle toho návrh 
počítá i se zviditelněním linie hradeb, které jsou dnes 
zarostlé keři a stromy.                    

 (Pokračování na straně 2.)

U brány, kde je dnes parčík, v minulosti bývalo náměstí sv. Šebestiána.                    Foto: Martina Strnadová

Jehličnany,okrasné dřeviny
Rododendrony, azalky
otevřeno
po – pá 9 – 17 hodin, so 8 – 12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 24. 3. 2010
(Pokračování z minulého čísla.)
 7. Rada města:

1. souhlasila s účastí města Velké Meziříčí ve společném projektu 
s názvem „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vyso-
čina“ (ISNOV) a s uzavřením smlouvy o spolupráci na projektu 
ISNOV

2. doporučila Zastupitelstvu města Velké Meziříčí vyslovit souhlas 
s účastí města Velké Meziříčí ve společném projektu s názvem 
„Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“ (IS-
NOV) a s uzavřením smlouvy o spolupráci na projektu ISNOV

 8. Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasila s při-
dělením bezbariérového bytu na ulici Čermákova, Velké Meziříčí 
o velikosti 2+kk, včetně garáže.

 9. Rada města zrušila usnesení Rady města č. 215 ze dne 25. 6. 2003 
a schválila změnu:
a) textu v odst. II. bod 2. v Opatření Rady města Velkého Meziříčí 

o stanovení úroků z prodlení a poplatků z prodlení ve znění: 
„Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile 
dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc 
prodlení.“

b) textu v odst. III. bod 1. V Opatření rady města Velkého Meziříčí 
o stanovení úroků z prodlení a poplatků z prodlení ve znění: 
„Úroky z prodlení a poplatek z prodlení bude vyměřen počínaje 
1. 4. 2010.“

10. Rada města souhlasila s úplným zněním a uzavřením Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor a bytu – Areál zdraví na ul. Sportovní 
ve Velkém Meziříčí s nájemcem Petrem Bačou, Sportovní 7, 594 01 
Velké Meziříčí od 1. 4. 2010.

11. Rada města schválila Mandátní smlouvu, která stanovuje součinnost 
ORP Velké Meziříčí poskytované kraji Vysočina za účelem zajištění 
realizace Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2010.

12. Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření příspěv-
kové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí k 31. 12. 2009 
a školských a kulturních příspěvkových organizací k 31. 12. 2009.

13. Rada města se seznámila se studií „Revitalizace veřejného prostran-
ství před městskými hradbami“ a s touto studií souhlasila a souhlasí 
s pokračováním prací na přípravě projektu.

 Rada města dále na základě konzultace s Policií ČR souhlasila s vy-
kácením keřů u hradeb.

14. Na jednání Rady města přijali pozvání vedoucí územního odboru 
Policie ČR Mgr. Bohumil Šlapák, za oddělení Policie ČR Velké 
Meziříčí Mgr. Navrátil a za Městskou policii ing. Petr Dvořák. Mgr. 
Šlapák seznámil Radu města se situací v našem regionu, v našem 
městě a v okrese Žďár nad Sázavou. Rada města vzala informace 
na vědomí.

15. Rada města vzala na vědomí informativní materiál „Zápis dětí do 
základních škol“.

16. Rada města nesouhlasila s výpůjčkou sálu a přilehlých prostor 
v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí TJ Sokol Velké 
Meziříčí, která prostory využila za účelem konání 3. házenkářského 
plesu 20. 2. 2010. Tělocvičná jednota Sokol Velké Meziříčí uhradí 
pronájem sálu.

17. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce nábytku mezi 
městem Velké Meziříčí a MUDr. Helenou Sedmidubskou v budově 
hasičské zbrojnice.

18. Rada města souhlasila s konáním akce „Pálení čarodějnic“ na Kun-
šovci 30. 4. 2010 na části pozemku parc. č. 1886/1. Jde o celodenní 
akci s občerstvením a různým doprovodným programem pro děti 
a širokou veřejnost. Akce se bude konat ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže a Sborem dobrovolných hasičů Velké Meziříčí.

19. Ing. Alena Vidláková požádala o ukončení funkce předsedkyně 
Komise pro rodinu a dítě. Rada města tuto rezignaci přijala.

Ing. František Bradáč, starosta

Koncem února radní Velkého 
Meziříčí odsouhlasili zřízení nové 
internetové stanice. Tam si mohou 
návštěvníci našeho města, ale 
i místní občané, vyhledat informa-
ce, které zrovna potřebují. Veřejný 
internet je v informačním centru 
v budově radnice.

„V rámci zlepšení poskytovaných 
služeb veřejnosti jsme se rozhodli 
otevřít celoročně jedno pracoviště 
veřejně přístupného internetu. Rádi 
bychom takových pracovišť nabídli 
víc, z prostorových důvodů to ale 

bohužel není možné,“ přibližuje 
důvody zřízení veřejně přístupného 
internetu Pavel Stupka, vedoucí 
odboru školství a kultury. Nově 
zřízený veřejný internet je možné 
využít v následujících časech: 
Po 8.00–17.00, Út 8.00–15.00, 
St 8.00–17.00, Čt 8.00–15.00, 
Pá 8.00–15.00. Využití je zpoplat-
něno následujícím způsobem: do 
15 minut 10 Kč, do 30 minut 20 Kč, 
do 60 minut 40 Kč.

Text a foto:
Veronika Poulová, MěÚ

V informačním centru
je nově zpřístupněn veřejný internet

Předměty z muzejních sbírek 
byly zrestaurovány v Tokiu

Předměty z japonských lakových sbírek meziříčského muzea byly díky 
grantu odborně zrestaurovány v Tokiu. Na zrestaurování byl v dubnu 
2008 odeslán pár skříněk pro kadidlo pocházející z období Edo, tedy 
z 18. století. „Skříňky byly v podstatě rozebrané na jednotlivé součásti, 
měly okolo pětatřiceti dílů. Po zásahu restaurátora Tatsuya Matsumota 
z toho vznikly dvě skříňky,“ vysvětlila ředitelka velkomeziříčského muzea 
Irena Tronečková. Muzeum se v roce 2008 zúčastnilo grantového řízení 
vypsaného Národním výzkumným ústavem pro kulturní dědictví v Tokiu 
ve spolupráci s Agenturou pro kulturní záležitosti, ministerstvem zahra-
ničních věcí a Národním muzeem v Tokiu. Cílem je podpora mezinárodní 
spolupráce restaurováním klasických japonských předmětů v zahraničí. 
Muzeum tak díky grantu hradilo pouze přepravu předmětů do Japonska 
a zpět. Odhadované náklady na samotné zrestaurování se pohybují okolo 
čtyř set tisíc korun. Restaurování skříněk započalo hned v dubnu 2008, 
nyní se uskutečňují závěrečné práce. Používá se cypřišové dřevo, které se 
postupně pokrývá lakovými vrstvami v různých odstínech. Pro každou 
vrstvu je předepsaná určitá doba potřebná k vytvrzení, proto je práce 
časově náročná. Některé chybějící komponenty byly dokonce nově zho-
tovovány. Používají se výhradně přírodní laky a postupuje se tak, jak se 
pracovalo v osmnáctém století. „V současné době neumí nikdo v republice 
tyto japonské laky restaurovat. I v Evropě je takových lidí jenom pár. 
Japonci stojí o to, aby předměty byly opravovány původní technologií,“ 
zdůraznila Irena Tronečková.

Nyní se práce restaurátora chýlí ke konci, s průběhem oprav a samotným 
výsledkem byl seznámen zástupce velkomeziříčského muzea.

„Po dokončení restaurování budou skříňky v měsíci červnu a červenci 
představeny japonské veřejnosti v prostorách Národního muzea v Tokiu. 
Poté se vrátí zpět do České republiky, kde se uskuteční jejich slavnostní 
představení veřejnosti české,“ nastínila další plány ředitelka muzea.

-luk-, foto Irena Tronečková a Nakayama Shunsuke 

Parčík u brány…

(Pokračování ze strany 1.)

Parčík býval v minulosti náměstím sv. Šebestiána
Mnozí možná ani nevědí, že místo parčíku za městskou branou bývalo 

v minulosti náměstí sv. Šebestiána. „Původně se tam říkalo Na smetišti, 
ale v 18. století to bylo takové náměstíčko před Jarolímovým mlýnem. Pak 
tam byla umístěna barokní socha sv. Šebestiána, podle níž dostalo náměstí 
svůj název,“ připomíná historička muzea Marie Ripperová. Podle jejích 
informací pak byl roku 1942 zbourán Gryčův dům, aby se mohlo jezdit 
přes Novosady, které se do té doby stáčely před baštou kolem Špitálku 
k dolní bráně. Socha sv. Šebestiána byla proto posunuta. „Po druhé svě-
tové válce do podstavce narazilo auto a socha se rozbila,“ vysvětluje její 
zmizení M. Ripperová.                                                Martina Strnadová

Fotografi e z roku 1942 zachycuje probourávání průjezdu na Novosady. 
Za bouraným domem je bašta a přibližně tudy dnes vede ulice Novosa-
dy k mostu a k poště.                                               Foto: archiv muzea

(Pokračování ze strany 1.) U ne-
vyhovujících objektů v zadní části 
pozemku začala demolice, nyní 
jsou zcela zbourány a na jejich místě 
vyroste moderní dvoupodlažní 
obchodní pasáž propojená s hlavní 
budovou. V horních patrech této bu-
dovy budou mimo jiné k dispozici 
kancelářské prostory s výhledem 
přímo na náměstí. V moderních 
prostorách s bezbariérovým přístu-
pem bude každé poschodí objektu 
zpřístupněno výtahem, součástí 

V bývalém Svitu začíná
vyrůstat multifunkční centrum

bude pochopitelně také sociální 
zařízení pro nájemce i návštěvníky 
a ve všech prostorách i možnost 
kvalitního datového připojení. Do-
končení první fáze rekonstrukce, 
to znamená zprovoznění prostor 
v přízemí, je plánováno na podzim 
2010, tedy ještě před letošními 
Vánocemi. Dokončení zbývajících 
částí objektu je plánováno na začá-
tek roku 2011.

Připravila: Iva Horká

Rekonstrukcí prochází i stávající budova bývalého Svitu. Tam budou 
k dispozici kancelářské prostory.                                    Foto: Iva Horká

V Bíteši už se platí za parkování

(Pokračování ze strany 1.) To byly totiž hlavní cíle zavedení placeného 
parkování na bítešském náměstí – odlehčit mu od aut a přitom dopomoci 
i jejich větší výměně tak, aby vozidla neblokovala místa celodenně. Často 
totiž řidiči z okolních obcí dojeli na náměstí svým autem, zaparkovali 
a pak pokračovali autobusem dál do zaměstnání. Vozidlo si pak vyzvedli 
zase až k večeru.

K výběru poplatku za parkování ve vymezeném prostoru náměstí na 
zhruba sto padesáti místech slouží pět parkovacích automatů, jejichž 
provozovatelem je město Velká Bíteš. Jejich pořízení vyšlo na osm set 
šedesát tisíc korun, včetně instalace i příslušného dopravního značení. 
Dva automaty jsou v horní části náměstí, tři ve spodním prostoru. Přístroje 
vrací mince a každý řidič si tak může zvolit přesnou délku doby stání. 
Parkovací lístek musí řidič umístit za přední sklo vozidla tak, aby byl 
zvenku čitelný. Dodržování předpisu bude kontrolovat státní policie.

Martina Strnadová

Za účelem placení parkovného je na bítešském náměstí pět parkovacích 
automatů.                                                          Foto: Martina Strnadová

Veřejné parkoviště je vyznačeno tabulemi.      Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO POLICIE  158
Stodvacítka skončila v příkopu

Dne 30. března 2010 v 14.15 hodin jel čtyřiašedesátiletý řidič s osobním 
automobilem značky Škoda 120 L po silnici III. třídy od obce Bory smě-
rem ke křižovatce Rousměrov – Sklené nad Oslavou. Při jízdě na přímém 
úseku v stoupání po vyjetí na horizont do jeho jízdní dráhy vyjel neznámý 
řidič s vozidlem. Aby nedošlo ke střetu obou vozidel, řidič Škody 120 
strhnul řízení svého vozidla prudce vpravo, kde najel na krajnici pokrytou 
souvislou vrstvou štěrku. Zde dostal s vozidlem smyk, který nezvládnul, 
přejel do protisměru a dále do levé silniční příkopy. Zde přední částí svého 
vozidla narazil do vyvýšené meze, od které bylo jeho vozidlo odhozeno. 
Vůz se přetočil přes střechu zpět na kola a opětovně přední částí narazil 
do vyvýšené meze. Ke střetu vyhýbajících se vozidel nedošlo. Při dopravní 
nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, se kterým byl z místa převezen do 
nemocnice v Novém Městě na Moravě. Alkohol – negativní. Způsobená 
škoda na vozidle je ve výši 5.000 korun.

Chtěl vykrást obecní úřad ve Skleném
Neznámý pachatel se v době od 29. do 30. 3. 2010 pokusil vloupat do 

Obecního úřadu (OÚ) ve Skleném nad Oslavou. Pokusil se nezjištěným 
předmětem za užití násilí vypáčit vstupní dveře do obecního úřadu. 
Tímto došlo k jejich poškození. Pachatel se do OÚ ale nedostal. Dále 
neznámý pachatel poškodil plechovou skříň na noviny vedle vstupních 
dveří do úřadu. Ze skříně nic neodcizil, protože se v ní nic nenacházelo. 
Poškozením dveří vznikla škoda ve výši 50.000 korun.

Vloupal se do prodejny v Radostíně
Dosud neznámý pachatel v době od 30 do 31. 3. 2010 poškodil venkovní 

dveře do budovy prodejny v obci Radostín nad Oslavou. Po vniknutí do 
vnitřních prostor, si začal vybírat vystavené zboží. Z regálu u pokladny 
odcizil nezjištěné množství cigaret různých značek. Z dalších místností 
odcizil příruční pokladnu s fi nanční hotovostí, dobíjecími kupóny různých 
operátorů a další cigarety. Způsobená škoda je vyčíslena na 43.000 Kč.

Řádil v chatě u Vlkova
V době od poloviny září roku 2009 do 30. 3. 2010 se dosud neznámý 

pachatel pokusil vypáčit vstupní dveře do rekreační chaty v k. ú. obce 
Vlkov. To se mu však nepodařilo. Do chaty se nakonec dostal po vypáčení 
okenice a okna. V obytné části chaty vše prohledal. Z rekreačního objektu 
si nakonec odnesl ozdobné předměty a motorovou pilu. Majitelce tak způ-
sobil škodu na odcizených věcech a na zařízení chaty ve výši 29.000 Kč.

Ze sportovní haly
si odnesl hudební aparaturu

V době od 31. 3. 2010 do 1. 4. 2010 provedl dosud nezjištěný pachatel 
vloupání do uzamknuté sportovní haly ve Velké Bíteši. Uvnitř vypáčil uza-
mknutou plechovou skříň s hudební aparaturou, ze které odcizil několik 
kusů magnetofonů, hudební skříň, reproduktory, zesilovače, mikrofony 
a rozhlasovou aparaturu. Sportovní halu s odcizenými věcmi opustil 
bočním únikovým východem, který si odemknul nalezeným klíčem. 
Poškozenému sdružení způsobil škodu ve výši 65.000 korun.

Havaroval na křižovatce u Oslavice
Dne 5. dubna 2010 v 14.40 hodin jel dvaatřicetiletý řidič s nákladním 

vozidlem Škoda Pickup po silnici od obce Oslavice, která je osazena 
svislou dopravní značkou Dej přednost v jízdě a přijížděl ke křižovatce 
s hlavní silnicí, po které přijížděl jednapadesátiletý řidič s osobním 
vozidlem Škoda Octavia ve směru od ulice K Novému Nádraží. Řidič 
nákladního vozu přehlédl z pravé strany osobní vozidlo, které jelo po 
hlavní silnici. Nedal mu přednost v jízdě, najel do křižovatky, kde došlo 
ke střetu přední pravé části vozidla Škoda Pickup do přední části a ná-
sledně levé boční části vozidla Škoda Octavia. Při dopravní nehodě došlo 
k lehkému zranění řidiče nákladního vozu, který byl převezen vozidlem 
RZS do nemocnice Třebíč k ošetření. Ke zranění jiných osob nedošlo. 
Provedená dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Odhadnutá 
hmotná škoda na vozidlech činí 165 000 korun.

(Vybráno z policejního servisu – autorky 
Jana Martincová a Petra Šmídová,)                     

Připravily Simona Fňukalová a Iva Horká

Jistě mnozí z vás z úřední desky 
městského úřadu zjistili, že Kata-
strální pracoviště Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Velké Meziříčí v letošním roce 
začnou provádět obnovu katast-
rálního operátu novým mapová-
ním na části katastrálního území 
Velké Meziř íčí. O jakou část 
půjde? Bude to část katastrálního 
území nyní Velké Meziříčí, která 
původně patřila do katastrálního 
území Oslavice. Tedy v terénu 
tato část odpovídá zhruba rozsahu 
území od Českých drah po novou 
silnici – obchvat – Velké Meziříčí 
– Třebíč. To znamená, že zahrnu-
je např. i Čechovy sady (s celým 
okolím nové školy a stadionu 
Oslavická) Hádky, průmyslovou 
zónu Oslavická, horní část ulice 
Třebíčská i s přilehlým okolím. 
Občany města, ale i další bude za-
jímat, co pro ně mapování přináší 
v praxi. Pro občany je nejdůleži-
tější etapou celého procesu etapa 
tzv. „zjišťování průběhu hranic“. 
Ti, kteří jsou vlastníky pozemků 
případně nájemci pozemků by měli 
vědět, že zúčastnit se zjišťování 
průběhu hranic osobně na základě 
pozvánky katastrálního pracoviště 
je v jejich osobním zájmu. Zjišťo-
vání hranic provádí komise, jejímž 
předsedou je pracovník katastrální-
ho úřadu – komisi tvoří pracovníci 
katastrálního úřadu, zástupci obce 
a dalších orgánů. Při zjišťování hra-
nic se rozlišují hranice vlastnické, 
hranice druhů pozemků, popřípadě 
rozhraní způsobu využití nemo-
vitostí, obvody budov a vodních 
děl, hranice katastrálního území 
a hranice územní správní jednotky. 
Komise prověřuje i další údaje, kte-
ré jsou obsahem katastru, a to údaj 
o vlastníku, druh pozemku, způsob 
a využití pozemku a typ a způsob 
využití stavby, popisné číslo bu-
dovy nebo evidenční číslo, místní 
a pomístní názvy a další prvky 
polohopisu. Povinností vlastníků 
je trvalým způsobem na vlastní 
náklad označit nesporné hranice 
svých pozemků. Za trvalý způsob 
se dá považovat kámen s opraco-
vanou hlavou, znaky z plastu nebo 
znaky železobetonové o rozměru 
nejméně 80×80×500 mm. Přípustné 
je použít též zabetonovanou žele-
zobetonovou ocelovou armaturu 
o průměru 10 až 40 mm alespoň 
60 mm dlouhou. Podrobnější infor-
mace je možné získat z katastrální 
vyhlášky § 88. Při tomto zjišťování 
mají vlastníci pozemků, příp. jiní 
oprávnění (zejména nájemci), pří-
ležitost vyřešit si řadu nejasností 

Začne nové mapování
ve Velkém Meziříčí

a problémů u dotčených pozemků 
a staveb. Ke zjišťování průběhu 
hranic zve katastrální úřad vždy 
v určitý den skupinu sousedních 
vlastníků , aby si před komisí 
vzájemně odsouhlasili průběh 
svých vlastnických hranic a je-
jich označení. Po vyřešení průbě-
hu vlastnických hranic následuje 
zjišťování průběhu hranic, obvodů 
budov a dalších údajů uvnitř vlast-
nictví. Proto je velmi důležité, aby 
se pozvané dotčené osoby zúčast-
nily jednání. V místě nejasného 
průběhu vlastnických hranic se 
mohou sousedé dohodnout na jejich 
průběhu a označení až při samot-
ném zjišťování v terénu. Takovým 
příkladem může být velmi úzká 
ulička mezi domy. Stává se, že 
dotyční sousedé neví, komu ulička 
patří. Při zjišťování průběhu hranic 
se však dohodnou, že jim bude pa-
třit polovinou. V tom případě před 
komisí takto označí hranici a svůj 
souhlas potvrdí podpisy v příslušné 
části dokumentace mapování. Dále 
mají občané při tomto zjišťování 
průběhu hranic (šetření v terénu) 
příležitost doplnit dodatečně do ka-
tastru nemovitostí předměty dosud 
nevyznačené (jde většinou o nějaké 
stavby) dodáním listin, které třeba 
nepředložili, nebo zapomněli ka-
tastrálnímu úřadu předložit. Podle 
zaznamenaného a zaprotokolova-
ného výsledku zjišťování průběhu 
hranic bude následně provedeno 
zaměření. Měření bude pro ob-
čany zdarma. Zaměřeny budou 
lomové body hranic. Ze souřadnic 
těchto lomových bodů h ranic 
budou vypočítány nové výměry 
pozemků. Je však nezbytné ještě 
zdůraznit, že tyto nové výměry 
pozemků budou zavedeny do nově 
vzniklé (platné) evidence katastru 
nemovitostí. Po zaměření bude vy-
hotovena digitální katastrální mapa 
– výsledek činnosti mapování. 
Proto je tak důležité být u „svého“ 
zjišťování průběhu hranic. Novým 
mapováním se tedy docílí toho, 
že na území města (katastrálního 
území Velké Meziříčí) bude jeden 
druh katastrální mapy a bude 
v digitální podobě. Digitální kata-
strální mapa zvýší určitě pohodlí 
pro její další využití. Mapování 
bude probíhat podle §13 až §17 
katastrálního zákona č. 344/1992 
Sb. v platném znění a §54 až §62 
vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrál-
ní vyhlášky), v platném znění.

Naděžda Chytková,
vedoucí oddělení aktualizace 

katastru nemovitostí

Na sedm desítek vystavovatelů se 
představilo na letošní výstavě Jaro 
a Velikonoce přicházejí, kterou po-
řádal Český svaz žen ve spolupráci 
s Jupiter clubem od pondělí 29. do 
středy 31. března letošního roku. 
Jak uvedla hlavní organizátorka 
akce Libuše Kučerová, z toho bylo 
kolem dvanácti nováčků, kteří zde 
vystavovali poprvé.

„Poděkování tedy patří všem, 
kteří se na výstavě velikonočních 
svátků a příchodu jara podíle-
li,“ řekla L. Kučerová, „těší nás, 
že vystavovatelé stále přibývají, 
jejich nápady jsou úžasné. Napří-
klad Petra Bednářová z Dolních 
Heřmanic použila ke kráse svých 
výrobků zlaté stránky a novinový 
papír – závěrečný efekt působil jako 
proutí. Neuvěřitelné nové nápady 
jako drátkování, paličkování, růz-
né techniky zdobení vajec, prostě 
jeden stůl vedle druhého si zaslouží 
obdiv. Jmenovat všechny nemohu, 
ale ještě jednou díky do Náměště, 
Jihlavy, Třebíče, okolních vesnic, 
Bystřice, Nového Města a samo-
zřejmě všem účastníkům z našeho 
krásného města.          (Pokr. str. 5.)

Babiččina světnice zaujala stejně jako kraslice a další skvosty

Hnízda i vejce si mohli u jednotlivých ptáků prohlédnout návštěvníci jarní výstavy v Jupiter clubu.
Foto: Iva Horká

Počet petic a stížností za rok 2009 se snížil
Ze statistiky vedené Krajským úřadem kraje Vysočina vyplývá, že 

v roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 k mírnému poklesu celkového 
počtu přijatých petic a stížností. V loňském roce krajský úřad evidoval 
4 petice a 263 stížností. Nepatrně se zvýšil počet podaných anonymních 
oznámení. Nejčastěji občané podávají stížnosti na způsob poskytování 
zdravotní péče nebo na postupy ředitelů příspěvkových organizací.

V případě podání petic šlo o stav konkrétní komunikace po opravě. 
„Pisatelé petice byli vyrozuměni o výsledku šetření a bylo jim sděleno, 
že záležitost úřad řeší v reklamačním řízení,“ vysvětlila konkrétní řešení 
petice Eva Rydvalová z Krajského úřadu kraje Vysočina. Další petice se 
týkaly pořádání technopárty, možného rušení železničních spojů a vý-
stavby parkoviště v Jihlavě. Tato poslední petice byla k řešení postoupena 
magistrátu krajského města. Pokud jde o předmět stížností, kterých 
krajský úřad za loňský rok prošetřoval 170 (šetřeno bylo 141 stížností dle 
pravidel, 23 dle správního řádu, 6 dle zákona o poskytování informací), 
pak došlo ke snížení počtu stížností na postup zaměstnanců kraje a obecně 
na školství. Naopak došlo ke zvýšení počtu stížností na postup ředitelů 
příspěvkových organizací kraje Vysočina nebo na zdravotnická zařízení 
včetně poskytování zdravotní péče.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Plnobarevné osmistránkové vy-
dání novin Kraj Vysočina najdou 
občané regionu ve svých schrán-
kách již koncem května. Pro kraj 
Vysočina bude tuto pravidelnou 
tiskovinu připravovat po 36 násle-
dujících měsíců společnost R ME-
DIA, spol. s r. o. Kromě tištěných 
informací se dodavatel dále zavázal 
připravovat rozšířené zpravodajství 
v elektronickém formátu v podobě 

Krajské noviny
čekejte zase každý měsíc

videa, fotopanelů – konkrétně půjde 
o video rozhovory, reportáže, audio 
komentáře a rozšířené fotografi cké 
reportáže ke zveřejněným článkům. 
Noviny Kraj Vysočina budou kromě 
poštovních schránek k dispozici také 
v krajských nemocnicích, veřejných 
knihovnách, domovech pro seniory, 
na dalších úřadech, v kavárnách 
nebo na sportovištích.

Jitka Svatošová, krajský úřad

Na ředitele škol se chystá komise 
jako za minulého režimu

Kraj Vysočina se rozhodl pořádně proklepnout ředitele jedenadeva-
desáti škol a školských zařízení, které zřizuje, a na základě pravidel 
stanovených Radou kraje chce vyhodnotit jejich činnost a rozhodnout 
o jejich dalším osudu. To se nelíbí některým krajským zastupitelům, 
kterým celý systém dotazníku a následného výslechu ředitele před 
desetičlennou komisí připomíná šikanu úředníků z dob normalizace. 
„Nemůžu se ubránit dojmu, že se vracíme k praktikám, které byly vlastní 
vedení minulého režimu. Systém periodického hodnocení ředitelů škol 
každé čtyři roky je pro mě nepochopitelným krokem, který má na základě 
minima informací rozhodnout o osudu ředitele školy, potažmo celého 
školního zařízení,“ kroutí nechápavě hlavou lidovecký krajský zastupitel 
Václav Kodet. Podle pravidel má být každý ředitel předvolán před komisi 
minimálně jednou za čtyři roky, kde se na základě vyplněného pětistrán-
kového dotazníku a pětiminutové prezentace s následným rozhovorem 
s komisí rozhodne, zda na svou funkci ředitel stačí. Součástí hodnocení 
je také zpráva odboru školství, mládeže a tělovýchovy, jejíž obsah ovšem 
v pravidlech stanovených Radou kraje není blíže specifi kovaný. „Od čeho 
pak máme Českou školní inspekci, která má kontrolu činnosti školských 
zařízení přímo v popisu práce. Mám obavy, aby tento nový systém nevedl 
s ohledem na úzký okruh hodnotitelů k nekalým praktikám,“ obává se 
například Jan Kasal.

Eva Fruhwirtová

Stejně jako v minulých letech, 
tak i v tom letošním chce být VZP 
stabilním a spolehlivým partnerem 
pro své pojištěnce. Chce se i nadále 
zaměřit na zajištění kvalitní zdra-
votní péče, a to nejen při řešení již 
vzniklých zdravotních problémů, 
ale i na jejich předcházení zajiště-
ním kvalitní preventivní péče. S tím 
souvisí i platby našim smluvním 
zdravotnickým partnerům, kdy se 
VZP vždy řídí platnými zákonnými 
ustanoveními, případně se v rámci 
dohodovacích řízení domlouvá na 
úhradě, která lékařům-smluvním 
partnerům VZP garantuje úhradu 
poskytnuté zdravotní péče v rámci 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
v roce 2010

platného zákona. Bohužel někdy 
dochází k situacím, kdy lékař 
nepravdivě informuje své klienty 
o tom, že mu VZP negarantuje 
úhradu poskytnuté zdravotní péče 
a požaduje od pacienta příspěvek. 
Vzhledem k tomu, že jde o zá-
měrné zkreslování a nepravdivé 
informování klientů VZP, je třeba 
zdůraznit, že se VZP vždy řídila 
a řídí platným zákonem a lékařům 
garantuje úhradu poskytnuté zdra-
votní péče zákonem stanovenou. 
V případě jakýchkoliv nejasností 
je vždy dobré problém konzultovat 
s pracovníky příslušné pobočky 
VZP ČR.                                 -pek-

Poradna
České obchodní inspekce (ČOI)
Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala 

jednou za čtrnáct dní ve středu na městském úřadě ve Velkém Meziříčí, 
dočasně ukončila svoji činnost. Důvodem byl nedostatek fi nancí ze 
strany SOS. Velkomeziříčský živnostenský odbor ale zajistil pro občany 
náhradu – poradnu České obchodní inspekce (ČOI), a to každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 15 hodin. Nachází se v nové budově radnice, 
Náměstí 27/28, kancelář živnostenského odboru a zavítat do ní se svými 
dotazy můžete 14. 4., dále pak 12. 5. a 9. 6. 2010.                    -mrs, ivh-
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz ■ Kontakt: Mgr. František Kameník, 

e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Po skončení doby postní, která 
nás připravila na prožití největ-
ších svátků křesťanství, tedy 
na Velikonoce, vám přinášíme 
pozvánku ke společnému slavení 
svátku Božího milosrdenství, 
který se uskuteční hned po Ve-
likonocích, letošní jarní pouti. 
U této příležitosti se uskuteční 
žehnání nově postavených var-
han, předsedat bude olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Informace: tel. 566 502 856, 
www.slavkovice.cz.
Neděle 11. dubna 2010, kostel 
Božího milosrdenství a sv. Faus-
tyny ve Slavkovicích u Nového 
Města na Moravě

PROGRAM:
Od 12 hodin – Příležitost ke 
svátosti smíření
13.40 hodin – Úvodní slovo, 
zahájení
13.50 hodin – První přednáška, 
P. Mgr. Tomasz Kazański SAC
14 hodin – Druhá přednáška, 
Doc. ThDr. MUDr. Jaroslav Max 
Kašparů
14.30 hodin – Modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství
příprava ke slavnostní liturgii
15 hodin – Mše svatá
(Hlavní celebrant: Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomouc-
ký, půl hodiny po mši svaté 
Cesta světla.)                 -jog-

Významná výročí
5. 4. 1355 (655 let) byl římský 

a český král Karel IV. v Římě 
korunován římským císařem. Pro 
české země to znamenalo, že byly 
po několik desetiletí centrem Svaté 
říše římské.

6. 4. 885 (1125 let) zemřel na Mo-
ravě slovanský věrozvěst Metoděj. 
Spolu se svým bratrem Konstanti-
nem zavedli na Velké Moravě slo-
vanskou liturgii a vytvořili písmo. 
Slovanský jazyk tak byl vedle latiny 
a řečtiny jediným jazykem, který se 
v té době směl užívat při církevních 
obřadech.
Zapomenutý starosta

V neděli 4. dubna uplynulo přes-
ně 70 let od úmrtí starosty města P. 
Františka Procházky. Narodil se 30. 
června 1888 v Pavlínově. Po studi-
ích gymnázia v Třebíči vstoupil do 
semináře v Brně a roku 1911 byl 
vysvěcen na kněze. Od roku 1922 
působil ve Velkém Meziříčí jako 
katecheta – učitel náboženství na 
měšťanské škole. Jako příslušník 
lidové strany byl členem obecního 
zastupitelstva, později také okres-
ního zastupitelstva. Angažoval se 

rovněž v Orlu a dalších katolických 
spolcích. Roku 1938 byl zvolen sta-
rostou města a zůstal jím až do své 
smrti. V době vykonávání tohoto 
úřadu se musel vypořádat s neleh-
kou situací po Mnichovském diktá-
tu a po vzniku Protektorátu. Zemřel 
náhle 4. dubna 1940 a byl pochován 
na Moráňském hřbitově. Jeho hrob 
se nachází na konci hlavní cesty

-ripp- 
Foto: Muzeum Velké Meziříčí

Svátek božího milosrdenství
a žehnání varhan

Jak vyjít s nájemcem?
Lidé, kteří se rozhodli koupit byt a pronajímat ho, většinou chtějí, aby 

jim tato investice pomohla k fi nanční nezávislosti. Pokud byt koupíte 
na hypotéku, můžete z nájmu pokrýt i třeba celou měsíční splátku. 
Začínající pronajímatelé dělají často chybu v tom, že byt pronajmou 
hned prvnímu zájemci, aniž by si o něm zjistili některé reference (kde 
pracuje, kolik osob bude v bytě bydlet, jak dlouho chce byt užívat…). 
Výběrem vhodného nájemce zabráníte vzniku většiny problémů do 
budoucna. Nájemní vztah k bytu je nutné ošetřit písemnou smlouvou. 
Nestačí ale jen vzít si nějakou jednoduchou smlouvu z internetu. Tyto 
smlouvy jsou většinou nebezpečně jednoduché. Jsou sice platné, ale 
nechrání mnohdy zájmy pronajímatele.

Doporučujeme proto dát písemnou smlouvu sepsat zkušeným 
advokátem nebo prostřednictvím realitní kanceláře. Specifi kujte ve 
smlouvě povinnosti a práva obou smluvních stran a stanovte si při-
měřené penále při jejich nedodržení, uveďte přesnou výši měsíčního 
nájemného a záloh na služby a energie. Vyberte od nájemce akontaci 
ve výši jednoho až dvou měsíčních nájmů. Zajistí vás to pro případ, 
že například přestane platit a vy ho budete muset dát vystěhovat, nebo 
pro případ, že vám způsobí škody na vybavení domácnosti. Realitní 
kancelář s dlouhodobými zkušenostmi a dostatečnou praxí na trhu 
s nemovitostmi vám ráda poradí. Vždyť přece „za zeptání člověk 
nic nedá“.

 Ivana Dočkalová

Narcisy, hyacinty, begonie
Narcisy (lat. Narcissus) patří mezi nejoblíbenější a nejznámější jarní 

cibuloviny. Nejlépe se jim daří na hlinitopísčitých dobře propustných 
půdách, zásobených humusem. Mají rády slunné nebo mírně zastíněné 
stanoviště. Sázíme je raději ve skupinách, tehdy více vyniknou než 
ojediněle zasázené rostlinky. Je to 
opět typická rostlina předzahrádek, 
kde se objevují nejčastěji s tulipány. 
Můžeme jich několik nasázet i do 
trávníku, musíme však na ně pamatovat při sekání. Nové cibulky vysa-
zujeme velmi brzy na podzim, aby před zimou stihly zakořenit a další rok 
dobře kvetly. Ke svému zakořenění potřebují vyšší teplotu, pokud je tedy 
zakoupíme až v říjnu, prospěje jim, když po jejich výsadbě hned posypeme 
místo kompostem, v zemi se pak udrží déle vyšší teplota. Vysazujeme je 
do hloubky alespoň 12 cm. Větší cibule i hlouběji. Prospívá jim podzimní 
přihnojení vyzrálým kompostem, ne však chlévským hnojem. Na zálivku 
pamatujeme při zakořeňování cibulí a pak 
hlavně v době vegetace. Když je sucho, rostliny 
jsou nízké a jejich květy nejsou tak krásné. 
Cibule narcisů necháváme na jednom místě 
obvykle 3 až 5 let, pak je vhodné přesázení.

Hyacint (lat. Hyacinthus) je překrásná 
cibulová rostlina, jejíž původ se určuje do Ori-
entu, např. do krajin v okolí Bagdádu. Zprávy 
o jejich pěstování se objevují od 10. století n. l. 
Jejich obliba souvisí nejen s jejich krásou, ale 
i s nádhernou a silnou vůní, která nás často 
přesvědčí, abychom si k nim poklekli a při-
voněli. Dobře se jim daří na hlinitopísčitých, 
dobře propustných půdách, v době vegetace 
a květu potřebují mírné vlhko. Pokud je sucho, 
prospěje jim občasná vydatná večerní zálivka. 
Jinak by měly rostlinky nízký vzrůst a málo 
by kvetly. Je to typická rostlinka předzahrádek i skalek, má ráda slunné 
stanoviště, tam brzy a bohatě kvete. Stín jí neprospívá. Nové cibulky 
sázíme od poloviny září na nové stanoviště do hloubky alespoň 10 cm. 
Místo, které je na živiny chudší, raději předem obohatíme přidáním vy-
zrálého kompostu, rozhodně ne však chlévského hnoje. Když hyacinty 
na jaře raší a potom v průběhu vegetace, opatrně prokypřujeme okolní 
půdu a odstraňujeme plevely. Jejich květy se začínají objevovat od dubna 
do května, v závislosti na počasí i na odrůdě konkrétní rostlinky. Některé 
rostlinky často odkvétají a jiné odrůdy teprve začínají kvést.

Před příchodem zimy je vhodné jejich stanoviště opět obohatit vyzrá-
lým kompostem.

Hyacinty nenecháváme na jednom stanovišti dlouho, výsledkem by 
byly ojedinělé drobné květy – pokud nám takto naše hyacinty kvetou, 
je nejvyšší čas je přesázet. Můžeme je přesazovat dokonce každoročně. 
V době, když listy žloutnou, je opatrně vyryjeme, bývá to většinou 

v druhé polovině června. Cibulky 
pak necháme přes léto v bedničkách 
proschnout na vzdušném místě. 
A opět v září je umístíme na nové 

stanoviště. Takto pokvetou nejbohatěji. Hyacinty nejlépe vyniknou ve 
větších skupinách, rozmanitěji a pozoruhodněji působí kombinace většího 
množství odrůd. Pokud jsme si koupili rychlené hyacinty, nevyhazujeme 
je, ale umístíme je brzy na jaře na zahrádku.

Begonie patří mezi nejoblíbenější stálice pěstované v truhlících. Pochá-
zejí údajně z Jižní Ameriky. Kvetou po celé léto až do podzimu. I když 
nevytvářejí takové množství kvítků jako třeba muškáty, jejich kouzlo 

je právě v nádheře postupně vykvétajících 
velkých, často plných květů v nádherných 
barvách. Velmi působivé jsou velkokvěté 
odrůdy v různých odstínech žluté, oranžové, 
červené. Pokud je chceme pěstovat, nedáváme 
je raději na silné slunce, volíme spíše více či 
méně zastíněná stanoviště. Do truhlíků pro 
ně dáváme dostatek humusu. Dbáme o pravi-
delnou zálivku, rozhodně je nenecháváme ani 
krátkodobě vyschnout. Opatrní jsme na ně 
zvláště za letních veder, kdy se voda rychle 
odpařuje. Dokonce jim můžeme opatrně rosit 
vodou listy. Nezapomínáme na občasné při-
hnojení. Pak se nám odmění svými překrásný-
mi květy. S jejich vysazením ven nespěcháme, 
umísťujeme je na jejich stanoviště až po pomi-
nutí nebezpečí jarních mrazíků. Přestože je to 

typická rostlina do nádob, květináčů a truhlíků, můžeme je s úspěchem 
pěstovat přímo na chráněném záhoně.

Pokud si je chceme nechat přezimovat, omezíme už od září zálivku, 
hlízy pak dobře vyzrají do konce října. Až první mráz ukončí jejich 
vegetaci, vyndáme je z květináčů a odstraníme nadzemní část. Hlízy 
necháme oschnout v bedničkách. Po oschnutí je očistíme, uložíme je do 
suché rašeliny a necháme je přezimovat v chladnější místnosti při teplotě 
max. 10 stupňů Celsia, teplejší prostředí jim neprospívá.

Text a foto: Alois Mikyska

Pro milovníky květin

2036
Vysoké domy ze skla. Eskalátory. Samojezdící chodníky. Na zdi v bytě 

velká plocha televize. Vysílačka v hodinkách. Raketa směřující na měsíc. 
A mnoho jiných technických vymožeností, které my lidé žijící v roce 2010 
dobře známe. Prostě nic zvláštního. Jenomže ten krátký seznam obsahuje 
věci, kterých si všimneme ve fi lmu „Svět za sto let“ z roku 1936. Tento 
sci-fi  fi lm byl natočen podle románu spisovatele H. G. Wellse (1866–1946), 
který proslul svojí invencí a vizionářstvím. Děj fi lmu ukazuje fi ktivní 
vývoj světa na osudech jedné rodiny od roku 1940 do 2036. Vizuální 
zpracování, triky a výprava jsou na dobu vzniku vynikající a mohou 
mnohé diváky překvapit. Futuristické modely a kulisy ukazují tehdejší 
představy o technice a architektuře 21. století. 

Jenomže autor se trochu spletl. Nepředvídal, že technický pokrok bude 
mnohem rychlejší. Mnoho z nás se bude ptát, zda je taková rychlost  dobrá, 
nebo ne? Ovšem takové uvažování nemá vůbec smysl. Je důležitější prostě 
přijmout to, co je, a dobře to využít. Technický pokrok není sám o sobě 
dobrý, nebo špatný. Jenom jeho využití může člověku prospívat, nebo 
škodit. Někdy, někde jsem zaslechl názor, že církev by neměla dohánět 
dnešní technickou civilizaci. Ale proč ne? To má být nějak zaostalá, úplně 
mimo současné dění (i to technické),  aby se  za nějakých 500 let znovu  
řeklo, že byla proti  rozumu a vzdělávání? Populistická hesla „temný 
středověk“, „temná církev“ známe, ale naštěstí nebyla tak „temná“ a díky 
nim můžeme existovat i my.                                   P. Lukasz Szendzielorz 

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Velikonoční středa 7. 4.
 7.00 Mše sv. za rodinu Vladimíra Gretze 
 a rodiče Páleníkovy o. M. P.
 9.00 Pohřební mše sv. za zemřelého Josefa Sedláčka 
 z Velkého Meziříčí o. M. P.
Velikonoční čtvrtek 8. 4.
 7.00 Mše sv. za Františka Pikulu a syna Jana o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Šturmovy a Josefa Malouška 
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Hrbov o. M. P.
Velikonoční pátek 9. 4.
 8.00 Mše sv. za rodiče Šaclovy, Špatkovy, celou přízeň 
 a duše v očistci o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Jana Rosu, Antonína Práška, 
 živou a zemřelou rodinu Práškovu a Rosovu. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Velikonoční sobota 10. 4.
 7.00 Mše sv. za rodiče Oulehlovy, celou přízeň, Boženu
 Sojkovou a za Boží pomoc a ochranu pro rodinu. o. L. Sz. 
18.00 Mše sv. za Tomáše Čecha a Františku Čechovou o. M. P.
2. neděle velikonoční 11. 4. – Božího milosrdenství
 7.30 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu 
 a Pospíšilovu, celou přízeň a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodiče Jana a Anastázii Svobodovy, 
 bratra Jana a rodinu Hoškovu o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za Ludmilu 
 a Josefa Smejkalovy, na poděkování a na vlastní úmysl 
 a za Boží ochranu pro celou rodinu o. M. P.
18.00 Mše sv. za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče 
 a živou rodinu. o. L. Sz.
11.15 Poutní mše sv. v Oslavici o. L. Sz.

Farní oznámení
Plní radosti slavíme velikonoční svátky. Všem farníkům přejeme hodně 
Božího požehnání a ještě větší důvěry v Boží lásku a milosrdenství. Dě-
kujeme všem, kteří připravovali výzdobu kostela a bohoslužby. Ve veli-
konočním oktávu bude mít farní kancelář úřední hodiny jenom dopoledne 
a v pátek nebude ani adorace ani odpolední zpověď. V sobotu v 18.30 bude 
příprava na křest rodičů a v 19.30 I. příprava na manželství.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 9. 4.: 18 hodin – biblická hodina (Křižanov) 
● 11. 4.: 9 hodin – bohoslužby, staršovstvo
Setkání jsou otevřena všem. Pokud není uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz

Pavel Janošík

Dotace spolkům krize neohrozila
Sto tisíc korun krajských dotací si mezi sebou v letošním roce rozdělí 

Konfederace politických vězňů České republiky v kraji Vysočina, Český 
svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz 
důchodců ČR – krajská rada kraje Vysočina a dále Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory. Finanční 
prostředky využívají sdružení především k pořádání členských schůzí, 
vydávání klubových zpravodajů, zajišťování klubových akcí apod.

„Naším cílem je podpořit společné aktivity osob, které mají společné 
zájmy a pro které slova svoboda, čest a vlastenectví nejsou pouze prázdné 
pojmy. Všechny podpořené spolky měly a mají významný vliv na utváření 
obrazu naší společnosti. Pokud dotace pomůže zlepšit jejich komunikaci 
s okolím a udržet jejich zájem o současné dění s tím, že nám poskytují 
neocenitelnou zpětnou vazbu, pak jde o pomoc správnými směry,“ uve-
dl náměstek hejtmana Vysočina pro oblast fi nancí Vladimír Novotný.

V současné době výše uvedené podpořené spolky sdružují téměř 3 500 
osob. Jejich aktivity nemají kromě skromných členských příspěvků téměř 
žádnou pravidelnou podporu ze strany veřejných institucí. Kraj Vysočina 
jejich aktivity podporuje od roku 2006.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina
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(Pokračování ze strany 3.) Potom je 
naprosto jasné, že s takovým týmem 
se úžasně pracuje,“ pochvaluje si 
L. Kučerová, „když jsem dostala 
nápad připravit na pódiu babiččinu 
světnici a započala shánět rekvizity, 
nečekala jsem takou odezvu a chvá-
lu. Díky Jirko, Miloši a Hanko.“

Návštěvníci našli nepřeberné 
množství výrobků, ale také třeba 
jenom příjemný pocit, když se 
kochali krásnými výtvory. Poprvé 
se představilo například Tvořivé 
a relaxační centrum Otevřené srdce 

Babiččina světnice zaujala
stejně jako kraslice a další skvosty

Oslavice, krásné byly nápady na 
zdobení voskem od Hanky Hau-
serové z Jaroměřic a úžasné ruce 
Lidušky Suchánkové, které škrábaly 
vejce, obdiv sklidily skládané ozdo-
by z papíru, labutě Telmena Baigala 
z Třebíče, který je studentem Ho-
telové školy Světlá a OA Velké 
Meziříčí. Úžasný a zároveň i poučný 
byl ptačí koutek (viz snímek na str. 
3) Střediska ekologické výchovy 
Ostrůvek, který ukazoval zpěvné 
ptáčky, jejich vajíčka a hnízda.

Text a foto: Iva Horká

Pobožnost se zpěvy v Netíně
Děkovná pobožnost za dokončenou první etapu rekonstrukce netín-

ských varhan se bude konat 11. dubna 2010 ve 14.30 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. 

Mši svatou bude sloužit P. Miroslav Parajka.
Při té příležitosti vystoupí tamní dětský pěvecký sbor pod vedením 

Martiny a Vladimíra Sklenářových, soubor Musica la Cornetta  pod 
vedením Pavly Krejzlové a Boženy Mikyskové, dále Helena Klimešová 
s Věrou Kuklíkovou, Iva Horká, Věra Sokolová, Pavla Kamanová, Jaro-
slav Pavlas a Petr Sobotka. Zazní jak skladby staršího data, tak soudobé, 
kánony, spirituály a další, ale také sólo na opravené varhany, které 
zahraje varhaník a pedagog Petr Sobotka. V jeho podání si budete moci 
poslechnout Biblickou sonátu č. 1 – Boj Davida a Goliáše od Johanna 
Kuhnaua (1660–1722).

Po skončení obřadu je pro zájemce připravena ‚chvilka otevřených 
dveří‘ na kůru, kde si mohou prohlédnout zblízka opravený netínský 
nástroj. 

Doprava autobusem zdarma – odjezd od Jupiter clubu ve 14 hodin, 
odjezd zpět z Netína do Velkého Meziříčí v 16.30 hodin.

Srdečně zveme širokou veřejnost.
-realtym-

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz
Dětská burza 2010
Začínáme přijímat věci na jarní burzu. Noste, prosíme, jen jarní a letní boty
a oblečení. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky 
s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na nástěnku. Oblečení 
přineste označené cenou – nejlépe s lepicím štítkem a špendlíkem!
Příjem věcí k prodeji: 6. 4.: 9.00–14.00; 7. 4.: 9.00–14.00; 8. 4.: 9.00–12.00, 
15.00–18.00
Prodej: 12. 4.: 14.00–18.00; 13. 4.: 9.00–14.00; 14. 4.: 9.00–14.00; 15. 4.: 
9.00–12.00, 15.00–18.00
Výdej věcí zpět: 21. 4.: 9.00 – 12.00, 15.00 – 17.00; 22. 4.: 9.00 – 12.00, 
15.00 – 17.00
Pravidla prodeje se dozvíte na tel. čísle 777 183 388.
Jedeme na výlet, pojeďte s námi –
v sobotu 24. 4. 2010 se uskuteční zájezd na
Floru Olomouc – Jarní zahradnické trhy
Odjezd autobusu v 6 hodin od Penny u autobusového nádraží
Návrat v pozdních odpoledních hodinách.
Informace na tel. čísle 777 183 388

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

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

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

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

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

srdečně zve na kampaň

Dny země:
Pondělí 19. 4.: 10.00–11.00 hodin, 15.00–17.00 hodin Tvůrčí dílna – vy-
rábíme z použitých materiálů – z papíru, PET lahví
Úterý 20. 4. 9.00 – 13.00 hodin,15.00 – 17.00 hodin Pleteme výrobky 
z papírového „pedigu“ – s sebou si přineste staré noviny
Středa 21. 4. 9.00 – 13.00 hodin, 15.00 – 17.00 hodin Vyrábíme hlaváčka 
do květináčku – s sebou si přineste starou silonovou ponožku
Sobota 24. 4. Zájezd na jarní zahradnické trhy Flora Olomouc
Pondělí 26. 4. v 10.00 hodin Beseda s poradkyní a prodejcem látkových 
plen o jejich používání a o vlivu na životní prostředí. Prezentace látko-
vých plen Poponini, BabyIdea, The Pop-in, nosítek Manduca, biooblečení 
pro děti loBio.Budete mít možnost si „látkovky“ osahat, vyzkoušet si je 
a zeptat se na vše kolem jejich používání.
Akce ke Dni země proběhnou za podpory MěÚ Velké Meziříčí a kraje 
Vysočina.
kontakt: Zuzana Dvořáková a Martina Rosická, odpovědné pracovnice, 
mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz 

První jarní výskok

Speciální nabídka muzea 
pro školy

Až do 9. dubna 2010 můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina 2009 – 
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku. Anketa, kterou již šestým 
rokem tradičně vyhlašuje kraj Vysočina, si klade za cíl propagovat kul-
turní dění v našem regionu. Stejně jako v předešlých ročnících je i letos 
rozdělena do dvou kategorií – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. 
V jednotlivých kategoriích se o vaši přízeň uchází vždy 30 kulturních 
počinů a o tom, který projekt cenu získá, rozhodnete vy svými hlasy. 
Hlasovat v anketě mohou všichni obyvatelé České republiky, a to buď 
elektronicky nebo písemně.

Naše město je v letošním ročníku opět zastoupeno v obou vyhlašova-
ných kategoriích. Mezi kulturní aktivity se letos probojovaly oslavy 100 let 
císařských manévrů u Velkého Meziříčí. Oslavy probíhaly o víkendu 
5. – 6. září 2009. Dvoudenní akce v sobě zahrnovala několik vojenských 
přehlídek, průvod vojska městem, návštěvu císaře Františka Josefa I., 
rekonstrukci bitvy v zámeckém parku, různá vystoupení a dobový trh 
na zámeckém nádvoří, kostýmované prohlídky zámku či tematicky za-
měřenou tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Součástí těchto 
oslav byla i výstava v Galerii synagoga Bylo nebylo aneb Jak Meziříčí 
manévry hostilo. Spoustu fotografi í z těchto akcí najdete na stránkách 
muzea www.muzeumvm.cz.

V kategorii Péče o kulturní dědictví se snaží získat ocenění obnova 
fasády velkomeziříčského zámku a obnova domu č.p. 357 (dům 
s podloubím na Horním městě).

První tři vítězné kulturní počiny v každé kategorii budou oceněny 
při slavnostním vyhlášení ankety, které se uskuteční 20. května 2010 
v Horáckém divadle Jihlava.

Z řad hlasujících budou vylosováni 3 účastníci ankety, kteří získají 
publikace vydané s podporou grantového programu Edice Vysočiny 
včetně dárkového poukazu na divadelní představení v Horáckém divadle 
Jihlava pro sezonu 2010/2011 a současně jim bude nabídnuta možnost 
zúčastnit se slavnostního galavečera, v jehož rámci vystoupí vokální 
skupina Voxtet a další hosté.

Svůj hlas (každý má právo hlasovat pouze jedenkrát) můžete dát 
vždy jen jedné akci v každé kategorii. Elektronické hlasování probíhá 
na stránkách krajského úřadu. Podrobné informace jak hlasovat najdete 
právě na těchto stránkách.

Pokud se chcete ankety zúčastnit písemně, pak vyplňte hlasovací lístek, 
který byl uveřejněn v únorovém měsíčníku Kraj Vysočina. Pouze originál 
hlasovacího lístku bude započítán jako platný hlas. Tyto hlasovací lístky 
zasílejte na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památ-
kové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“.

Podpořte naše město a hlasujte v obou kategoriích!
Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí, zdroj: www.kr-vysocina.cz

V květnu letošního roku si celý 
svět připomene již 65. výročí ukon-
čení 2. světové války. K tomuto 
tématu jsme na měsíce duben a kvě-
ten připravili přednášky určené 
žákům 1. i 2. stupně ZŠ a studentům 
odpovídajících ročníků nižšího 
gymnázia. Pro žáky 1. stupně ZŠ 
jsou informace podávány spíše 
formou besedy.

Nabízená přednáška je doplněna 
fotografi emi a drobnými předměty 
souvisejícími s výše uvedenou 
tematikou. Přednáška je zaměřena 
na život lidí v Protektorátu, proble-
matiku židovského obyvatelstva, 
partyzánů a události května 1945 
ve Velkém Meziříčí.

Přednášky se budou konat v bu-
dově zámku Velké Meziříčí pro 
předem objednané školní sku-
piny. Z kapacitních důvodů je 
nutné se objednávat na tel. č. 
566 522 206 nebo na e-mailu 
ripperova@muzeumvm.cz (kon-
taktní osoba: PhDr. Marie Rip-
perová), cena je stanovena na 
10 Kč za žáka, pedagogický dozor 
má vstup zdarma. Další infor-
mace o nabízených programech 
pro školní skupiny najdete na 
www.muzeumvm.cz.

Využijte této výjimečné nabídky. 
Těšíme se na vás!

Muzeum Velké Meziříčí

Setkání
Přátelské setkání bývalých pracovníků Svit Velké Meziříčí 

se koná dne 21. dubna 2010 ve zdejší restauraci U brány.

Cvičiště AD ASTRA Dolní Heřma-
nice vás i vaše šelmy srdečně zve 
na jarní ukázku psích dovedností 
a agility v neděli 11. 4. od 14 hodin 
na cvičišti v Dolních Heřmanicích. 
V tento den se také uskuteční 

zápis do jarních kurzů agility 
a psí poslušnosti. Více informací 
naleznete na webových stránkách: 
www.ad-astra-dh.ic.cz, nebo na tel.: 
777 612 484 

-fl -

Setkání rodáků 22. května 2010
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 

našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1960. Srdečně jsou 
zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem městě 
a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.

Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, kteří 
žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě na matriku 
(budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci.                         M. Bednaříková, matrikářka

Výstava
fotografií

Jasny Rapušákové
CAFÉ TIME (passage IMCA, Náměstí 12)

4. – 30. dubna 2010

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina
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Novostavba domova pro seniory, který vyrůstá v Čechových sadech v sousedství Domu s pečovatelskou 
službou a fi nancuje ji kraj Vysočina, je již z větší části osazena okny. Noví obyvatelé se mají stěhovat na pře-
lomu roku 2010 a 2011.                                                                                                                  Foto: Iva Horká

První etapa výstavby obytného souboru, který realizuje fi rma BUILDINGcentrum-HSV za školou v Čechových 
sadech, byla zahájena. Kromě bytových domů přibudou v tomto areálu také řadové garáže. První byty by měly 
být k předání ještě letos.                                                                                                              Foto: Iva Horká

Centrum kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce je před dokončením. Jeho slavnostní 
otevření by mělo proběhnout v květnu letošního roku. Osová Bítýška získala na akci evropské dota-
ce ve výši téměř třiceti milionů korun.                                                             Foto: Martina Strnadová

Budova bývalého katastrálního úřadu ve Velké Bíteši, v níž vzniká centrum obrábění pro střední odbor-
nou školu Jana Tiraye, má již zateplený plášť a vyměněná okna i dveře. Uvnitř jsou dokončovány omítky, 
obklady i podlahy. Dílo by mělo být hotovo do konce června 2010.                        Foto: Martina Strnadová

Historická budova někdejšího Svitu na velkomeziříčském náměstí prochází od února letošního roku rozsáhlou 
rekonstrukcí. Ještě před letošními Vánocemi by v areálu mělo být otevřeno nové obchodně-administrativní 
centrum. Více čtěte v článku na straně 1.                                                                                  Foto: Iva Horká

Nový Svit buduje investor z gruntu. V zadní části dvorního traktu již byly zbourány všechny staré objekty 
a v minulém týdnu byly založeny základy pro novou stavbu.  Na jejich místě vyroste moderní dvoupodlažní 
obchodní pasáž propojená s hlavní budovou.                                                                               Foto: Iva Horká

Fotografi e byly pořízeny 31. 3. a 1. 4. 2010.



Číslo 14 7. dubna 2010 strana 7VELKOMEZIŘÍČSKO – FOTOGALERIE MĚSÍCE BŘEZNA

Klienti Dětského střediska Březejc se aktivně zapojili do programu jubilejního desátého ročníku charitativního 
plesu, který pořádali ve spolupráci s Jupiter clubem 5. 3. 2010.                                               Foto: Iva Horká

Spisovatel Ivan Klíma, který patří k nejpřekládanějším a ve světě nejznámějším českým autorům, navštívil 
čtenáře ve velkomeziříčské knihovně 4. 3. 2010.                                                                 Foto: Martina Strnadová

Úspěšné sportovce města, fotbalisty Jiřího Polanského (vpravo) a Patrika Pokorného, oceněné v kategorii 
odchovanci, vyzpovídal moderátor akce Milan Dufek.                                               Foto: Martina Strnadová

Zvláštní ocenění během vyhlášení sportovce města 2009 dne 26. 3. 2010 z rukou starosty Františka Bradáče 
(vpravo) přebírá Jiří Winterling st.                                                                                            Foto: Martina Strnadová

Oblíbený písničkář, muzikant i skladatel Jaromír Nohavica koncertoval 
po zhruba deseti letech opět ve Velkém Meziříčí. Tentokrát v Jupiter clubu 
21. 3. 2010.                                                                       Foto: Iva Horká

Na tradiční výstavě od 29. do 31. 3., kterou pořádá každoročně před Veli-
konocemi Český svaz žen a Jupiter club, byly k vidění jak tradiční výrobky, 
tak ojedinělé.                                                                  Foto: Iva Horká

Jakub Smolík (v jevištním převleku) se letos v našem městě doposud objevil 
dvakrát – na charitativním plese a na samostatném koncertu s kapelou 
19. 3. 2010.                                                                      Foto: Iva Horká
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Od dubna 2010 otevíráme sobotní víkendové kurzy pro pokročilé
► Termín 1: 17. a 24. dubna 2010 10 × 90 min.
► Termín 2: 1. a 15. května 2010 10 × 90 min.
► Termín 3: 22., 29. května a 5. června 15 × 90 min.
OMEZENÝ POČET MÍST max. 6 osob!!!
Příjem přihlášek do 14. dubna 2010
Kontakt: ECO Velké Meziříčí, R. Procházková tel.: 602 325 108

Intenzivní víkendová výuka angličtiny
s americkým rodilým mluvčím

Přerušení dodávky elektrické energie
Dne 8. 4. 2010 od 8.30 do 11.10 hodin. Velké Meziříčí: ulice Nová Říše 
(od Zahradní dolů), Uhřínovská 18, 20, Zahradní (od statků po křižovat-
ku s Novou Říší), Střední škola, Agro, Real elektro, RODOS, JPM Net, 
Complet od 7.30 do 14.30 hodin Velké Meziříčí: část města napájená 
z trafostanic s energetickým názvem Weckman a Autorast, dále trafo-
stanice Vezeko (č. 201291) – vypnutí se netýká domácností, trafostanice 
Evra2 (č. 201039) od 12. 4. 2010 od 7.30 do 14.30 hodin.Velké Meziříčí 
Hornoměstská 361/33, 364/37 od 11.10 do 13.40 hodin Velké Meziříčí: 
ulice Fr. Stránecké po ulici Na Pískách, Hliniště 1018, 951, Jihlavská, Na 
Pískách, Polní, Strmá, U Elektrárny.                                             -E.ON-

Floor-Group-Trifanov
podlahové studio,

Radnická 45,
Velké Meziříčí 

Jsou nespolehliví, cena 
neodpovídá kval i tě , 
nevyřizují reklamace ani 

po devíti měsících
Zvu na prohlídku ČOI

od 12. 4. 2010 na adrese:
Velké Meziříčí,

ul. Střední 5 – LOKALITA 
HLINIŠTĚ 

tel.: 566 524 275

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521
Bez poplatku, bez zkoumání 

registru tel. 723 661 374

Skupina ANO oznamuje 
změnu mobilu: 737 477 773. 

Hrajeme
lidovky a moderní písně.

stáří 17 týdnů, prodej, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772

dovoz betonu, písku, štěrku, 
uhlí… do 1,5 t

tel.: 602 552 393

místo, které bude žít

Bližší informace na:
www.novysvit.cz, info@novysvit.cz

nebo na: 722 964 554
AVISTA TEAM s. r. o.

Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

1800 m2 pro vás

obchody ● kanceláře
služby ● relaxace

Grantový program 
Zdravé město 2010
Rada města na svém zasedání dne 10. března 2010 vyhlásila pět témat 

grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí.
Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny 
bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního 
stylu, projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek,…).
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty za-
měřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora 

rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti
Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do dvaceti let (celoměstské sportovní soutěže, dětské 

tábory, soustředění mládežnických družstev,…).
Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty 
napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociál-
ních skupin (formou informačních výstav, výtvarných či literárních 
soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí apod. – 

vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb).
Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní 
prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální 

nouze občanů města Velké Meziříčí.
V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt.

Maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spolu-
účast předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení 
fi nančního prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé 

obdrží fi nanční prostředky až po provedení vyúčtování.
Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, či jiné organizace pro-
kazatelně nekomerčního charakteru. Projekt mohou předložit fyzické 
osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně 
se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve 
smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.
 Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě 
předlohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí 
vycházet z programu podpory zdraví na rok 2010 a z priorit Plánu 
zdraví města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou 
vybírány projekty zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabáku 
(květen), Národní dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobi-
lity (září), Dny zdraví (říjen), 30 dní pro občanský sektor (říjen).

Termín odevzdání – 9. dubna 2010.
-šve-

Prodám
■ Cihlové bloky Tondach 30 P+D 
4 palety (zbytek ze stavby), cena 
18 Kč kus. Tel.: 608 401 132
■  Jawu 350 ,  t y p 639.  Tel .: 
606 157 522.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Nabízím půdu na zásyp, VM. 
Tel.: 608 550 196.
■  Obývací stěnu  – černoše-
dá, zánovní 2 roky, levně. tel: 
606 157 522
■ 100 HZ televizi Nokia uhlopříč-
ka 67 cm. Tel. 606 157 522
■ Kontejnerované borovice čer-
né. Tel. 736 272 064
■ Sklokeramický sporák v záruce, 
cena dohodou, tel.: 603 310 188.
■ Dívčí pokoj bílý, ve velmi dobrém 
stavu, 2 × šatní skříň, 1 × knihovna, 
skříň se zrcadlem, psací stůl s vel-
kou pracovní deskou, cena 8.000 
Kč jinak domluva. tel.: 732 802 808.
■ Ječmen a jarní pšenici, po do-
hodě dovezu. Tel.: 604 330 107.
■ Pitbike 150, model 2008, 12 kW, 
licence Honda, kros 110 km/h, 
výška sedla 87 cm, sportovní výfuk 
a podvozek, cena 21.000 Kč. Tel.: 
603 993 027.
■ VW transportér 2,5 TDI , 
r. v. 98, 6 míst, obsahem 2461 cm3. 
Výkon 75 kW, tažné zařízení, střeš-
ní nosič, částečně 2. sada kol, cena 
dohodou. Tel.: 605 455 122.
■ Nová kamna rozměr 46 × 46 cm 
výška 100 cm, prosklená dvíř-
ka, velké topeniště – lze vytápět 
i menší domek. Cena dohodou. Tel.: 
776 008 310.
■ Kamna Petry – zcela funkční. 
Levně. Tel.: 776 008 310.
■ Obývákovou stěnu. Barva kom-
binace tmavě hnědé s bílou. Délka 
4,5 m. Ve výborném stavu, cena 
dohodou.Tel.: 777 781 117.
■  Kamna Petr y.  Ve v ýbor-
ném stavu, cena dohodou. Tel.: 
777 781 117.
■ Podokenní plynové topidlo na 
zemní plyn, plynulá regulace 1 – 
5,5 kW. Ve výborném stavu, cena 
dohodou. Tel.: 777 781 117.
■ Sadbu brambor Dali 1 q, cena 
600 Kč. Tel.. 604 112 330.
■ Koňský gumák, cena 5.000 Kč. 
Tel.: 604 112 330.
■ Plaťák za traktor, 6 m dlouhý, 
cena 7.000 Kč Tel.: 604 112 330.
■  Motor Svět ,  4 koně,  cena 
5.000 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Škodu Felicie combi 1,3, STK 
do konce roku, rok výroby 1996. 
Cena 15.000 Kč, popřípadě sleva. 
Tel.: 605 108 722.
■ Nabízím nábytek – sekre-
tář, šatní skříň, knihovnu. R. v. 
1960, ořech, velmi levně. Tel.: 
728 922 971, 607 799 090.
■  Pálenou střešn í  k r y t inu 
„Jirčanka“, cca 2500 ks. Cena 
10 Kč/kus. Tel.: 605 466 561.
■ Levně prodám dopěstované 
rododendrony a azalky z Prů-
honic. Taktéž hlízy jiř in. Tel.: 
728 921 186.
■  P r o d á m  vo z í k  z a  a u t o 
+ odnímatelné víko. Rozměr: 
120 cm × 150 cm × 40 cm. TK 
– 6/2011, cena: 4.900 Kč. Tel.: 
723 980 102.

Koupím
■ Gramorádio Tesla 1007A „Alle-
gro“, Tesla 1002A „Maestro I“ nebo 
Tesla 1003A „Orchestr“, popř. jiné 
gramorádio Tesla z let 1958–1961 
v dobrém stavu (s funkčním rádiem 
i gramofonem). Tel.: 720 167 481 (ve 
všední dny po 15. hodině). Prosím 
nabídněte.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.

■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám RD 2 × 3+1 10 
km od VM, Přízemí domu 3 
místnosti + kuchyň, terasa, 
koupelna, WC. 2. NP byt 3+1 
s koupelnou, WC, terasou. Při 
rychlém jednání dohoda o ceně 
možná. Tel.: 607 917 718.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v cihlovém domě, 
plast. okna, s řadovou garáží 
ve Velkém Meziříčí, možno 
i samostatně. Nejvyšší nabíd-
ce. Tel.: 776 270 262.

■ Prodám byt 3+1 v Křižanově, 
ulice U Školy, první patro. Cena 800 
– 900 tisíc Kč. Tel.: 604 787 816.
■ Prodám zahradu o velikosti 
780 m2 se zahradní chatkou na zá-
padní straně Velkého Meziříčí, cca 
300 metrů od hranice města, krásná 
slunná poloha, vodovod, studna 
vlastní, cena dohodou. V případě 
zájmu volejte na tel.: 724 588 149.

■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši 
na Jihlavské ulici – 80 m2 s balko-
nem – novostavba. Volný ihned. 
Odstupné + převzetí úvěru. Tel.: 
777 186 589.

Pronájem
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+kk s prostornou 
garáží na ulici Čermákova. Možno 
i jednotlivě. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 1. kat. ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 718 096 .
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 ve Velkém Meziříčí, možno 
i s garáží. Tel.: 777 199 556.
■ Pronajmu kancelář v polyfunkč-
ním domě. Tel.: 603 220 489.
■ Pronajmu byt 2+1 na Novosa-
dech, možnost i jako kanceláře. Tel.: 
776 886 576.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici. Elektřina 220V. Cena doho-
dou. Tel.:777 865 385.
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví 
na slavnostní příležitosti. Cena 
dohodou. Tel.: 603 486 635.

Vykoupíme
vaši zadluženou nemovitost,

platíme hotově,
737 657 694.

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Využijte tedy naší nabídky a objednejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník v pdf a bude vám zasílán na vaši 
e-mailovou adresu.
Jeho cena bude 6 Kč, navíc s barevnou obálkou (tj. první a poslední 
strana novin).
Informace získáte také na telefonu: 566 782 009 (pevná linka) 
nebo 739 100 979 (síť O2).                                     -ivh-

Poděkování technickým službám
Jsem občanem Velkého Meziříčí asi 3 roky. Sleduji pozorně čistotu 

a úklid města. Tímto článkem bych chtěl poděkovat technickým službám 
a jejich zaměstnancům za provedený blokový úklid po zimě. Neprošel 
jsem celé město, ale to, co jsem viděl, se mně líbilo.                     Stejskal

Hledá se jorkšírský 
teriér černé barvy
slyšící na jméno Anuška, který 
se zaběhl v neděli 4. 4. ko-
lem 17 hodiny v Čechových 
sadech.
V případě nalezení volejte tel.: 
775 309 193. 

Zubní pohotovost
Sobota 10. 4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad 
 Pern., 566 552 444
Neděle 11. 4. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové 
nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve 
všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Ceník inzerce 
Jedno vydání soukromého řádkového 
inzerátu do rubriky »Prodám – kou-
pím – vyměním« je za cenu 25 Kč, 
s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 45 Kč. 
K inzerátům pod značkou je navíc při-
počítán manipulační poplatek 20 Kč. 
Do rubriky daruji bereme inzeráty 
zdarma.  Příspěvky do rubrik »Bla-
hopřání – vzpomínka – poděkování« 
jsou za cenu 100 Kč bez fotografi e 
a 150 Kč s fotografi í.    



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Komické d rama pě t i  žen 
(z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život 
jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela 
Zbytovská, Nikola Zbytov-
ská, Michal Bumbálek/Pavel 
Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB – DUBEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉhRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Foto:
www.divadlomalehry.cz

Programové oddělení, tel. 566 782 004, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2010/2011 – celkem 
6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
HLAVA XXII – Joseph Keller, překlad Šimon Pellar
MASKA A TVÁŘ – Luigi Chiarelli, překlad Zdeněk Digrin
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza, překlad Michal Lázňovský
MAM’ZELLE NITOUCHE – Florimond Hervé – Henri Meilhac, 
  Albert Millaud
HRDINA ZÁPADU – John Millington Syne, překlad Vladislav 
  Čejchan
HELLO, DOLLY! – Jerry Herman – Michael Stewart
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 
v průměru 648 Kč (možnost uplatnění dalších slev – 
např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 28. dubna 2010
od 19 hodin

Hudební komedie o dvou dílech podle hry G. B. Shawa Pygmalion
Úprava a texty písní: Alan Jay Lemer. Hudba: Frederick Loewe. Česká 
verze: Ota Ornest.
Slavný americký, dnes již klasický, muzikálový titul měl premiéru na 
Broadwayi v roce1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc repríz. Henry Higgins, 
arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (vědy o lidské řeči), se vsadí 
s přítelem Pickeringem, že naučí chudou pouliční prodavačku květin 
Elizu Doolittlovou správně mluvit. Ta skutečně projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu, kterou pak mohou ve společnosti vydávat za 
urozenou aristokratku. Tento příběh, který ve své prapodstatě vychází 
ze starověké řecké báje, byl označen za nejlepší muzikál století a jeho 
popularitu ještě posílila fi lmová podoba z roku 1964, která získala osm 
Oscarů včetně ceny za režii pro George Cukora i za vynikající herecké 
výkony Audrey Hepburnové a Rexe Harissona v hlavních rolích. Autoři 
tohoto muzikálu se nesnažili vytvořit něco lepšího nebo jiného, než byla 
původní hra geniálního pana Shawa, „pouze“ strukturu hry zhutnili 
a protkali písněmi, které vtipně dokreslují postavy. Nemalou zásluhu na 
úspěšnosti má i nádherná muzika Fredericka Loewe.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Letošní výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu naší 
organizace se koná dne 8. 4. 2010 v 17 hodin v moštárně na Fajtově kopci 
ve Velké Meziříčí. Zveme všechny členy organizace, taktéž i nové zájemce 
o zahrádkaření a s tím související činnosti. Celostátní nové vedení svazu 
hledá novou koncepci rozvoje našeho sdružení, neboť společenské změny 
se zcela zákonitě promítly i do našich aktivit. Blíží se jarní celostátní 
výstava „Flora Olomouc“ a tak jako v posledních letech, opět vyjíždíme. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 24. 4. Vyjíždíme v 7 hodin od Domusu, 
přihlášky podávejte od 1. 4. do 15. 4. u př. Švejdové osobně v pátek, 
sobotu a neděli v Radnické ulici č. 13 (zvonek) nebo na telefonním čísle 
775 647 604. Z ekonomických důvodů pojede jen jeden autobus, členové 
organizace mají přednost.                                  Za výbor ČZS Z. Nedopil

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

Život je potřeba žít napl-
no a nikdy není pozdě ho 
změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz

Jupiter club uvede
Divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu
Vstupné: 330 a 300 Kč

Rezervace a prodej vstupenek od 31. března 2010 na telefonních 
číslech 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém oddělení JC.

Vstupenky je nutno vyzvednout do 30. dubna 2010,
jinak budou dány do volného prodeje!

Změna programu vyhrazena!

Středa 7. v 17 a 19.45 hodin
AVATAR
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, 
svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyva-
telstvem Na‘vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka 
vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný 
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře 
je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, 
hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou oddělenou od lidského 
těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fl uores-
centní modrou kůži a dosahuje 3 m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán 
mezi jinými také Jake Sully, bývalý námořník, který byl při jedné z jeho 
předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A právě šance opět chodit přimě-
la Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána 
a po přistání na Pandoře je zcela ohromena úžasnou rozmanitostí místní ve-
getace. Stromy dosahují výšky mrakodrapů a světélkující prales je plný nád-
herných tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných prehistorických 
predátorů. To je jen zrnko překvapení, které posádku čeká. I když se zdá, že 
po počáteční nedůvěře lidí Na‘vi se posádce podařilo adaptovat a také získat 
prostor pro diplomatickou misi, Pandořané se rozhodně nehodlají nechat 
kolonizovat a dojde ke tvrdému střetu. Jake, který se postupně sblížil s míst-
ním obyvatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, stojí před 
rozhodnutím, za koho bojovat ve fi nální bitvě, která má rozhodnout o osudu 
a vývoji celého světa. Režie James Cameron. V hlavní roli S. Worthington, 
Z. Saldanaová, S. Weaverová, S. Lang. Akční sci-fi  USA, český dabing.
Vstupné: 72, 74 Kč 161 minut
Pátek 9. v 19.30 hodin
KATKA
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, ma-
pujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu 
se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla se lišit. Píše 
se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě 
Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život – touží mít přítele, jednou 
i rodinu. Happy end se však nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém 
fi lmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, 
fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným 
vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. Její touha je upřímná, 
droga ale nakonec vždycky zvítězí. Podaří se Katce konečně najít sílu ve 
chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci? Režie 
Helena Třeštíková. Film ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 90 minut
Sobota 10. v 19.30 hodin
MORGANOVI
V hlavní roli Hugh Grant a Sarah Jessica Parker.
Film Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského páru 
z Manhattanu, Paula a Meryl Morganových, jejichž dokonalý život má 
jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce 
ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí: jsou 
svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného zabijáka. FBI se je 
jakožto svědky snaží ochránit a pošle proto Morganovy z jejich milova-
ného New Yorku do malého městečka ve Wyomingu, kde je partnerský 
vztah, který narážel na jistá úskalí, nucen čelit Skalistým horám… leda 
by se Morganovým v jejich novém životě, oproštěném od BlackBerry, 
podařilo trochu zpomalit a znovu probudit vzájemnou vášeň. Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
VLKODLAK
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Od chvíle, kdy ve fi lmové klasice studia Universal zoufalý vlkodlak 
poprvé zavyl na Měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let, přesto postava 
spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou 
bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější zpracování legendy teď 
dostanete v luxusním balení, v němž najdete oscarové herce B. Del Tora, 
A. Hopkinse a čím dál populárnější E. Blunt. Éra dětství skončila pro 
Lawrence Talbota té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapomenout 
opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou 
se znovu spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen, která ho popro-
sila o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze stopy zmizel. 
Lawrence jí vyhoví a vrátí se domů, kde na něj kromě sarkastického otce 
čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, 
které se po nocích toulá po okolí a vraždí vše živé. Lawrence je vůči 
těmto povídačkám zpočátku imunní, stejně jako inspektor Scotland Yardu 
Aberline, jenž vede pátrání po zmizelém. Postupně ale začíná sestavovat 
děsivou skládanku, jejímž ústředním dílkem je starodávné prokletí, které 
ty, kdo jsou jím zasaženi, za úplňku proměňuje ve vlkodlaky. Aby prověřil 
míru pravdivosti této legendy a zároveň ochránil budoucí švagrovou, 
kterou začal bezmezně milovat, vydá se za plného měsíčního svitu na 
„procházku“ po blackmooreských lesích, aby ono nebezpečné monstrum 
vypátral a zabil. Pokud samozřejmě vůbec existuje. Když Lawrence vyráží 
na trestnou výpravu, zdaleka ještě netuší, jak moc ho tato noc změní…
Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je 
také hrdina.
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmenší, co mu 
teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí 
bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím 
i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho 
skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. A to mimo jiné 
znamená, že Percy je napůl člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo málo, 
nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou 
hůl ukrývající blesky… a o níž se bez nadsázky dá říct, že jde o nejstarší 
zbraň hromadného ničení. Percy se proto musí připravit na nejnáročnější 
dobrodružství ve svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepří-
znivěji… Fantasy horor Kanady. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 118 minut

Dne 8. dubna 2010 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí našeho milé-
ho tatínka, tchána a dědečka, pana 
Josefa Prachaře 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomíná 
dcera Iveta s rodinou. 

Milá maminko
a babičko,
přejeme Ti na cestě
do další padesátky
hodně zdraví,
štěstí, elánu,
přečtených knížek
a hlavně trpělivosti
s námi všemi.

V pátek 9. 4. 2010 vzpomeneme 
11. výročí úmrtí pana
Pavla Bedáře
z Velkého Meziříčí.
Stále s láskou vzpomínáme.

Manželka a dcery s rodinami

Blahopřejeme Ti, milý tatínku, 
k právě narozenému synkovi. 
Aby měl bezstarostné dětství 
i šťastný život, ale také to, abys 
z něho vychoval obětavého a las-
kavého človíčka, se smyslem pro 
humor a láskou ke sjezdovému 
lyžování a všem adrenalinovým 
aktivitám vůbec. 
Zkrátka, aby malý Jiříček byl tako-
vý, jako jeho táta.

Kamarádky ‚Sudičky‘
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 
nebo na programové oddělení JC.

www.bagrcz.cz

V pátek 23. dubna 2010 od 20.00 hodin na velkém sále JC.
Hraje: DJ BOND

V pátek 16. dubna 2010 v Jupiter clubu
Vstupenky v předprodeji lze zakoupit za 180 Kč na programovém oddě-
lení Jupiter clubu.  
Po vyprodané podzimní „koncertní tkaničce“ a vydání alba „Hlavní 
uzávěr splínu“, kterého se prodalo přes 8 000 kusů, je Tomáš Klus no-
minovaný v kategorii „Zpěvák roku“ na hudební cenu TV Óčko 2009 
a v kategoriích „Zpěvák roku“ a „Album roku“ na cenu Žebřík 2009 
Report Music Awards. Začátkem března startuje druhou část své „kon-
certní tkaničky“. Po úspěšných koncertech vyjíždíme do dalších měst. 
Ve Velkém Meziříčí se koncert uskuteční v pátek 16. 4. 2010 v Jupiter 
clubu. Začátek je ve 20 hodin, sál otevřen od 19 h odin.
Cena vstupenky je 180 Kč v předprodeji a na místě 220 Kč.
Vstupenky lze za-
koupit na těchto mís-
tech: Velké Meziříčí 
– Jupiter club, pro-
gramové oddělení, 
tel.: 566 782 004, eM 
Móda, Vrchovecká 
74, tel.: 564 409 319. 
Žďár nad Sázavou 
– Cestovní agentu-
ra Vysoč ina Tour 
– Lenka Fejfárová, 
Nádražní 464, tel.: 
566 624 164. Třebíč 
– 1SHOP.CZ, Karlo-
vo náměstí 47, tel.: 
603 805 908. Jihlava 
– CA Ježek – Dra-
homíra Šmerglová, 
Divadeln í 8, tel .: 
567 330 034. Dále 
v předprodejní síti 
Ticketpor tal a na 
www.ticketportal.cz. 
Vstupenky jsou v pro-
deji.      

       -pp-

Zveme vás na výstavu
Marek Číhal – obrazy, František Dvořák 
– sochy, Milan Fleck – obrazy, Erik Ja-
noušek – kresby, Daniela Maružánová 
– sklo, Bára Najmanvá – bray Gerda 
Odehnalvá – obrazy, Rosťa Pátek – 
sklo, Sylvie átková – keramika, Martina 
Pospíšilová – obrazy, PWL – obrazy, 
Andrea Stehlíková – užité umění, Jitka 
Valová – vitráže
Výstava je přístupná v pracovní 
dny od 9 do 16 hodin do 18. dub-
na 2010, mimo tuto dobu je mož-
no se objednat na 776 175 670, 
jmatelier@seznam.cz, Výtvar-
ný ateliér Jana Mikysková, 
Novosady 36, Velké Meziříčí

Od dubna je Galerie zpřístupněna od úterý do pátku od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00, v sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 10.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00.

Vstupné na expozice Magen David 20 Kč; děti, studenti a senioři 
10 Kč.

Soutěž o CD skupiny Bagr
Pět výherců naší malé soutěže získá jako dárek CD skupiny Bagr. Otázka: 
Na velikonoční sobotu se BAGR představí v Hodově. Se kterým zpěvá-
kem zde naposledy skupina účinkovala?
a) Petr Kapinus b) Alo c) Jarek Filgas d) Petr Szabó
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a jeho originál vystřihněte 
a přineste osobně nebo zašlete do redakce do 11. dubna 2010 na adresu:
Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17. 594 01 Velké Meziříčí

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Eva Šmídová
Alena Zezulová

E Š íd áŠ d

do 13. 4. 2010, výstavní sín 
Jupiter clubu, od 8 do 16 hodin 
v pracovní dny
Der n ié ra  v ýs t av y v úte r ý 
13. 4. 2010 ve 13 hodin, výstav-
ní síň, odborný výklad PhDr. Jan 
Chalupa z Horácké galer ie 
Nové Město na Moravě

Vernisáž: neděle 11. 4. 2010 ve 14 hodin, předsálí kina Jupiter club,
vystoupí pěvecký sbor Harmonie

Otevřeno: po-pá (úterý zavřeno) 8–16 hodin,
dále v provozu kina, od 12. 4. do 9. 5. 2010

V rámci vernisáže se zde bude prezentovat firma Diamonds 
International Corporation (zabývající se výrobou a prodejem 
originálních luxusních šperků) s tzv. „Diamantovým přípitkem“

– jako velké překvapení této vernisáže

HOLDING ONTO HOPE (USA)
MY AUTUMN (RU)

SMASHED FACE, D.A.D
http://www.myspace.com/hohband

Emotivní post hardcore ze slunné Californie! Poprvé v ČR – 
jediný koncert a exklusivně v Rock Depu!

Nutno slyšet, nutno vidět!!!

Schizofón fest vol. VII
čtvrtek 22. 4. 2010 Velké Meziříčí – Rock Depo club, 19 hodin

XV. Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE

na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6., Velké Meziříčí, zámek, 19.30 hodin
Marco Beasley – zpěv
Gudio Morini – cembalo
„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, Guido Morini,
Alessandro Grandi, Giovanni Felice Sances, 
Claudio Monteverdi, Guido Morini, Giovanni Stefani
Středa 23. 6., Velké Meziříčí, nádvoří zámku, 19.30 hodin
David Dorůžka Trio (David Dorůžka – kytara, Michal Baranski – kon-
trabas, Lukasz Zyta – bicí) 
„Wandering Song“
Zvýhodněné vstupenky na Concentus Moraviae pro festivalová města!
Na každou vstupenku za plnou cenu zakoupenou v městském předprodeji 
do 24. 5. 2010 bude poskytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na 
zlevněné vstupenky (studenti, důchodci).
Kdo má zájem navštívit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně 
cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku na pět a více koncertů 
dle vlastního výběru a ušetří tak 40 % z původní ceny.

Jupiter club uvede
Koncert

Soutěžte o volné vstupenky 
na koncert Tomáše Kluse

Výherci soutěže získají volnou vstupenku na koncert 16. 4. v Jupiter clubu.
Otázka: Který zpěvák nejvíce ovlivnil tvorbu Tomáše Kluse?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a jeho originál vystřih-
něte a přineste osobně nebo zašlete do redakce na adresu nejpozději do 
14. 4. 2010.
Týdeník Velkomeziříčsko
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

V pátek 9. 4. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC
Vstupné: 350 a 300 Kč
Prodej vstupenek na progra-
movém oddělení JC, tel. číslo: 
566 782 004, 566 782 001.
V Y UŽI J T E VST U PEN KY 
LAST MINUTE, blíže čtěte 
v avizním okénku na str. 1.

se skupinou

Výstavu Velká Bíteš 3000 
lze zhlédnout do poloviny dubna

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s ateliérem Environment 
FaVU VUT v Brně, v čele s doc. ak. mal. Vladimírem Mertou, pořádá 
výstavu „Velká Bíteš 3000“, která se koná od 24. března do 15. dubna 
2010 v prostorách městského muzea ve Velké Bíteši v tradičních otvíracích 
hodinách, Po–Pá 8.00–12.00, 14.00–16.00.

Výstava obrazů Jitky Králíkové

Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum (ww.tvorive-centrum.cz).
Otevřeno každý všední den a o víkendu 30. dubna až 2. května od 10.00 
do 18.00. Vstupné dobrovolné. Vernisáž výstavy 4. 4. 2010 v 15.00 – jste 
srdečně zváni.

4. 4.–31. 5. 2010
Oslavice u Velkého Meziříčí

V pátek 16. dubna 2010 vystoupí v KD v Pikárci (namísto 
avizovaného Žďáru skupina Turbo).

POZOR ZMĚNA!

Do neděle 18. dubna 2010 můžete shlédnout výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ 

Zúčastněte se soutěže
o volné vstupenky.

Pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku: Ve kterém 
roce vznikla první sestava skupiny Turbo a v jakém byla 
složení? do 11. dubna (včetně) na kontakty uvedené v tiráži. 
Tři výherci budou odměněni dvěma vstupenkami.    -red-

POCITY a DEVÍTKA
Brněnská skupina Pocity pozva-
la jednu z nejlepších folkových 
kapel Devítka k jedinečnému 
společnému koncertu, který se 
uskuteční v příjemném prostředí 
Katolického domu v Křižanově 
9. 4. v 19.30. Jste srdečně zváni.

www.pocity.net 
a www.devitka.cz

Jupiter club a surrealistická skupina Stir-up připravují výstavu

výstavní síň JC od 19 . 4. do 12. 5. 2010
vernisáž v neděli 18. 4. v 10 hodin, úvodní slovo PhDr. Václav Pajurek

Jste srdečně zváni!!

Jupiter club s. r. o.
Velké Meziříčí pořádá

v pátek 14. května 2010

v předsálí velkého sálu 
od 17 do 21 hodin. Určeno 
pro žáky od 12 do 15 let.

Vstupné: 35 Kč.
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ŠACHY

STŘÍPKY
Z HOKEJOVÉHO TURNAJE

FC VM st. dorost – Hanácká 
Slávia Kroměříž 3:0 (0:0)
Střelci: (54.) Kuřátko, (66 a 79.) Ví-
tek. Rozhodčí: Nádvorník – Straka, 
Burian, ž. k. J. Večeřa (56.), Mucha 
(76.), Wasserbauer (90.). Sestava FC 
VM: Simandl – Horký, Z. Večeřa, 
J. Večeřa, Mucha – Kaminaras 
(46. Malec), Vítek, Smejkal, Kozuň 
(72. Pospíšil) – Kuřátko (79. Was-
serbauer), Liška
První poločas začal oboustranně 
opatrně. První náznak šance byl 
teprve v 5. minutě, kdy po levé 
straně prošel Kozuň, ale jeho po-
hotový centr levačkou proletěl jen 
vápnem. První gólová šance přišla 
v 9. minutě, kdy pohotově z první 
poslal do vápna na nabíhajícího 
Edu Smejkala pas Mirek Horký, ale 
Eda hlavou přestřelil branku hostí. 
V dalším průběhu poločasu měl 
náš tým jasnou územní převahu, 
ale všechny akce končily nedůra-
zem ve vápně nebo špatnou fi nální 
přihrávkou. Až v závěru poločasu 
přišly opět dvě šance po přímém 
kopu Smejkala a dorážce po rohu 
od Kozuně.
Druhý poločas jsme začali velmi 
aktivně od samotného začátku, kdy 
se uvedl střídající Malec pěknou 
střelou, kterou brankář domácích 
vyrazil na rohový kop. V 51. minu-
tě měli první gólovou šanci hosté, 
ale rychlý protiútok zneškodnil 
Simandl. V 53. minutě po rohovém 
kopu Kozuně hlavičkoval Liška, 
brankář vyrazil před sebe a Vítek 
z malého vápna přestřelil branku. 
V 54. minutě jsme se konečně do-
čkali. Smejkal poslal českou uličku 
na Kuřátka, který se ocitl sám za 
obranou a nájezd na hosty zakon-
čil levačkou k tyči branky. V 60. 
minutě přišla druhá a poslední 
šance hostí, ale tvrdou střelu opět 
zneškodnil náš výborně chytající 
Simandl. V 66. minutě opět rohový 
kop Kozuně, na ten si naskočil Ví-
tek a bylo 2:0. V 72. minutě přišel 
nesmyslný skluz na unikajícího 
Kozuně. Slávek musel být odnesen 
z hřiště a střídán. V 79. minutě za-
hrával opět přímý kop Eda Smejkal, 
míč posadil na hlavu aktivnímu 
Vítkovi, a ten se nemýlil (3:0).
Vítězství si kluci zasloužili za 
aktivitu v celém zápase, i když se 
střelecky prosadili až v druhé půlce. 
Důležité je, že se hlavně zlepšil 
oproti předešlému utkání herní 
výkon celého mužstva.        -sme-

divize 18. kolo
FC VM ml. dorost – Kroměříž 
B 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Straka – Nádvorník, 
Burian. Diváci: 30. Branky: Štefka 
(74.) – Košina (57.). Karty: žlutá – 
62. Rosický, červená – 75. Rosický. 
Sestava: Řeháček – Procházka, 
Polák, Štefka, Rosický – Denev 
(65. Krejčí), Prchal, Láznička (50. 
Weiss), Bárta (57. Maloušek) – Ka-
meník, Pól (40. Bradáč)
Začátek prvního poločasu byl 
z obou stran opatrný. Až ve 13. min. 
zahrávali hosté pokutový kop, který 
letěl jen do náručí brankáře. V 18. 
min. dostal krásný míč za obranu 
Bárta od Štefky, který si jej potáhl 
vedle velkého vápna a odcentroval 
po zemi na volného Póla, ale jeho 
střela sotva doletěla k brankáři. Ve 
32. min. zahrával pokutový kop 
Polák, ale jeho střela letěla těsně 
nad šibenici. Do konce prvního 
poločasu se nic zásadního nestalo.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili s tím, že musíme hrát po zemi 
a hlavně přes lajny. Ve 46. min. 
dostal hostující brankář přihrávku 
od svého hráče, ale ten okamžitě 
vykopl míč do Prchala, ten jej za-
chytil a vystřelil těsně vedle tyče. 
Soupeře jsme dostávali do ofsajdo-
vé pasti. V 57. min. dostal hostující 
hráč míč za naši obranu, kde si jej 
potáhl a nacentroval pod sebe osa-
moceného hráče, a ten nekompro-
misně vystřelil do brány 0:1. V 64. 
min. nedal penaltu Polák, když jeho 
střelu vytěsnil brankář na břevno. 
V 68. min Řeháček chytl vyloženou 

branku, která letěla k tyči. O chvíli 
později opět hosté zaútočili, když 
po střele z malého vápna orazít-
kovali tyč. V 74. min. po rohu 
Rosického zavěsil do brány hlavou 
Štefka na 1:1. V 75. min. dostal 
právem červenou kartu Rosický, 
když zezadu na prostředku hřiště 
bezdůvodně srazil hráče k zemi bez 
míče. Od té doby jsme se kousli za 
zuby a bojovali až do konce, když 
v 78. min. šel sám na bránu Krejčí, 
ale střílel jen do brankáře a v 79. 
min. po zahraném rohu hlavičkoval 
Štefka k tyči, ale brankář bravurně 
vyrazil na roh.
Utkání z naší strany nebylo kvalitní 
jak v Havlíčkově Brodě. Kluci hráli 
všechno středem hřiště a nevyuží-
vali lajny. V obrané fázi při vystupo-
vání se někdo vždy zapomněl, a to 
narušilo obranné postavení (hlav-
ně ve druhém poločasu). Velkou 
pochvalu si zaslouží hráč Štefka, 
který nevypouštěl žádné souboje, 
dal gól a zabránil hostům k slib-
ným gólovým akcím. Příští týden 
hrajeme v Uherském Brodě.  -ls-

MSŽD D – 17. kolo
MSK Břeclav – FC VM st. žáci 0:0
Hlavní rozhodčí: Vostřejž. Počet di-
váků: 40. Sestava: Hladík – Benda, 
Voneš, Pálka, Gregor – 
Vokurka (47. Liška), Ráček, Ná-
pravník, Říha – Komínek, Novotný 
O.
Do jarní části soutěže vstoupili naši 
žáci utkáním v Břeclavi. Domácí 
si zpočátku vytvořili mírný tlak. 
Do první šance utkání se dostali 
hosté, když v 17. minutě obešel 
Komínek brankáře, ale z úhlu trefi l 
jen tyč. Domácí se do šance dostali 
ve 26. minutě, ale střela útočníka 
skončila nad bránou Hladíka. V 33. 
minutě, zahrávali domácí roh, hla-
vička záložníka skončila těsně nad 
břevnem.
Druhý poločas měl stejný obraz hry. 
Domácí měli mírnou převahu, hosté 
hrozili z brejků. Utkání žádnou 
branku, ale nenabídlo.

18. kolo
FC VM – SK Kroměříž 0:2 (0:0)
Hlavní rozhodčí: Beneš. Počet di-
váků: 60. Střelci branek: 62. Horák, 
64. Havlík. Sestava:
 Sysel – Benda, Nápravník, Pálka, 
Gregor – Vokurka (50. Liška), 
Ráček, Říha, Chytka – Komínek, 
Novotný O.
V prvním jarním utkání na domácí 
půdě přivítali naši žáci druhý tým 
tabulky Kroměříž. Domácí chtěli 
odčinit podzimní porážku z Kromě-
říže 0:5. Ve 14. minutě se po křídle 
uvolnil Komínek, nahrál míč do po-
kutového území, ale Novotný na něj 
nedosáhl. Hosté se do první šance 
dostali v 23. minutě, když se rychlou 
kombinací dostali před naše poku-
tové území, ale útočník Kroměříže 
minul branku. V 31. minutě zahrozili 
hosté podruhé, když přízemní střelu 
vyrazil Sysel na roh.
Domácí se snažili z Kroměříží 
držet vyrovnané utkání i v druhém 
poločase. V 42. minutě se ke střele 
dostali opět hosté, když Havlík 
přestřelil branku. Největší šance 
domácích se zrodila v 46. minutě, 
Ráček poslal míč do volného pro-
storu, toho se zmocnil Komínek 
a řítil se na branku, jenže v poslední 
chvíli mu míč uklouzl z kopačky 
a obránce ho odkopl do autu. V 62. 
minutě zahrávali hosté roh, na který 
nejvýše vyskočil hostující útočník 
a hlavou poslal míč do sítě – 0:1. 
V 64. minutě hosté skórovali po 
druhé, když přímý kop s přehle-
dem zahrál Havlík a míč skončil 
v sítí – 0:2. Domácí přišli o body 
až v závěru.                         -dek-

FC VM starší přípravka
VM – HFK Třebíč 1:6 Kaf ka 
Zdeněk
VM – Chotěboř 5:1 Kafka Zdeněk 
2, Kudláček Petr, Dvořák Zdeněk, 
Chevalier Martin

FC VM mladší přípravka
VM – HFK Třebíč 3:4 Malata 
Mirek 2, Vokurka David
VM – Chotěboř 0:4             -chal-

16. ročník Velikonoční laťky
Ve středu 31. března uspořádali 
učitelé tělesné výchovy Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí 
sportovní soutěž pro žákyně a žáky 
5., 6. a 7. tříd. Celkem 56 závodníků 
si změřilo svoje skokanské doved-
nosti v atletické disciplíně – skoku 
vysokém. Na tři nejlepší v každé 
kategorii čekal diplom a velikonoč-
ní nadílka. K vidění byla řada hod-
notných výkonů. Podstatné bylo, že 
většina soutěžících si zlepšila svoje 
dosavadní skokanská maxima. 
Letošní mítink nepřinesl změnu 
zápisu v historických tabulkách 
předchozích ročníků, nejhodnot-
nějšího výkonu dosáhl vítěz chla-
pecké kategorie sedmáků Adam 
Košábek, který se ladně přenesl 
přes laťku ve výšce 148 cm.

Kategorie dívky 5. třídy:
1. Očenášková Tereza 116 cm
2. Sáblíková Iveta 113 cm
3. Uchytilová Agáta 110 cm
4. Nováková Kristýna 107 cm
5. Závišková Kateřina 107 cm

dívky 6. třídy:
1. Doležalová Romana 119 cm

2. Kačírková Gabriela 113 cm
3. Očenášková Kristýna 113 cm
4. Bačová Soňa 110 cm
5. Štěpánková Marie 101 cm

dívky 7. třídy:
1. Janečková Denisa 132 cm
2. Kopečková Kateřina 125 cm
3. Koudelová Tereza 119 cm
4. Sedláčková Klára 119 cm
5. Hleba Ivanna 116 cm

Kategorie chlapci 5. třídy:
1. Tomek Daniel 124 cm
2. Vlach Dominik 121 cm
3. Mezhlumyan Martin 115 cm
4. Janíček Martin 115 cm
5. Vlach Stanislav 115 cm

chlapci 6. třídy:
1. Hýl Petr 130 cm
2. Smažil Pavel 124 cm
3. Starý Ivo 118 cm
4. Štandera Jan 118 cm
5. Kobylka Lukáš 112 cm

chlapci 7. třídy:
1. Košábek Adam 148 cm
2. Smejkal David 139 cm
3. Horký Bohuslav 124 cm
4. Kozina Josef 124 cm
5. Rudolf Martin 121 cm

-záv-
Další foto: www.zs-oslavickavm.cz

Krajský přebor – 10. kolo:
Sokol Bedř ichov/Jihlava A – 
Spartak VM A 6:2
Bedřichovští sokolové byli coby 
vedoucí klub tabulky v tomto zá-
pase vysokými a jasnými favority; 
Velkomeziříčští prostě neměli mít 
nárok. Nu, a také že ho neměli: 
vítězství silného bedřichovského 
týmu bylo posléze značně jedno-
značné, prostě přesně takové, jaké 
se původně čekalo. Z našich hráčů 
uspěli jednak kapitán Nedoma, 
jednak ostřílený a všemi přírodní-
mi mastmi mazaný kozák, bohatýr 
a matador Čtveráček: ti totiž jako 
jediní z VM bodovali, a to dokonce 
naplno – zatímco ostatní našinci 
vyšli bodově úplně naprázdno. Je 
však potřeba si uvědomit a přiznat, 
že prohrát s těmi nejlepšími prostě 
není (a ani nemůže být) žádná velká 
ostuda. Pokud jsi bojoval statečně 
a neohroženě, a třeba přitom i mar-
ně, nemáš se zač stydět... Poslední, 
tedy 11. kolo, se uskuteční v neděli 
11. dubna. V kulečníkovém salónku 
restaurace U Kozů se střetnou Spar-
tak VM A a SF Gambit Jihlava A; 
začátek utkání je v 9 hodin.

Regionální soutěž/skupina Vý-
chod – 10. kolo:

Spartak VM B – SF Gambit Jih-
lava C 2:3
Za domácí Janák Mart. 1 bod – 
Kučera (C) a Dvořák J. po 0,5 b. 
– Urbánek a Švihálková 0 b.
V závěrečném utkání letošní sezony 
se velkomeziříčskému béčku příliš 
nevedlo. Bojovou zástavu pevně dr-
žel pouze mladý hráč Martin Janák, 
dosti zdatně si počínali Dvořák a ka-
pitán Kučera; úplně však zkolaboval 
mladý Urbánek a ani dívčí duel 
Švihálková versus Bradáčová nedo-
padl pro náš tým vůbec dobře, když 
hostující – přes svoje mládí herně 
velmi zkušená – Jihlavanka byla pro 
domácí Katku přece jen příliš silnou 
kávou. Právě s jejím otcem, který 
je z hostů herně nejvyspělejší, však 
dokázal remizovat mostišťský Kuče-
ra, a to tedy rozhodně není špatné.
Družstvo Spartak VM B však letos 
poněkud tragicky propadlo: v tabul-
ce se beznadějně topí na samotném 
dně a může se utěšovat snad jedině 
myšlenkou, že naštěstí ani není 
kam sestupovat. Jeho celkový vý-
kon v sezoně 2009/2010 byl prostě 
tristní a nedostatečný – a navíc ne 
dost statečný…                      -vp-

 Vítězné mužstvo Kaliningradu 
(město s 600 tisíci obyvateli) na 
turnaji pod názvem Zapad Rossii 
hraje a trénuje na jediném stadi-
onu ve městě. Rozměry plochy 
mají 40×20 m?! Pro porovnání 
Velké Meziříčí 56×27 m.

 Nejvíce vstřelených branek 
a asistencí měl kanadský hráč 
David Lacroix z Les boys Mon-
treal 11+8.

 Nejstarší hráč turnaje Michel 
Chatillon z francouzkého Bou-
caniers Toulon – neuvěřitelných 
67 roků!

 Účastníci turnaje navštívili 
v Praze utkání naší extraligy 
Slavia Praha – Zlín.

 trenér domácích Old boys Miro-
slav Horký většinu svých svěřen-
ců trénoval už před 30 roky.

 Na slavnostním vyhlášení v kon-
certním sále Jupiter clubu byli 
starostou města Františkem 
Bradáčem a místostarostou Jo-
sefem Komínkem odměněni 
také domácí hráči Václav Krejčí 
st., Zdeněk Parkan a Lubomír 
Jurek.

 Utkání se hrála v duchu fair play, 
pouze jedno drobné, nezaviněné 
zranění ruského hráče bylo ošet-
řeno v nemocnici Mostiště.

 Rozhodčí podávali kvalitní 
vý kony po celou dobu turnaje. 
Finále mezi ruským týmem 
a mužstvem Kanady řídil vel-
komeziříčský mezinárodní sudí 

Antonín Jeřábek. Hráči obou 
týmu nevěř ili, že jejich zá-
pas řídí rozhodčí, který před 2 
měsíci rozhodoval mistrovství 
světa „20“ v Kanadě nebo utkání 
v Moskvě známé ruské soutěže 
KHL.

 Za finské mužstvo Hot shots 
Helsinki nastoupila také jediná 
žena Sandra Liebault.

 S ruským týmem přiletěl také 
prezident západní části hoke-
jového svazu Vadim Bykasov. 
Není bez zajímavosti, že ruský 
hokejový svaz platil hráčům 
náklady na turnaji.

 O tom, jak ruskému týmu zále-
želo na vítězství v turnaji, svědčí 
i to, že hráči dostali striktní zá-
kaz zúčastnit se páteční hokejové 
diskotéky.

 K příležitosti mezinárodního 
turnaje bylo zhotoveno tričko 
s ofi ciálním znakem – možno za-
koupení v hospůdce na zimáku.

Poděkování pořadatelů patří
vedení města Velké Meziříčí, Jupi-
ter clubu, Autu Dobrovolný, Tech-
nickým službám VM, Music clubu 
Excalibur, za ubytování a výbornou 
stravu hotelům Jelínkova vila, Pod 
Zámkem a U Bílého koníčka, HHK, 
Horáckému autodružstvu, vodě 
Rosana, panu Havelkovi elektro-
servis – videoprojekce, mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomeziříč-
sko a všem divákům za podporu 
v celém turnaji.                      -vid-

Je starou známou pravdou, že hráči 
a celé týmy se postupem let vyrov-
návají. Ti vynikající ve druhé třetí 
třídě už později tolik nedominují 
a naopak se objevují noví hráči. 
Letošní cesta za titulem v kategorii 
8. tříd byla určitě nejsložitější. Ale 
vezměme vše od začátku.
Odchovanec HHK Velké Meziříčí 
Pavel Zacha se s týmem Kometa 
Group probojoval na mistrovství 
republiky vítězstvím v žákovské 
lize 8. tříd krajů Olomouckého, 
Vysočina a Jihomoravského. Jako 
vítěz postoupil na první velkou 
akci svého druhu v historii českého 
mládežnického hokeje. Tou bylo 
1. mládežnické mistrovství České 
republiky v hokeji v Praze, které 
sloučilo dohromady v každé kate-
gorii šest vítězů lig 7., 8. tříd a ext-
raligy mladšího dorostu. Semifi nále 
a finále probíhalo v Tesla aréně, 
svatostánku Sparty Praha.
Divácká kulisa byla nebývale počet-
ná, technické zajištění vynikající. Vše 
organizovala profesionální agentura.

Půlhodinový dokument České te-
levize z mistrovství byl odvysílán 
5 dubna odpoledne na stanici ČT4 
Sport a lze jej zhlédnout na inter-
netové adrese www.mmcrhokej.
cz (Dokument z 1.02 MMČRvLH 
2010).
V kategorii 8. tříd se na mistrovství 
probojovaly kluby: PSG Zlín, Spar-
ta Praha, ústečtí Lvi, Letci Letňany, 
Vsetín a Kometa Group. Šestice nej-
lepších týmů České republiky byla 
rozdělena do tříčlenných skupin. 
V naší skupině jsme nejprve porazi-
li PSG Zlín v poměru 6:2. Tímto vý-
sledkem bylo zajištěno semifi nále. 
V utkání o první místo ve skupině 
A jsme ale podlehli domácí Spartě 
3:1. V těchto fázích závěrečného 
turnaje prožívala Kometa nejtěžší 
chvíle. Sparta v utkání představo-
vala hokejovější tým.
Prohra se Spartou nás v semifi nále 
poslala na Vsetín, vítěze skupiny 
B. Ten pro nás v předchozích le-
tech vždy představoval nejtěžšího 
soupeře.

Po první třetině ale bylo vše jasné. 
Kometa Vsetín jasně přehrála a po-
stoupila do fi nále.
Finále se bohužel opět začalo odví-
jet v náš neprospěch. První třetinu 
vyhrála Sparta 1:0. Ve druhé třetině 
jsme navíc inkasovali podruhé 
a mnozí zapochybovali, zda tentokrát 
Sparta skutečně není nad naše síly.
Naštěstí pro Kometu nastal v polo-
vině utkání velký obrat. Nejprve se 
konečně podařilo prostřelit vyni-
kajícího Prichalajschviliho v bráně 
Sparty při naší přesilovce od modré 
čáry a snížit na 2:1. O pět minut 
později vyrovnal Pavel Zacha po-
hotovou střelou k bližší tyči na 2:2. 
O střídání později pálil stejný hráč 
z levého kruhu, brankář Sparty puk 
s námahou vyrazil, ale další dojíždě-
jící hráč jej uklidil za jeho záda do 
prázdné brány. Od těchto chvil Ko-
meta začala dominovat na ledě a do-
hrála utkání do vítězného konce.
Odchovanec HHK Velké Meziříčí 
se na 1. ročníku MMČR neztratil. 
Přestože byl nejmladším hráčem 

mistrovského týmu Komety i celé-
ho mistrovství 8. tříd, prosadil se 
mezi jediné dva hráče, kteří bodo-
vali v každém utkání. Především 
zajištění obratu ve fi nálovém utkání 
roku se Spartou, stejně jako druhá 
branka vstřelená po úniku Vsetínu 
v semifinále, to byly okamžiky 
zásadně ovlivňující průběh mistrov-
ství. Zaujal 4. místo v kanadském 
bodování celého Mistrovství díky 
3 gólům a 4 asistencím. Tento 
výsledek s ohledem na jeho věk 
zaujal některé hokejové odborníky 
a hráčské agenty.
Ziskem titulu na Spartě zkomple-
tovat Pavel Zacha naprosto jedi-
nečnou sbírku pěti titulů v pěti le-
tech. Prozatím jsem v historických 
hokejových análech nenarazil na 
informaci, že by se něco podobného 
v minulosti komukoliv podařilo.
Pátým mistrovským titulem hoke-
jový rok pro odchovance místního 
hokeje nekončí. Stále se nacházíme 
v tvrdé přípravě na nadcházející vr-
cholné mezinárodní akce.    -zach-

Pavel Zacha získal pátý titul mistra České republiky v ledním hokeji

Dívky 7. třídy.                                                                           Foto: -záv-

Chlapci 7. třídy.                                                                           Foto: -záv-
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FOTBAL KUŽELKY

STOLNÍ TENIS

HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
MSD sk. D:

Rostex Vyškov – FC VM 0:1 (0:1)
Střelci: Beran (17.). Rozhodčí: 
Skřítecký – Drozdy, Podaný, ž. 
k. Netrda (68.), Beran (79.,) bez 
č. k. Diváků 250. Sestava FC VM: 
Chalupa – Z. Mucha, P. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek (85. 
Novák), Hort, Berka (89. Večeřa), 
Netrda – Beran (79. Jedlička), Jaroš. 
ouboj s posledním celkem soutěže 
bývá ošidný. Papírové předpoklady 
a aktuální poměr sil na hřišti bývají 
často v příkrém rozporu. Nejinak 
tomu bylo i ve Vyškově. Přestože 
trenér M. Volf na tuto možnost 
svůj celek připravoval, domácí od 
první minuty aktivitou, dravostí 
a rychlým pohybem získali územní 
převahu. První ostrý zákrok musel 
vytáhnout Chalupa už v 5. min. po 
tr. kopu a hlavičce z nebezpečné 
blízkosti jeho branky. Velmez 
odpověděl akcí Dufka po pravé 
straně a střelou Berky nad. Další ne-
příjemnosti přišly po prvním rohu 
Rostexu, kdy míč u první tyče mezi 
klubkem hráčů propadl, ale naštěstí 
i když po něm Chalupa šel, skončil 
z hlavy domácích v zámezí. Výsled-
kem další útočné aktivity Vyškova 
byly dva nebezpečně vyhlížející ro-
hové kopy, které naštěstí prošly bez 
přímého ohrožení branky Velmezu. 
To už se ale přiblížila 17. min., kdy 
Netrda z tr. kopu poslal ostrý míč do 
vápna, ten se od některého z hlavič-
kujících aktérů odrazil k Beranovi 
na malé vápno a meziříčský hrot se 
zblízka nemýlil. Domácí odpovědě-
li zvýšením svého tlaku na branku 
soupeře a tato snaha jim vynesla 
celou řadu standardních situací. 
I za těchto okolností se Velmez 
snažil využít každé příležitosti 
přejít do kombinace, případně do 
rychlého protiúderu. To se ale proti 
agresivnímu, silně motivovanému 
soupeři příliš nedařilo. Přesto na 
konci první půlhodiny zlikvidoval 
domácí gólman Netrdův trestný 
kop a krátce nato, po akci z levé 
strany, nabíhající Dufek těsně před 
brankářem Rostexu šikovně tečoval 
střílený centr, míč však naštěstí pro 
Vyškov zásluhou jednoho z dobí-
hajících obránců v síti neskončil. 
V dalších minutách se podařilo 
domácím vyrovnat, bylo to však 
z ofsajdové pozice a ani další slušná 
řádka standardních situací změnu 
skóre do konce poločasu nepřines-
la. Druhé dějství začalo tak, jak 
skončilo první. Hned ve 46. min. 
se srdce příznivců hostů vč. lavičky 
málem zastavilo, když domácí po 
faulu před šestnáctkou zahrávali 
tr. kop z ideální vzdálenosti, ale 
naložili s ním naštěstí hanebně. 
Pak ostrý míč ze šestého rohu 
Vyškova proletěl celým vápnem 
těsně kolem hlav domácích aktérů. 
Poté se osmělili i hosté, když po tr. 
kopu se k odraženému míči dostal 
Dufek a jedovatou střelou donutil 
gólmana soupeřů vytáhnout míč 
na druhý roh Velmezu. V dalších 
minutách se obraz hry zjednodušil. 
Domácí bušili do obranného valu 
Meziříčí, ale čistou gólovou šanci 
si vypracovat nedokázali. Naopak 
to byli hosté, kteří v 71. min. mohli 
své vedení pojistit. To ve středu 
pole Dufek přešel přes několik 
protihráčů, Netrda zatáhl míč po 
nezvykle pravé straně a nabíhající 
Beran měl na kopačkách rozhod-
nutí. Avšak jeho volej ve výskoku, 
což určitě nebyl lehký míč, trefi l 
jen dobře postaveného gólmana 
domácích. V neděli v 10.15 čeká 
domácí derby se Žďárem!     -ber-
 1. Šardice 18 12 4 2 41:9 40
 2. Slovácko B 18 11 3 4 34:15 36
 3. Žďár n. Sáz. 18 11 3 4 30:15 36
 4. Třebíč 18 7 6 5 26:19 27
 5. Velké Meziříčí 17 8 3 6 20:27 27

 6. Pelhřimov 18 7 5 6 27:25 26
 7. Konice 18 7 4 7 22:25 25
 8. Rosice 18 6 6 6 27:30 24
 9. Blansko 17 5 7 5 25:26 22
10. Vikt. Otrokovice 17 4 7 6 17:16 19
11. Uherský Brod 17 4 6 7 20:28 18
12. Napajedla 17 5 3 9 20:31 18
13. Rousínov 18 3 6 9 15:29 15
14. Vyškov 17 4 2 11 14:25 14
15. Boskovice 18 3 5 10 22:40 14
FC Budišov-Nárameč – FC VM 
B 2:4 (1:2)
Střelci: 30. Dvořák Z., 80. Carda 
– 41. a 81. vlastní, 5. Němec, 50. 
O. Mucha. Rozhodčí: Ondráček – 
Servít, Burian. Sestava hostí: Prchal 
– Invald D. (45. Mucha O.), Kružík, 
Halámek, Netolický – Smejkal L. 
(76. Jaša), Pól, Ďurica, Kafka – 
Němec, Trnka (88. Souček)
Hned v úvodu utkání atakovaní 
domácí obránci vyrobili společně 
s brankářem Širokým při pokusu 
o malou domů pořádné nedorozu-
mění. Posledně jmenovanému míč 
vypadl a paradoxně od budišov-
ských hráčů se dostal k volnému 
J. Němcovi, pro kterého nebyl pro-
blém jej dostat do prázdné branky. 
Domácí se postupně oklepávali 
a počali dokazovat, proč jsou třetím 
mužstvem tabulky. Po zhruba půl-
hodině hry pohrdl Kafka odkopnu-
tím míče na aut či následně roh 
a chytračil tak dlouho, až našel na 
hranici šestnáctky budišovského Z. 
Dvořáka, který míč prudkou ranou 
k tyči poslal z první za Prchalova 
záda – bylo vyrovnáno. Hosty bran-
ka paradoxně nakopla. Domácí Man 
nejdříve „vyřešil“ hozením míče po 
protihráči strkanici s Ďuricou a ná-
sledně „sestřelil“ ostrým skluzem 
Kružíka. Nutno podotknout, že ani 
v jednom případě se „nežlutilo“ ač 
se mohlo i červenat… A tak zasáhla 
vyšší moc v podobě tvrdého, ale 
čistého střetu s D. Invaldem, po 
kterém musel uvedený domácí hráč 
okamžitě odstoupit ze zápasu (náš 
pak střídal o přestávce...). Když už 
se tvrdý a nervózní závěr první půle 
chýlil ke konci, zapresovala nově 
složená útočná dvojice po nakopnu-
tém míči domácího beka Cardu, ten 
vystřihl „velikánskou“ malou domů 
a nechytatelně přehodil vlastního 
brankáře.
O půlicí pauze vystřídal zraněného 
D. Invalda dorostenec O. Mucha. 
K němu propadl ve skrumáži po 
rohovém kopu míč, mladý debutant 
se neukvapil a poslal jej umístěnou 
střelou nad ležícím brankářem do 
sítě domácích – 1:3. Domácí vrhli 
všechny síly do útoku. Po nená-
padném míči do křídla postupoval 
podél postranní čáry pravý bek 
Budišova Carda a když už všichni 
na stadionu čekali míč „pod sebe“ 
či centr prostřelil z úhlu překvape-
ného Prchala. Domácí (zde nejde 
opravdu o chybu autora) však drama 
na vlastním stadionu nepřipustili. 
Prakticky z následující akce pro-
nikl do křídelního prostoru levý 
záložník velkomeziříčské rezervy 
Kafka a jeho prudký centr napálil 
pod břevno vlastní svatyně dezori-
entovaný domácí obránce Večeřa. 
Utkání už se pak prakticky jen do-
hrávalo, domácí byli příliš konster-
novaní na to, aby se pokusili o jaký-
koliv zvrat. Benfi ka v tomto utkání 
doufejme „vstala z mrtvých“.    -kre-
 1. Náměšť n. O.-Vícenice 15 10 3 2 32:17 33
 2. Nová Ves 15 10 3 2 27:17 33
 3. Budišov-Nárameč 15 8 4 3 27:18 28
 4. Stonařov 15 7 6 2 36:19 27
 5. Rapotice 14 8 2 4 34:16 26
 6. Rantířov 14 7  3 4 29:18 24
 7. Kouty 15 7 2 6 27:25 23
 8. Bohdalov 14 5 2 7 15:20 17
 9. Šebkovice 14 5 2 7 23:30 17
10. V. Meziříčí B 15 3 7 5 18:21 16
11. Přibyslavice 15 4 3 8 22:30 15
12. Třešť 14 4 0 10 16:29 12
13. Křižanov 15 1 4 10 16:44 7
14. Štoky 14 1 3 10 17:35 6

Ve velmi vyrovnaném 7. ročníku 
populární městské hokejové ligy 
zvítězil Sanborn VM. Do 1. ligy 
sestupují SK Lavičky. Do extraligy 
postupují SK Netín a SK Afcon 
Kunšovec VM.

5. kolo nadstavbové části
Extraliga – fi nále o 1.–6. místo
Technické služby VM – Agromo-
tor VM 9:1
Hlavnička 2, Pospíšil 2, Šlapal 2, 
Kožený, Vítek, Vidlák – Bíbr
SK Omega VB – Sanborn VM 1:5
Budín – Pondělíček, Caha, Novák, 
Bajer, Fritz
HC Bory – Březka Stanoviště 6:7
Pálka 2, Kabelka M. 2, Kabelka P., 
Uhlíř – Burian Pa 2, Burian Vl. 2, 
Třeštík, Budín, Báňa
1. Sanborn VM 5 3 1 1 30:15 7
2. Březka Stanoviště 5 3 1 1 25:23 7
3. HC Bory 5 2 1 2 18:18 5
4. Technické služby VM 5 1 2 2 24:26 4
5. Agromotor VM 5 2 0 3 17:28 4
6. SK Omega VB 5 1 1 3 16:20 3

Extraliga – o záchranu
(7.–11. místo)

Eurobagging VM – SK Vídeň 1:2
Kosmák – Vávra, Studený
Horní Heřmanice – SK Lavičky 
12:5
Mejzlík 4, Horký 4, Kutílek 2, 
Šabacký, Dvořák – Skryja 2, Polák 
2, Dvořák

 7. SK Vídeň 4 4 0 0 18:6 8
 8. Horní Heřmanice 4 3 0 1 25:16 6
9. Eurobagging VM 4 2 0 2 13:8 4
10. NHÚ Balinka VM 4 1 0 2 9:20 2
11. SK Lavičky 4 0 0 4 10:25 0

1. liga – o postup (1.–6. místo)
Farma Měřín – SK Afcon Kunšo-
vec VM 1:10
Štoček – Pyrochta 4, Franěk 2, Str-
nad, Klouda, Pospíšil, Hanáček
Auto Dobrovolný VM – SK Ne-
tín 2:8
Krejčí, Šefčík – Dvořák 3, Plhák, 
Sýkora, Juda, Beran, Wasserbauer
HC Benetice – HC Pikárec 7:1
Vaněk 4, Valík 2, Caha – Odehnal
 1. SK Netín 5 4 1 0 31:10 9
 2. SK Afcon Kunšovec VM 5 3 2 0 28:12 8
 3. Auto Dobrovolný VM 5 2 1 2 32:24 5
 4. HC Benetice 5 2 0 3 17:21 4
 5. Farma Měřín 5 2 0 3 12:26 4
 6. HC Pikárec 5 0 0 5 7:34 0

1. liga – o 7.–11. místo
SK Stránecká Zhoř – SPL Rado-
stín n. Osl 0:2
Pešek 2
HC Tasov – HFC Dráhy VM 2:6
Jaseňák 2 – Veleba, Hamřík, Hudec, 
Svoboda, Mišura 2
 7. SPL Radostín n. Osl. 4 3 0 1 16:10 6
 8. River VM 4 2 1 1 16:10 5
 9. HFC Dráhy VM 4 2 1 1 18:13 5
10. Stránecká Zhoř 4 1 1 2 11:11 3
11. HC Tasov 4 0 1 3 6:23 1

-fan-

Krajská soutěž Vysočiny
V závěrečných zápasech naše týmy 
využily domácího prostředí a sou-
peře jasně přehrály.
V souboji o devátou příčku béčko 
opět nezaváhalo a poráží Start C.
Spartak Velké Meziříčí B – TJ 
Start Jihlava C
1763:1702 * 5:1
Kováč Z. 433:418 Kestler A.
Lavický F. 438:411 Němcová J.

Kamenský D. 432:457  Němcová E.
Starý J. 460:416 Paluska A.
Céčko i ve druhém utkání dokázalo 
vyhrát nad Kamenicí a obsadilo tak 
13. místo.
Spartak Velké Meziříčí C – Sl. 
Kamenice Nad Lipou B
1704:1653 *5:1
Šimek J. 424:413 Zedník P.
Lavický A. 413:418 Rešl O.
Weiss V. 429:403 Vašků M.
Mátl J. 438:419 Podhradský M.

-sta-

V sobotu 20. 3. 2010 se uskutečnil 
v krásné tělocvičně ZŠ Bory již 
7. ročník volejbalového turnaje 
O pohár starosty obce Bory. Tento 
turnaj pořádají volejbaloví nad-
šenci, kteří se pravidelně 1x týdně 
scházejí už přes 10 let. Tohoto roč-
níku se zúčastnilo 8 družstev, která 
spolu sehrála celkem 18 zápasů. 
Byla to pěkná sportovní podívaná 
a malé i velké sportovní bitvy. 
Divácky nejzajímavější byl asi fi -
nálový zápas mezi družstvem Borů 
a Oslavice. Byla to bitva o každý 
míč, jedna dlouhá a pěkná výměna 
střídala druhou. Hráči obou muž-
stev podávali neuvěřitelné výkony, 
bohužel se sportovní štěstíčko 
přiklonilo k oslavickým hráčům 
a poslední set k velkému smutku do-
mácích skončil 29:27 pro Oslavici. 

Byl to krásný sportovní den a už se 
všichni těšíme na další ročník toho-
to oblíbeného turnaje. Poděkování 
patří rozhodčímu Zmrhalovi a všem 
sponzorům, kteří věnovali ceny do 
turnaje. Celkové výsledky:
1. Oslavice – kapitán Jiří Hav-

líček
2. Bory K – kapitán Ondřej Zik-

mund
3. Bory XXL – kapitán Martin 

Chalupa
4. Měřín – kapitán Tomáš Uchytil 

ml.
5. Jívoví – kapitán Uhlíř
6. Chlumek – kapitán Smejkal
7. Ligno – kapitánka Ivana Hlouš-

ková
8. Bory mládež – kapitán O. Do-

stál
-zj-

Nížkov – Velké Meziříčí 10:3
Body: Řikovský Aleš 2,5, Klíma 
Petr 0,5, Klíma Tomáš 0, Kampas 
Jan 0, Bednář Ivan 0
Chotěboř – Velké Meziříčí 10:3
Body: Kampas Jan 2, Klíma Petr 1, 
Bednář Ivan 0, Klíma Tomáš 0
Dne 27. 3. se odehrály poslední 
dvě kola krajských přeborů. Od-
jížděli jsme na zápasy do Nížkova 
a Chotěboře. V obou utkáních jsme 
podlehli 10:3. Domácí nás jasně 
přehráli a oplatili nám porážky 
z první půlky soutěže.
Hodnocení stolního tenisu VM 

2009/2010
Náš hlavní cíl pro tuto sezonu byl 
jasně dán – postoupit do KP 1. třídy. 
Naši stolní tenisté tento náročný 
úkol zvládli a z druhého místa se 
vrací zpět do soutěže, z které minu-
lý rok sestoupili. Naše A družstvo 
nastupovalo převážně v sestavě: 
Řikovský Aleš, Klíma Petr, Pokor-
ný Jan, Kampas Jan, Bazala Jan 
a Klíma Tomáš. Do příští sezony 
chystáme přestup hráče Bazaly, 
který tento rok u nás nastupoval 
na střídavý start a zatím je hráčem 
Oslavice. Hlavní čtyřka hráčů 
družstva A bude vypadat násle-
dovně: Řikovský Aleš, Klíma Petr 
a dva nadějní dorostenci Kampas 
s Bazalou. Dále chystáme rozšíření 
našich družstev o D a E, složené 

převážně z našich nejmladších.
-pk-

Krajský přebor II. třídy
Základní část po 22. kole

 1.  H. Brod B  22 22 0 0 220:67 66
 2.  V. Meziřičí A  22 17 0 5 190:117 56
 3.  Chotěboř C  22 14 3 5 185:137 53
 4.  Jemnice A  22 12 4 6 177:150 50
 5.  Nové Město A  22 12 2 8 187:152 48
 6.  TJ Žďár C  22 9 3 10 170:185 43
 7.  Nížkov B  22 6 5 11 142:186 39
 8.  Sokol Žďár B  22 4 9 9 162:195 39
 9.  Nuselská A  22 7 3 12 150:182 39
10.  Panská Lhota A  22 5 4 13 141:187 36
11.  Jaroměřice A  22 5 1 16 129:192 33
12.  Vladislav A  22 1 2 19 113:216 26

Okresní přebor I. třídy
Základní část po 18. kole

 1.  Ostrov n. O. A  18 15 1 2 206:118 49
 2.  Polnička A  18 13 2 3 212:112 46
 3.  Oslavice A  18 8 5 5 183:141 39
 4.  Bystřice n. P. A  18 8 5 5 171:153 39
 5.  Velké Meziříčí B  18 9 2 7 184:140 38
 6.  Nížkov C  18 6 3 9 165:159 33
 7.  Velká Bíteš A  18 6 1 11 140:184 31
 8.  Nové Město B  18 4 4 10 124:200 30
 9.  TJ Žďár n. S. E  18 5 2 11 124:200 30
10.  Lhotky B  18 3 1 14 111:213 25

Okresní přebor III. třídy
Základní část po 18. kole

 1.  Velké Meziříčí C  18 14 1 3 0 204:120 47
 2.  Velká Bíteš C  18 10 3 5 0 187:137 41
 3.  Polnička B  18 7 7 3 1 169:155 38
 4.  Uhřínov A  18 9 2 7 0 169:155 38
 5.  Malá Losenice A  18 7 4 7 0 158:166 36
 6.  Poděšín A  18 4 8 6 0 159:165 34
 7.  Sázava A  18 7 1 10 0 151:173 33
 8.  SK Netín B  18 5 4 9 0 151:173 32
 9.  TJ Žďár n. S. F  18 4 4 10 0 138:186 30
10.  Škrdlovice A  18 3 6 8 1 134:190 29

VII. ročník
Memoriálu Jiřího Klindery

Do města perníku – Pardubic se 
sjela na tradiční turnaj mladších 
žákyň sedmice družstev. Po dva 
již kalendářně jarní hrací dny 
sehrály vzájemné souboje o po-
háry a medaile. Velkomeziříčské 
vstoupily velmi dobrou hrou do 
turnaje přesvědčivým vítězstvím 
nad Sokolem Kobylisy 17:10. Dal-
ším soupeřem byly hráčky Mostu. 
Po velmi vyrovnaném průběhu 
rozhodla o vítězství šťastná trefa 
Severočešek v posledních sekun-
dách 13:14. Pořadí třetí turnajové 
vystoupení s Vršovicemi skončilo 
vítězstvím našeho stále se zlepšu-
jícího kolektivu v poměru 17:11. 
Duel s domácími děvčaty jsme 
dokázali získat ve svůj prospěch 
až výrazně zlepšenou souhrou ve 
druhém poločase 16:7. V souboji 

s dosud neporaženými hráčkami 
Žeravic jsme dokázali více jak 
dvě třetiny souboje vzdorovat fy-
zicky lépe disponovanému soupeři, 
nakonec skočil souboj vítězstvím 
zástupce střední Moravy 13:20. 
Nedělní utkání o celkové pořadí 
dokázala naše děvčata již poměrně 
snadno dovést souboj s Vršovicemi 
k bronzovému ocenění 19:10.
Hrály: Šabacká Jarmila – Závišková 
Kateřina (26), Kopečková Kateřina 
(18), Janečková Denisa (17), Koude-
lová Eliška (13), Uchytilová Agáta 
(8), Doležalová Romana (7), Ba-
čová Soňa (5), Pavlíčková Tereza, 
Weinhöferová Simona. Trenérky 
Jelínková Radka, Závišková Ilona.
Pořadí: 1. SK Žeravice, 2. DHK 
Baník Most, 3. TJ Sokol V. Mezi-
říčí, 4. TJ Sokol Vršovice, 5. SHK 
D-P Pardubice, 6. Sokol Koby-
lisy II             Text a foto: -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 10. dubna
 8.00 divize mladší žáci Kuřim,
 9.30 divize starší žáci Kuřim,
11.00 divize dorostenci Újezd u Brna,
13.00 II. liga ženy Otrokovice,
15.00 II. liga muži Maloměřice,
17.00 Jihomoravská liga muži B Třešť.

Motokros Dolní Heřmanice
10. 4. 2010 VYSOČINA CUP

Srdečně zveme všechny příznivce motoristického sportu 
na super podívanou při soubojích o prvenství. Občerstvení 

zajištěno, pro nejmenší diváky malé dárky.
Action Racing Team Velké Meziříčí

Jezdci: 221 Barbora Laňková, 21 Vítězslav Dvořák, 
25 Patrik Stupka, 96 Petr Stupka, 284 Martin Chalupa

Neděle 11. dubna
9.00–17.30
Východočeská divize starší 
žákyně turnaj: Havl. Brod, 
Pardubice, Ledeč nad Sáza-
vou, Žirovnice.

-záv-

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Vítěz turnaje – tým Oslavice.                                                      Foto: -zj-


