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Založeno roku 1919

33 minut
Vernisáž výstavy fi lmových 
loutek, videa a ilustrací Jo-
sefa Jelínka spolu s projekcí 
autorských filmů ve středu 
24. února v 15 hodin v Jupi-
ter clubu.
Více strana 7

Kino
FAME – Cesta 

za slávou
Středa 24. února v 19.30 
hodin
Hudební fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži 
přístupný.
Více strana 7

Taneční bál
Pátek 26. února od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu
K tanci a poslechu hraje sku-
pina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas 
neodvál“).
Více strana 8

Lyžařský 
pohár 

Vysočiny 
2010

3. a 4. závod Lyžařského po-
háru Vysočiny ve dnech 27. 
a 28. února ve Velkém Meziří-
čí na Fajtově kopci. Disciplína 
2× obří slalom.

Ples
dobré vůle

se skupinou DRING
27. února od 20 hodin v KD 
Uhřínov
Více strana 8

Ples SDH 
Oslavička

V sobotu 27. února od 20 ho-
din v Hodově
Hraje Kozénka Band
Více strana 8

Taneční 
zábava

se skupinou Pardon, sobota 
27. února od 20 hodin v KD 
Petráveč
Více strana 8

Dětský 
maškarní 
karneval

Neděle 28. února v 15 hodin, 
velký sál Jupiter clubu
Vystoupení kouzelníka Harry-
ho. Soutěže a hry pro všechny 
děti, diskotéka. Občerstvení 
zajištěno.
Více strana 8

Dětský 
maškarní 
karneval

Neděle 28. února ve 14 hodin 
v Katolickém domě v Kři-
žanově.
Více strana 8

Avizní okénko připravila:
Jitka Kočí

Situace na trhu práce ve Velkém Meziříčí se oproti 
konci loňského roku ještě zhoršila. Nezaměstnanost je 
k 31. lednu 2010 o další procento vyšší ve srovnání s 31. 
prosincem 2009. V mikroregionu Velkomeziříčsko 
dosahuje již 13,9 procenta z dosažitelných, a je tak 
nyní nejvyšší z celého žďárského okresu. „Čerstvé 
údaje z trhu práce od pracovního úřadu v tom horším 
předčily naše očekávání. Dokonce jsme o jednu dese-
tinu procenta předběhli Bystřici,“ konstatoval starosta 
František Bradáč s tím, že v roce 2008 tady byl extrém 
zcela opačný a pracovní síla v našem městě chyběla. 
Nezaměstnanost přitom tehdy dosahovala pouhých 
čtyř procent. Podle starosty současnou situaci v našem 
mikroregionu ovlivnili nejvíce dva významní zaměst-
navatelé – obě kablovky – kde významně klesl počet 
zaměstnanců. „Z našeho živnostenského úřadu také 
máme informace, že letos nebývale vysoké procento 
řemeslníků pozastavilo na zimu svoji činnost,“ dodal 
starosta Bradáč. Mnozí tak činí v souvislosti s počasím. 
Zejména některé stavební aktivity přes zimu dělat ne-
lze. Tito řemeslníci se proto přes zimní měsíce přihlásí 

Projekt modernizace středního 
odborného učiliště Jana Tiraye za 
účelem zkvalitnění výuky ve Vel-
ké Bíteši pokračuje. Nové učebny 
a centrum soustružení a frézování 
pro studenty v současné době již 
střední odborné školy Jana Tiraye 
vznikají v jejím těsném sousedství 
– v budově bývalého katastrálního 
úřadu. Celkové náklady akce do-
sahují 18,5 milionu korun a z toho 
16,25 milionu činí přiznaná dotace 
z Evropské unie. Velká Bíteš bude 
z vlastního rozpočtu dokrývat asi 
1,5 milionu korun. Financování ak-
ce město řeší krátkodobým úvěrem, 
který po proplacení dotace ihned 
splatí. Projekt by měl být dokončen 
v červnu 2010.

Práce na modernizaci učiliště 
byly zahájeny již v loňském roce. 
Vzhledem k formálním nesrovna-
lostem však musely být pozastaveny 
a proběhlo opakované výběrové ří-
zení na hlavního dodavatele. „Byla 
to věc právního výkladu a regionál-
ní operační program chtěl výběrové 
řízení pro jistotu opakovat,“ vysvět-
luje místostarostka Velké Bíteše 
Alena Malá. „Ve smlouvě máme, že 
by nám mohla být dotace případně 
krácena až do výše pětadvaceti 
procent, což u nás činí až 4 miliony 
korun. Proto jsme nechtěli nic ris-

kovat,“ dodává starosta Miroslav 
Báňa. V opakovaném otevřeném 
výběrovém řízení na hlavního do-
davatele opět zvítězila fi rma CSKA 
Karviná, která napodruhé dokonce 
snížila celkové náklady projektu 
o 330 tisíc korun.

Stavba byla znovu zahájena s po-
čátkem února. V současné době jsou 
v objektu hotovy veškeré bourací 
práce. Nyní probíhají zednické prá-
ce, vyzdívky stěn, elektroinstalace. 
Následovat budou omítky a podla-
hy. Poté přijde na řadu nový nábytek 
a další potřebné zařízení jako třeba 
výpočetní technika. Plášť budovy 
se také dočká zateplení, výměny 
oken a následně i nové fasády. Tyto 
náklady nejsou předmětem podpory 
a uhradí je Velká Bíteš.

V přízemí přestavěného objektu 
vznikne centrum soustružení a fré-
zování. V patře učebny výpočetní 
techniky, jazyková a multimediální 
s interaktivní tabulí. Budova bude 
bezbariérová a přístup do ní bude 
zajištěn pomocí rampy.

Střední odborná škola Jana Tiraye 
ve Velké Bíteši vloni získala status 
maturitního oboru mechanik seři-
zovač. Do letošního školního roku 
2009/2010 tedy již nastoupilo o jed-
nu maturitní třídu studentů víc.

Martina Strnadová

Nemocnice sv. Zdislavy v Mos-
tištích u Velkého Meziříčí sděluje 
veřejnosti, že již nadále nezajišťuje 
lékařskou službu první pomoci 
(LSPP) pro dospělé ani pro děti. 
„V rámci nepřetržité ústavní poho-
tovostní služby budou samozřejmě 
ošetřeni pacienti se závažnými 
akutními chirurgickými či interní-
mi chorobami,“ přiblížila tisková 
mluvčí nemocnice Iva Žáková, „te-
dy, když půjde například o akutní 
úrazy, náhlé příhody břišní, dušnost 
či bolesti na hrudi.“

Mimo běžné ordinační hodiny 
jednotlivých ambulancí, které 
pacienti mohou najít na inter-
netových st ránkách za ř ízení 
(www.nszmostiste.cz), službu 
LSPP poskytují okolní nemocnice 
zřízené krajem Vysočina, a to 
v Jihlavě, Třebíči, Novém Městě na 
Moravě, Pelhřimově a Havlíčkově 
Brodě. Provozní doba pohotovosti 
je ve všech těchto zdravotnických 
zařízeních stejná, a to v pracovní 
dny od 17 do 22 pro všechny, 
o víkendech a svátcích od 9 do 
22 hodin pro dospělé a od 8 do 
21 pro děti. Mimo provozní dobu 
pohotovosti jsou pacientům k dis-
pozici nemocniční ambulance, 
čili je péče zajištěna v podstatě 
non stop.

na úřad práce, aby nemuseli platit zdravotní a sociální 
pojištění. Svoji činnost pak obnoví opět až na jaře, kdy 
se sezonní práce objeví. „Očekávám proto, že by k ur-
čitému oživení v souvislosti se stavební výrobou mohlo 
na jaře dojít. Ale v ostatních fi rmách to až tak slavné, 
myslím si, nebude,“ podotkl ještě Bradáč.

Za poslední měsíc se tedy míra nezaměstnanosti 
nejvíce zvýšila na Velkomeziříčsku a na Bystřicku. 
Z našeho mikroregionu jsou na tom vůbec nejhůře 
obce Bory (nezaměstnanost 23,3 %), Ořechov (21,6 %) 
a Uhřínov (19,3 %).

Srovnání míry nezaměstnanosti v našem městě 
k 31. lednu 2010 s dalšími městy na Žďársku pak vy-
padá podle údajů žďárského úřadu práce následovně: 
Bystřice n. P. 13,8 %, Nové Město n. M. 11,7 %, Velká 
Bíteš 11,4 %, Velké Meziříčí 13,9 %, Žďár n. S. 9,2 %. 
Jde o čísla z dosažitelných, tedy z těch, kteří pracovat 
chtějí. Nejen ve Velkém Meziříčí se však za poslední 
měsíc situace na trhu práce zhoršila. Zhruba o procento 
od 31. prosince 2009 narostla ve všech zmíněných měs-
tech žďárského okresu.                        Martina Strnadová

Nezaměstnanost v našem regionu 
během ledna ještě vzrostla

Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích pohotovost nezajišťuje

Pacienti musí do krajských nemocnic
Ani ve Velkém Meziříčí 
už lékařská pohotovost 

nefunguje
Kromě nemocnice svaté Zdislavy 

nefunguje ani pohotovost v našem 
městě. Ta ve Velkém Meziř íčí 
skončila k 31. 12. 2009. Důvodem 
ukončení její existence byly chybě-
jící dotace od kraje, ale také pokles 
poptávky ze strany pacientů po 
této službě.

LSPP v našem městě dosud fi nan-
coval kraj Vysočina, ovšem krajští 
zastupitelé rozhodli o ukončení 
těchto dotací pro rok 2010. Sdružení 
některých místních lékařů, které 
pohotovost v našem městě zajiš-
ťovalo, se ještě snažilo tuto službu 
udržet a požádalo o financování 
město Velké Meziříčí. Velkome-
ziříčští zastupitelé však dotování 
LSPP neschválili. Důvodem byl 
nejen prudký pokles počtu pacientů 
zejména od roku 2008, kdy byly 
zavedeny poplatky ve zdravotnictví 
a pacient tak za ošetření na poho-
tovosti platí devadesátikorunový 
poplatek. Další příčina tkvěla také 
v zavedení nové krajské koncepce, 
která spočívá v zajišťování lékařské 
služby první pomoci na Vysočině 
prostřednictvím pěti krajských 
nemocnic.

Zubní pohotovost 
ve městě je, dále také 

v Jihlavě či Brně
Stomatologická pohotovost je 

zajištěna na Vrchlického ulici číslo 
57 v Jihlavě v pracovních dnech 
od 15 do 19 hodin, o víkendech 
a svátcích pak od 9 do 12 ve všech 
okresech. Rozpisy je třeba vyhledat 
podle místních zvyklostí – například 
v našem týdeníku vychází aktuální 
rozpis každý týden – nebo na webové 
stránce www.zdravi-vysociny.cz. 
Zubní pohotovost pro dospělé i děti je 
také k dispozici v Úrazové nemocnici 
Brně na Ponávce 6 ve všední dny od 
17 do 7 hodin a o víkendech a svát-
cích nepřetržitě.

Když jde o život,
volejte záchranku

Mnozí lidé si stále pletou pojem 
pohotovost se záchrankou. V přípa-
dě závažných zdravotních problé-
mů, které ohrožují život a zdraví, je 
k dispozici Zdravotnická záchranná 
služba kraje Vysočina, neboli 
záchranka. Tu si pacient zavolá na 
telefonním čísle 155 nebo 112.

Iva Horká
Přehled lékařských pohotovostí 
v kraji Vysočina, adresy, kontakty 
i provozní dobu najdete na straně 2.

Modernizace bítešské školy 
pokračuje od února

Potomci slavného uměleckého rodu Rašilovových si minulý víkend 
přijeli zalyžovat na sjezdovku do Velkého Meziříčí. A proč právě sem? 
Starší z bratrů Alexandr totiž bydlí na Vysočině a do Prahy, mimo jiné též 
do Národního divadla, odtud dojíždí. Jeho děti chodí do školy v Jihlavě, 
takže do našeho města je to kousek. „Chtěli jsme si zalyžovat, tak jsme 
vyrazili sem na Fajťák,“ řekl našemu týdeníku Saša Rašilov, „a já jsem 
u bráchy na návštěvě, tak jsem jel s ním,“ dodal mladší Václav. Ten na 
rozdíl od staršího bratra dal přednost snowboardu. Podmínky i zázemí si 
na Fajtově kopci pochvalovali, využívají ale také lyžařský areál v Lukách 
nad Jihlavou nebo Šacberk v Jihlavě.

Oba herci vystudovali pražskou konzervatoř a DAMU. Více si o nich 
můžete přečíst v krátkém rozhovoru, který přineseme v příštím čísle.

Text a foto: Iva Horká

Herci Rašilovovi
zavítali na Fajťák

V objektu bývalého katastrálního úřadu ve Velké Bíteši vzniká centrum obrábění pro střední odbornou školu 
Jana Tiraye. Na snímku starosta Miroslav Báňa (vpravo) spolu s Karlem Věžníkem ze stavební fi rmy, která 
provádí stavební práce, při kontrolním dni 18. 2. 2010.                                               Foto: Martina Strnadová
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Žijete se svými blízkými, kteří 
chodí do zaměstnání a nemohou 
vám poskytnout celodenní péči? 
Nechcete doma zůstávat sami? Hle-
dáte řešení, jak co nejdéle setrvat 
v domácím prostředí?

Pak právě pro vás Sociální služby 
města Velké Meziříčí hodlají roz-
šířit svoje služby o denní stacionář 
pro seniory, tzv. DOMOVINKU.
● Co je cílem služby:

Denní stacionář má za cíl zajistit 
péči o rodinného příslušníka 
rodinám a pečujícím osobám 
v rozsahu denní péče. Podporuje 
občany setrvávat co nejdéle mezi 
svými nejbližšími a neodcházet 
do pobytového zařízení. Zajiš-
ťuje plnohodnotný život občanů, 
kteří žijí osaměle.

● Co je úkolem:
Služby sociální péče napomáhají 
k udržení fyzické a psychické so-
běstačnosti. V případě zhoršení 
stavu mohou zajistit a přizpůso-
bit odborný individuální přístup 
v důstojném prostředí.

● Domovinka by seniorům po-
skytovala:
Stálou přítomnost a zajištění 
péče pracovníkem sociální péče. 
Zapojení do terapeutických 
činností za přítomnosti instruk-
tora, pracovníka sociální péče, 
jde o pracovní terapie, muzi-
koterapie, arteterapie, cvičení 
smyslová.

● Časové rozmezí služby denní 
péče:
Od 6 do 15.30 hodin, od pondělí 
do pátku – možnost úpravy po 
domluvě s uživatelem.

● Hlavní priority služby Domo-
vinka:
Vaši blízcí nemusí přerušit za-
městnání. Oddálení využití 
pobytového zařízení. Setrvávat 
ve svých domácnostech.

● Kde by Domovinka byla zří-
zena:
Adresa: Sociální služby města 
Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 
2001, 594 01
V případě, že máte vážný zájem 

o využívání služeb, které by DO-
MOVINKA nabízela, obraťte se 
na Janu Jurkovou nebo Veroniku 
Poulovou a sdělte kontakt, na 
kterém bude možné vás v příštích 
měsících zastihnout.

Děkujeme.
Jana Jurková, ředitelka SSM VM

Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké 
Meziříčí
Telefon: +420 566 520 154, 
mob.: +420 603 967 714, e-mail: 
ssm.vm@tiscali.cz

Veronika Poulová, pracovnice 
veřejných vztahů, MěÚ
Radnická 29/1, 594 13 Velké Me-
ziříčí
Tel.: +420 566 781 111, mob.: 
+420 774 107 208 ,  e -ma i l : 
poulova@mestovm.cz

Měli byste zájem o zřízení
denního stacionáře pro seniory?

Na radnici si můžete prohlédnout
Radovánky s paní Zimou

Na radnici ve Velkém Meziříčí si můžete prohlédnout výstavu dětí 
z Mateřské školy Čechova se zimní tematikou. V pátek byla totiž slav-
nostně zahájena výstavka s názvem Radovánky s paní Zimou.

„Pro školní rok 2009/2010 jsme se zapojili do projektu J́en si lidé 
všimněte, co je krásy na světě´. Ten se snaží seznámit a naučit děti, jak 
bohatá je příroda, jak je mocná. Učí se využívat jejich zdrojů k potěšení, 
k radosti i k získání moudrosti. Zároveň je nutné, aby děti pochopily, jak 
úzce náš život souvisí s přírodou, přírodními zdroji. V projektu je zahr-
nuta převážně vlastní tvořivá činnost dětí v různých směrech,“ přibližuje 
výstavu Božena Suchánková, ředitelka MŠ Velké Meziříčí, Čechova.

Na podzim minulého roku proběhla první dílčí část projektu nazvaná 
Hrátky s panem Podzimem. Výstava, kterou si nyní můžete prohlédnout 
v budově radnice, má název Radovánky s paní Zimou. Už teď se ale mů-
žeme těšit i na další část, která proběhne v jarních měsících pod názvem 
Jaro ťuká na vrata.                                                       Veronika Poulová

Velká Bíteš letos hospodaří
s 90 miliony korun

Zápisy do mateřských škol
děti teprve čekají

Zatímco budoucí prvňáčci se už do základních škol většinou zapsali 
v předchozích dnech, předškolní děti teprve zápis do mateřských škol 
čeká. Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organi-
zace, pro školní rok 2010/11 podle sdělení ředitelky organizace proběhne 
na všech odloučených pracovištích MŠ ve dnech 14. a 15. 4. 2010 od 9 
do 16 hodin. Více čtěte na straně 6.

-ivh-

Vážení spoluobčané,
pomozte nám prosím zjistit, jak jste spokojeni se zajiš-
těním bezpečnosti v našem městě.
Děkujeme!

1. Víte, že některá místa ve Velkém Meziříčí jsou monitorována 
kamerami?□ Ano (postupte prosím na otázku č. 2)□ Ne (postupte prosím na otázku č. 3)

2. Cítíte se na těchto místech bezpečněji?□ Ano□ Ne□ Nevím
3. Podporujete záměr města rozšířit MKDS (městský kamerový 

dohlížecí systém) a vybudovat další kamerový bod/body?□ Ano□ Ne□ Nevím
4. Která místa/ulice by podle vás měla být monitorována?

doplňte:

5. Stal/a jste se vy nebo členové vaší domácnosti v posledních 
dvou letech obětí nějakého trestného činu (nebo pokusu 
o trestný čin) na území Velkého Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

6. Má přítomnost hlídek městské policie vliv na vyšší bezpečnost 
ve Velkém Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

7. Cítíte se v našem městě bezpečně?□ Ano□ Ne□ Nevím
Termín odevzdání dotazníku je 28. února 2010. Anketní lístek prosím 
vystřihněte a odevzdejte v jednom z následujících sběrných míst: 
Městské informační centrum nebo podatelna Městského úřadu VM. 
Hlasovat můžete i na webových stránkách města www.mestovm.cz. 
Po vyhodnocení budou výsledky zveřejněny ve Velkomeziříčsku 
a na webových stránkách města. Děkujeme všem za zájem.     -MěÚ-

Foto: Adélka Sobotková

Nárazem posunul auto před sebou
Dne 16. února 2010 v 15.10 hodin jel čtyřiatřicetiletý řidič s vozidlem 

Škoda Octavia po ulici Karlov ve Velkém Meziříčí. Řidič při jízdě v pří-
mém přehledném úseku vozovky nedodržel bezpečnou vzdálenost za 
vozidlem Opel Combo, který byl v důsledku situace v silničním provozu 
nucen zastavit za vozidlem Peugeot 406. Řidič s vozidlem Škoda Octavia 
narazil do zadní části vozidla Opel Combo, které bylo nárazem posunuto 
vpřed a narazilo do stojícího vozidla Peugeot. Při dopravní nehodě nedo-
šlo ke zranění osob, dechová zkouška byla u všech řidičů s negativním 
výsledkem. Na vozidlech vznikla hmotná škoda ve výši 180.000 korun.

Vybuchla plynová karma
Dne 18. 2. 2010 v době po 4. hodině došlo ve Velkém Meziříčí v obyd-

leném rodinném domě na ulici Zámecká k výbuchu plynové karmy. 
Výbuchem došlo k poškození zařízení domu – kuchyně. Ke zranění osob 
nedošlo, statika domu narušena nebyla. Jako příčina byla vyšetřovate-
lem HZS Vysočina stanovena technická závada. Škoda je vyčíslena na 
10.000 korun.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním
Dne 19. února 2010 ve 13.45 hodin jel sedmadvacetiletý řidič s vozidlem 

Peugeot 205 po silnici od obce Křoví. Na přímém úseku ve stoupání na 
mokré vozovce se míjel s protijedoucím vozidlem Hyundai Santa Fe. 
Obě vozidla se střetla ve středu vozovky. Při nehodě byl lehce zraněn 
řidič Peugeotu. Zkouška na alkohol byla negativní. Na vozidlech vznikla 
hmotná škoda ve výši 140.000 korun.

Jana Martincová, komisařka PIS ŽR

Jsou ‚vajíčkoví‘ zloději výmysl?

Přehled lékařských 
pohotovostí

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59
 dospělí: 567 157 376
 děti a dorost: 567 157 816

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624
 dospělí: 569 472 117
 děti a dorost: 569 472 499

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610
 566 615 444

Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710
 565 355 397, 565 323 089

Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2
 dospělí: 568 809 479
 děti a dorost: 568 809 462
Provozní doba pohotovostí je stejná ve všech nemocnicích:
pracovní dny 17.00 – 22.00 dospělí, děti a dorost
víkendy a svátky 9.00 – 22.00 dospělí, 8.00 – 21.00 děti a dorost

Zubní pohotovost
Nepřetržitá stomatologická pohotovost – Úrazová 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)              

Zprac. Jitka Kočí

Bítešští počátkem února schválili 
rozpočet města na rok 2010. Hospo-
dařit budou s více než devadesáti 
miliony korun. Z této sumy je velká 
část – více než třicet jedna milionů 
korun – určena na investice a opra-
vy ve městě.

Schválení rozpočtu Velké Bíteše 
předcházely tři pracovní semináře 
samosprávy. „Dopracovali jsme se 
k tomu, že je rozpočet vyrovnaný 
ve výši 90 milionů 714 tisíc korun,“ 
informuje starosta Miroslav Báňa 
s tím, že to je pro začátek roku ne-
bývale vysoká částka. Vloni Bítešš-
tí hospodařili s asi 64 až 65 miliony 
korun. Letošní vysoká suma se 
podle starosty odvíjí od úspěšného 
obchodování města s pozemky, a to 
zejména v průmyslové zóně, odkud 
část příjmů přechází právě do letoš-
ního roku. „A také máme v příjmech 
krátkodobý úvěr 17 milionů korun, 
protože spouštíme modernizaci 
učiliště,“ vysvětluje Báňa a dodává, 
že poměrně rekordní je pro Velkou 
Bíteš s počátkem roku i částka na 
investice a opravy ve výši 31 a čtvrt 
milionu korun. Vloni stejná položka 
v rozpočtu zpočátku dosahovala 
pouze 5 až 10 milionů korun. Da-
ňové příjmy v bítešském rozpočtu 
jsou nastaveny na úroveň průměru 

roků 2005 a 2006. „Tam jsme byli 
velmi opatrní,“ podotýká Miroslav 
Báňa, „protože vloni u nás propad 
v těchto příjmech činil 4 miliony 
korun a to byl ještě celkem dobrý 
rok. Porovnáme-li daňové příjmy 
z letošního ledna s lednem 2009, tak 
je tam propad asi 450 tisíc korun. 
Takže krize stále pokračuje.“

Přesto letos Bítešští hodlají znač-
ně investovat. Také proto, že četné 
investiční akce rozestavěné v roce 
2009 přecházejí do letošního roku. 
Například z vloni realizované in-
frastruktury lokality Na Výsluní je 
třeba letos doplatit asi 2,5 milionu 
korun.

Největší akcí pro rok 2010, která 
již začala, je modernizace střední 
odborné školy Jana Tiraye za 
zhruba 18,5 milionu korun. Bíteš 
na ni získala podporu z Evropské 
unie. Za podpory kraje Vysočina 
zase probíhají rekonstrukce ulic 
Hrnčířská a Peroutkova celkově 
asi za 7 a půl milionu korun. Stejně 
tak letos hodlají Bítešští opravit 
i ulici Vlkovskou. Mezi významné 
investice přibližně za 1 a tři čtvrtě 
milionu korun lze zařadit i plánova-
né dokončení odpočinkové zahrady 
pro seniory za poliklinikou.

Martina Strnadová

Pánové, dostal jsem zajímavou 
informaci, myslím, že byste ji jako 
šoféři měli také znát, začínala zprá-
va, která se v posledních týdnech 
šíří po internetu. Dorazila i k nám 
do redakce.

A pokračuje se v ní: „Jestli se 
vám stane, že vám za jízdy v noci 
někdo hodí vejce na přední sklo, 
hlavně nepouštějte stěrače ani ne-
stříkejte vodu! Na skle by se vytvoři-
la hustá mléčná neprůhledná hmota 
a už byste vůbec nic neviděli. Proto 
byste byli nuceni okamžitě zastavit 
a s velkou pravděpodobností byste 
byli okamžitě okradeni! Tedy žádné 
stěrače, žádná voda, ale odjet co 
nejdál od místa ‚nehody‘, pokud 
možno do bezpečí a pod světlo.“

Podle informací od rozesílatele 
avíza prý jde o nejnovější techniku, 
kterou si vymysleli šikovní zloději 
a údajně nejde o žádnou legraci.

Případem se zabývalo i televizní 
zpravodajství v jednom odpoledním 
vysílání minulý týden.

Žďárská Policie ČR však podle 
sdělení svojí tiskové mluvčí Jany 
Martincové žádný takový případ 
dosud neřešila. „Zprostředkovaně 
jsem se dozvěděla, že je to výmysl,“ 
napsala nám v písemné odpovědi 
por. Martincová.

Přesto ale možná není od věci, 
aby řidiči byli na silnicích obezřet-
ní. „Sami víte, jak jsou i čeští zlo-
dějíčci zruční!“ varuje internetová 
zpráva.                            Iva Horká

Městský úřad Velké Meziříčí 
vzdělává nejen úředníky

Od poloviny minulého roku se Městský úřad ve Velkém Meziříčí 
zabývá školením jak svých zaměstnanců, tak i školením starostů okol-
ních obcí i ředitelů příspěvkových organizací. Doposud bylo proškoleno 
sto padesát sedm „studentů“, proběhlo dvanáct kurzů CzechPOINTu 
a další kurzy Wordu, Excelu a datových schránek. O školení je stále 
velký zájem.

„Přípravu projektu vzdělávání eGovernmentu jsme začali v souvis-
losti se zaváděním datových schránek, elektronických spisových služeb 
a pracovišť CzechPOINTu. V listopadu minulého roku jsme zřídili 
učebnu, kde jsou školeni úředníci a zaměstnanci radnice, obcí v našem 
správním území a zaměstnanci organizací zřizovaných městem a obce-
mi,“ přibližuje projekt Josef Švec, vedoucí správního oddělení MěÚ. 
„V dnešní době dochází ke zrovnoprávnění elektronických dokumentů 
s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze 
kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady 
a institucemi. Doufáme, že naše školicí středisko, Egon centrum, přispěje 
k urychlení tohoto procesu a všem zaměstnancům úřadů pomůže v jejich 
práci,“ dále dodává. 

Moderní zařízení učebny, její provoz i práce lektorů jsou spolufi nan-
covány z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost. 

Veronika Poulová
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V březnu startuje hlasování 
v anketě Zlatá jeřabina 2009

Objektem rozhodování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2009 bude 
i letos pestrá šedesátka kulturních aktivit včetně výsledků péče o kulturní 
dědictví. Hlasování začne 1. března. Hlasy lze odeslat elektronickým 
formulářem z webových stránek kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, 
informace jsou k dispozici v sekci kultura a památky. Anketní lístky 
budou také součástí únorového vydání novin Kraj Vysočina.

 „Hlasování o Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku probíhá od 
1. března do 9. dubna 2010. Anketa je tradičně rozdělena do dvou katego-
rií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Jejím cílem je poukázat 
na pestrost kulturních aktivit, které se v průběhu roku 2009 uskutečnily 
na území našeho kraje, a opomenuty nezůstávají ani obnovy kulturních 
památek, na které vynakládají jejich vlastníci velké úsilí,“ uvedl radní 
kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Škaryd.

Stejně jako v minulých ročnících bude popis jednotlivých počinů včetně 
fotografi í vystihujících atmosféru při akcích nebo zachycujících současný 
stav památky k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina v sekci 
kultura a památky. Novinkou letošního elektronického hlasování je skrytá 
průběžná úspěšnost jednotlivých projektů. „Chceme tak předejít případné-
mu ovlivňování dosud nerozhodnutých účastníků ankety. Navíc tak bude 
celý průběh ankety více atraktivní a napínavý,“ doplnil Tomáš Škaryd.

Bonusem pro tři vylosované z těch, kteří se zúčastní hlasování, je 
nejen nabídnutí účasti na slavnostním vyhlášení výsledků ankety, ale 
také získání knih podpořených z grantového programu Edice Vysočiny 
včetně dárkového poukazu na divadelní představení dle vlastního výběru 
pro sezonu 2010/2011 v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostní galavečer, 
v rámci něhož budou oceněny první tři vítězné počiny v každé kategorii, 
se uskuteční za hudebního doprovodu vokální skupiny Voxtet ve čtvrtek 
20. května 2010 v Horáckém divadle Jihlava.

Podmínky hlasování:
● Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii.
● Každý má právo hlasovat pouze jedenkrát.
● Hlasovat v anketě mohou pouze občané ČR.

Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo ověření platnosti zaslaných 
hlasů a případného vyřazení prokazatelně neplatných hlasů.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Společná pravidla pro zajištění 
odborných praxí a stáží v krajských 
zdravotnických zařízeních Vysoči-
ny a možnost poskytnutí stipendií 
nebo náborových příspěvků za-
městnancům lékařských i nelékař-
ských profesí – to je jedna z mož-
ností k udržení optimálního počtu 
zaměstnanců krajských nemocnic. 
Kraj Vysočina tímto způsobem 
chce již nyní řešit jejich budoucí 
bezproblémové fungování. Cílem 
navržených opatření je dostat na 
Vysočinu čerstvé mediky, odbor-
níky lékaře, střední zdravotnický 
personál, ale i schopné informatiky, 
techniky a ostatní nelékařský per-
sonál. V nově opravených nemocni-
cích musí být k dispozici také týmy 
odborníků různých profesí.

Už v letošním roce tedy mohou 
krajské nemocnice nabídnout bez-
platné stáže. „Vycházíme tak vstříc 
studentům různých oborů, kteří 
mají trvalé bydliště na Vysočině. 
Další nabídkou je poskytnutí sti-
pendia a uzavření budoucí pracovní 
smlouvy pro lékařská i nelékařská 
povolání, za podmínky, že stu-
dent začne po ukončení školy pra-
covat v našich nemocnicích,“ byl 
konkrétní hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek. Tato skupina opat-
ření má na Vysočinu přilákat pře-

Nabízíme práci v krajské nemocnici. 
Zn.: Atraktivní podmínky

devším absolventy zdravotnických 
fakult. Studentovi konkrétního 
ročníku lékařské fakulty může 
být poskytnuto stipendium ve výši 
5.000 Kč měsíčně, za stejných 
podmínek studentovi nelékařského 
povolání 2.000 Kč měsíčně. To 
v případech, že budou po ukončení 
školy pracovat pro nemocnici.

Už v letošním roce mohou kraj-
ské nemocnice poskytnout novým 
zaměstnancům také náborový 
příspěvek. 

V současné době je na Vysočině 
v případě lékařských profesí po-
ptávka po lékařích LDN, dále pak 
v oborech anesteziologie a resus-
citace, gynekologie a porodnictví, 
otorhinolaryngologie, v případě 
nelékařských profesí o radiologické 
asistenty, fyzioterapeuty a nutriční 
terapeuty.

Kraj Vysočina personální situaci 
v nemocnicích nechce podcenit, 
proto už nyní přijímá zmíněná pre-
ventivní opatření. „V letošním roce 
počítáme s tím, že za tímto účelem 
z rozpočtu uvolníme jednotky mili-
onů korun. Pracovní trh je otevřený 
systém, kde proti sobě stojí nabídka 
a poptávka. Nabídka našich nemoc-
nic bude nyní atraktivnější a láka-
vější,“ uvedl Jiří Běhounek.

Jitka Svatošová

S novou iniciativou pod názvem 
Najdi si svého farmáře přišel sou-
kromý zemědělec a Živnostník roku 
2008 kraje Vysočina František Ně-
mec z Netína. Ta by měla farmářům 
výrazně pomoci při oslovení poten-
ciálních zákazníků. Ti o kvalitní 
potraviny dodávané přímo z farmy 
zájem mají a v posledních letech 
navíc enormně vzrostl. Zákazníky 
kromě kvality také zajímá, kde tyto 
produkty vznikají, v jakém prostředí 
jsou chována hospodářská zvířata, 
jejichž maso konzumují nebo z ja-
kých polí pochází zelenina na jejich 
talíři. Pro farmáře však není snadné 
potenciální zákazníky oslovit a ještě 
obtížnější je dopravit k nim svoji 
produkci. A v tom by jim nový pro-
jekt měl být nápomocný. Ačkoliv 
zatím podle slov Františka Němce 
není zájem ze strany zemědělců 
příliš velký, odradit se nedá. „Vím, 
že je to běh na dlouhou trať, ale hod-
lám v něm pokračovat,“ říká mladý 
a úspěšný farmář. Zároveň doplňuje, 
že v současné době jeho databáze 
čítá na pětatřicet prvovýrobců z celé 
České republiky. Z Vysočiny jsou do 
projektu zatím zapojeni čtyři – dva 
jsou z našeho regionu – Farma ro-
diny Němcovy z Netína a Jaroslav 
Mach z Osové Bítýšky, zbývající 
je Kozí biofarma Dvůr Ratibořice 
a Farma Brodinova z Havlíčkobrod-
ska. Netínští se specializují na 
výrobu mléka a mléčných výrobků 
– jogurt, sýr a tvaroh. Zásobování 

František Němec z Netína rozběhl projekt Najdi si svého farmáře
Zájem zemědělců není zatím moc velký, říká iniciátor

si provádí vlastním vozem v kraji 
Vysočina, Brno a Praha. Osovsko-
bítýšští se zaměřili jak na produkty 
rostlinné výroby, především jahody, 
česnek, cibuli, brambory, různé 
druhy zeleniny i obilovin, tak na 
výrobky živočišné – hlavně vejce, 
hovězí a vepřové maso.

V čem spočívá a komu 
je tato akce určena?
Podle Němcova sdělení je jejím 

smyslem to, aby spotřebitelé byli 
dobře informováni o tom, kde, kdy 
a především také od koho si můžou 
koupit produkty z farmy. „V první 
fázi, zhruba do konce února, bych 
rád oslovil co nejvíce farmářů, kteří 
mají co nabídnout ze své produkce 
konečnému spotřebiteli. Až se 
ozvou, tak jejich nabídku zkoor-
dinuji a vytvořím databázi, která 
bude obsahovat údaje o nabízených 
produktech, o místě, kde jsou nabí-
zeny a jakým způsobem je možné je 
koupit, a také údaje o farmě, která 
je prodává,“ upřesňuje F. Němec, 
„producenti zařazení do databáze 
dají dohromady určitou fi nanční 
částku, která umožní spustit kam-
paň na podporu akce Najdi si svého 
farmáře. Je zapotřebí, aby skupina 
zemědělců, kteří se chtějí zapojit, 
byla co největší, protože kampaň by 
měla být celorepubliková.“ Vychází 
přitom z vlastní zkušenosti. Jde 
o to, že o potraviny nakupované 

přímo z farmy je zájem, ale některé 
farmy nejsou schopny svými pro-
dukty zásobovat a hlavně distribuč-
ně pokrýt celou republiku. Zamýš-
lená akce by umožnila, aby se lidé 
dozvěděli i o dalších producentech 
v jejich kraji nebo v místě, kde třeba 
tráví dovolenou. Například když 
někdo pojede na Vysočinu a zajímá 
se o produkty z farem, najde si na 
internetových stránkách www.
najdisisvehofarmare.cz příslušného 
farmáře a výrobky, které má zájem 
si koupit. Když bude chtít dobrý 
sýr, může se vypravit do Netína či 
pro kozí variantu do Ratibořic, kde 
mimo jiné může koupit i levandulo-
vý olej. Bude-li mít chuť na jahody, 
zajede si do Osové Bítýšky apod.

Tímto projektem, jehož konečná 
databáze by podle odhadů iniciátora 
projektu měla být hotová tak za pět 
deset let, chce F. Němec přitáhnout 
lidi na venkov, aby začali své vy-
dělané peníze utrácet za produkty 
českých farmářů, a tím podpořili 
český venkov.

A co má přinést 
spotřebitelům
a co samotným 
zemědělcům?

Pro spotřebitele by měly být 
internetové stránky www.najdisi-
svehofarmare.cz jasným rozcest-
níkem pro jejich putování za svým 

farmářem. Jde o to, že lidé, kteří 
chtějí nakupovat kvalitní produkci 
přímo na farmách, chtějí znát také 
toho, kdo tyto výrobky produkuje, 
chtějí vědět, jaké podmínky mají 
na farmě jeho zvířata, zda je péče 
o ně dostatečná či je v provozech 
čisto a podobně. „Prostě součástí 
ceny výrobku je i zážitek z farmy. To 
znamená, že například škola, která 
od nás odebírá mléčné výrobky, má 
díky tomu i možnost bezplatných 
exkurzí na naší farmě. Máme jich 
za rok kolem dvacítky. Při nich se 
školáci seznámí s životem a pro-
vozem zemědělce. Některé totiž 
ještě nikdy neviděly živou krávu 
nebo tele, a tudíž ani nevědí, odkud 
vlastně pochází mléko, které pijí,“ 
vysvětluje soukromý zemědělec 
z Netína a dodává: „Pro nás far-
máře je to pak příležitost, jak si 
vybudovat svou značku kvalitou, 
dostupností výrobků, kvalitním 
servisem zákazníkovi, zážitkem 
z farmy a řadou dalších parametrů, 
a nečekat na to, až za nás někdo 
udělá reklamní kampaň pro nějaké 
v podstatě anonymní značky. Pokud 
naučíme naše zákazníky dojíždět za 
farmáři, je samozřejmé, že se nám 
zvedne příjem, a tak budeme moci 
kvalitněji vytvářet a rozvíjet takové 
zázemí pro své děti, aby i ony chtěly 
v naší práci s hrdostí pokračovat.“

Připravila: Iva Horká
(s využitím materiálů Farmy 

rodiny Němcovy)

Diamantovou svatbu oslavili v sobotu 20. února 2010 manželé Františ-
ka a Metoděj Jašovi z Blízkova. Úctyhodných šedesát let tak žijí spolu. 
Takových výročí není mnoho a je dobré si je připomínat. Za Jašovými 
proto přišli s gratulací, kyticí a dárkovým košem také zástupci obce 
Blízkov – starosta Stanislav Bradáč a spolu s ním Antonín Kolouch 
a Jarka Fraňková z kulturní komise. „Prožili jste v životě mnoho, o to 
více si zasloužíte úctu a vděčnost nás všech. Vaše pevné manželství, 
krásné soužití a nezměrná pracovitost mohou být příkladem pro mladé 
lidi,“ promluvil k manželům Jašovým starosta Stanislav Bradáč, poté 
jim poděkoval a popřál vše dobré.

Pětaosmdesátiletý Metoděj Jaša pochází z Blízkova. Jeho paní, taktéž 
pětaosmdesátiletá Františka rozená Kopřivová, se za ním přistěhovala 
z Pustiny. Jejich seznámení proběhlo v nelehké době, ještě za války. 
I tehdy se však lidé chtěli veselit a Františka i Metoděj se vypravili na 
zakázanou muziku do Dědkova. Ta neprobíhala ještě v žádném kulturním 
domě, jak je zvykem dnes, ale prostě jen ve světnici u Pouzarů. A právě 
tam došlo k osudovému setkání obou mladých lidí. Ve vzpomínkách na 
svatbu se oběma vybaví krásný slunečný den, který jakoby měl předzna-
menat dlouhý manželský svazek. Ale v životě Jašových nebyly jenom 
dny slunečné. Padesátá léta vůbec nebyla jednoduchá, a to ani pro ně. 
Žili v rodinném domku, v němž bývala hospoda. Tu začala provozovat 
Jednota a Františka Jašová byla postavena před rozhodnutí – buďto 
pohostinství vezme, nebo se toho ujme někdo jiný, ale oni se budou 
muset z domku vystěhovat. Volba byla tedy jasná. Metoděj Jaša pracoval 
v místním JZD a své paní v hospodě vypomáhal. Ale zlé je lepší zapo-
menout. Však také paní Františka říká: „Člověk musí vzpomínat jenom 
na to dobré.“ Její manžel si tak třeba může připomínat své sportovní 
mládí, kdy aktivně lyžoval, ba dokonce závodil ve skocích na lyžích. Sám 
se také podílel na vybudování skokanského můstku v Blízkově. Radostí 
v životě člověka jsou samozřejmě také děti, a těch mají Jašovi kolem 
sebe stále dost. Spolu vychovali tři a dnes už se těší ze sedmi vnoučat 
a stejně tak pravnoučat.

Připravila Martina Strnadová

Jašovi z Blízkova
jsou svoji šedesát let Na počátku 15. století byl vlastní-

kem Meziříčí pan Lacek z Kravař. 
Ten od roku 1411 vykonával funkci 
moravského zemského hejtmana, 
který zastupoval markraběte po 
smrti markraběte Jošta Lucembur-
ského a byl tak na Moravě nejdůle-
žitější osobou hned po králi. Jeho 
titul (byl též nazýván místokrálem) 
jej proto opravňoval k ovlivňování 
veřejného mínění.

Již od roku 1407 se pan Lacek 
znal s M. Janem Husem, jehož učení 
ho oslovilo. Jak je všeobecně zná-
mo, Hus se v říjnu 1414 vypravil do 
Kostnice, aby tam před církevním 
koncilem obhájil svoje učení. V pro-
sinci téhož roku byl však uvězněn 
ve vlhké kobce dominikánského 
kláštera, kde onemocněl.

Když zprávy o tom dorazily 
do českých zemí, svolal pan La-
cek na velkomeziříčský hrad nej-

významnější muže Moravského 
markrabství. Devět předních pánů 
a úředníků markrabství ofi ciálně 
požádalo císaře Zikmunda, aby 
okamžitě zjednal nápravu a zajistil 
Husovi veřejné slyšení. List psaný 
v Meziříčí byl v Kostnici známý již 
před 13. únorem. Vzhledem k teh-
dejší rychlosti cestování ho tedy 
museli napsat buď koncem ledna 
nebo počátkem února 1415.

Po Husově  sm r t i  bylo do 
Kostnice posláno ještě několik 
stížnostních listů z Čech i Mo-
ravy. Ze samotné Moravy byly 
čtyři a bylo na nich přivěšeno 
130 pečetí moravských šlechticů. 
Všechny tyto listiny inicioval 
Lacek z Kravař.

Meziříčí se však může pochlubit, 
že právě na zdejším hradě vznikl 
před 595 lety ten vůbec první.

Marie Ripperová

M. Jan Hus a Velké Meziříčí

Císař reformátor Josef II.
Před 220 lety, 20. února 1790, zemřel v rakouské Vídni císař Josef II. Na-

rodil se 13. března 1741 jako syn rakouské vládkyně Marie Terezie a jejího 
manžela, císaře Františka Štěpána Lotrinského. Po smrti svého otce byl od 
roku 1765 matčiným spoluvládcem v monarchii a zároveň císařem Svaté 
říše římské. Od roku 1780, po smrti matky, byl také králem uherským a čes-
kým a arcivévodou rakouským. Všichni si jej pamatujeme ze školních hodin 
dějepisu jako osvícenského vládce a reformátora. Za svého života vydal 
několik tisíc reforem a patentů (zákonů). Připomeňme si z nich jen několik.

V roce 1781 spatřil světlo světa toleranční patent. Vedle katolického 
náboženství bylo povoleno ještě luteránské, kalvínské a řeckopravoslavné. 
Od roku 1782 bylo zlepšeno také postavení Židů. Tato náboženství však 
nebyla rovnoprávná s katolickým, byla pouze tolerována a omezovala je 
celá řada dalších nařízení.

Ve stejném roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví a nahrazeno mírnějším 
poddanstvím. Robota sice zůstala zachována, ale bylo možno se z ní 
vykoupit.

Josef II. chtěl sjednotit celou svou říši a proto zavedl jako jednotný 
jazyk němčinu. On sám však uměl i česky.

Snažil se omezit také katolickou církev. Zrušil kolem 700 klášterů, které 
se podle něj nezabývaly prospěšnou činností. Zachovány zůstaly jen ty 
řeholní řády, které vedly špitály nebo školy. Budovy zrušených klášterů 
využil často jako vojenské kasárny nebo manufaktury pro vznikající prů-
myslovou výrobu. Ve snaze o sjednocení lidových oslav poutí a posvícení 
zavedl posvícení ve všech kostelích na svátek sv. Havla (16. 10.). Místo 
jednotného svátku se však posvícení od té doby slavilo jednou na výročí 
posvěcení kostela a podruhé „císařské“.

Dvorní dámou a blízkou přítelkyní Josefa II. byla tehdejší majitelka 
Velkého Meziříčí Marie Eleonora Liechtenštejnová, rozená Oettingen-
Spilberg. Po dokončení stavby úseku „císařské“ silnice z Brna do Meziříčí 
ji císař v rámci inspekce navštívil roku 1781 ve Velkém Meziříčí.

Marie Ripperová

Františka a Metoděj Jašovi.                                 Foto: Antonín Kolouch

Ve středu 18. února, u příležitosti Dne otevřených dveří, zavítalo do 
nově zrekonstruovaných prostor denního stacionáře Nesa zhruba 220 
návštěvníků.                                                              Foto: Lenka Judová

Prohlédli si zrekonstruované prostory



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 8 24. února 2010 strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají kaž-
dou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 

Velké Meziříčí
Bližší info: www.acvm.ic.cz ■ Kontakt: Mgr. František Kameník, 

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

Českobratrská církev evangelická
25. 2.: 18.00 biblická hodina
26. 2.: 18.00 biblická hodina (Křižanov)
27. 2.:  9.30 slavnostní bohoslužby (instalace seniorátní faráře a nových 

členů seniorátního výboru), 10.30 – presbyterní konference na 
téma Víra na cestách – pohled z východu i ze západu

28. 2.:  9.00 bohoslužby, 10.15 beseda Čím žijí čeští evangelíci na 
Ukrajině, v Polsku, Srbsku, Chorvatsku a Rumunsku? (host: Petr 
Brodský – farář pro sbory ve východní Evropě)

2. 3.: 18.00 – biblická hodina (Vaneč)
Pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké Meziří-
čí, U Světlé 24). Bližší informace: www.velke-mezirici.evangnet.cz – pj-

Pořad bohoslužeb – Sv. Mikuláš a Špitálek
Středa 24. 2.
 7.00 Špitálek – mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 65 let života o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 25. 2.
 7.00 Špitálek – mše sv. volný úmysl o. M. P.
18.00 Špitálek – mše sv. za Ladislava a Marii Chylíkovy
 a paní Honkovou
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 26. 2.
 8.00 Špitálek – mše sv. za Jaromíra Pospíšila, jeho rodiče a bratry o. M. P.
14.00–15.30 Špitálek – příležitost ke svátosti smíření
16.30 Špitálek – mše sv. pro mládež, za Pavla Hradeckého o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 27. 2.
 7.00 Špitálek – mše sv. za Annu Malcovou, Julii Práškovou
 a celou zemřelou rodinu Práškovu a Halouzkovu o. L. Sz.
18.00 Špitálek – mše sv. za živou a zemřelou
 rodinu Pospíšilovu, Peškovu, Malcovu
 a Pavlišovu a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
2. neděle postní 28. 2.
 7.30 Sv. Mikuláš – mše sv. za rodinu Střechovu, Kravalovu, 
 rodiče Havlíčkovy, Ludvíka Střechu a duše v očistci o. M. P.
 9.00 Sv. Mikuláš – mše sv. za Josefa a Petra Novákovy,
 celou rodinu Novákovu a Rosovu o. L. Sz.
10.30 Sv. Mikuláš – mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti,
 které přijímají křest o. L. Sz.
17.00 Špitálek – křížová cesta
18.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Pařízkovy, Drápelovy,
 manžele Slabých a duše v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
Dne 22. února začala rekonstrukce elektroinstalace v kostele. Mše sv. ve 

všední dny, v sobotu a neděli večer budou ve Špitálku. Křížová cesta bude 
také ve Špitálku. V postní době každý pátek v 15.00 zveme ke společné 
modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. Křížová cesta s kázáním 
o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli 
v 17.00. Osoby narozené v roce 1997 a dříve, které mají základní znalost 
katolických pravd víry, a které by chtěly v roce 2012 přistoupit ke svátosti 
biřmování, prosíme, aby se přihlašovaly kteroukoliv středu od 17.00 do 
18.00 a pátek od 17.30 do 18.00, a to nejpozději do konce května letošního 
roku. Pozdější přihláška nebude možná. Ve středu v 18.00 náboženství 
na faře. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek 
od 14.00 do 16.30 adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 pak 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 setkání minis-
trantů, v 18.30 příprava rodičů před křtem dítěte a v 19.30 příprava na 
manželství – II. setkání. 28. 2. po večerní mši sv. setkání Spolku Ludmila. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Minulou neděli jste 
věnovali na opravu elektroinstalace v kostele 54.750 Kč. Zaplat’ Pán 
Bůh! V neděli proběhne sbírka věnovaná na Svatopetrský haléř. Můžete 
se zapojit do postní almužny, kterou vyhlašuje Diecézní charita. Poklad-
ničky k vyzvednutí na stolku vzadu u novin. Vracet se budou nazpět 
od Zeleného čtvrtku na faře.     Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Homo sapiens recens bohemiensis
Jen 10.000.000 Kč

Pohnulo se mé ledví – mohl bych starozákonním 
způsobem vyjádřit svou reakci na jednu jedinou 
větu, která zazněla v jednom motoristickém pořadu. 
Uslyšel jsem ji úplně náhodně a nedává mi pokoj 
až do teď. Zněla takto: …Ztráta jednoho lidského 
života je pro společnost vypočítaná na 10.000.000 
českých korun.

Asi chápu, co chtěl vyjádřit veřejný činitel v bílé služební přikrývce 
hlavy, ale přesto je to přece jenom pokus zhodnotit člověka určitou částkou 
– docela směšně nízkou. A co je horší, hned po této větě se na obrazovce 
objevil test nového auta Porsche, jehož cena přesahovala 5.000.000 Kč. 
A tak cena člověka = dvě vozidla Porsche. Tragédie!

Myslím si, že ani nejodvážnější příznivci materialistické fi lozofi e by si 
nedovolili takovým způsobem ocenit člověka nebo jeho život; a co teprve 
ti, kteří velikost lidského jedince nevidí jenom v jeho těle, ale především 
v jeho duchu nebo dokonce duši. Jak si prostě může někdo dovolit pře-
počítat vnitřní bohatství člověka, jeho vzdělání, emoce, vzpomínky, jeho 
radosti a problémy. Jeho city, jeho lásku nebo víru. To prostě nelze a co 
více, může to být velmi nebezpečné. Nemám rád apokalyptické vize, ale 
jak bychom reagovali, když za nějakou dobu najdeme inzerát – Člověk, 
zdravý, šikovný a hezký – prodám za 10 milionů Kč nebo vyměním za dvě 
vily v Praze.                                                          P. Lukasz Szendzielorz

K řádkům na neděli
Rád si v poslední době pročítám 

rubriku ŘÁDKY NA NEDĚLI. 
V textech pana Lukasze Szendzie-
lorze se nachází mnoho moudrosti 
i témat k zamyšlení. Mnohokrát 
jsem se již nad těmito řádky za-
myslel, stejně jako nad tím, že 
naše děti se zrovna moc nezamýšlí 
nad svými vzpomínkami. Jako by 
žádné neměly. O špatné vzpomínky 
nikdo nestojí a nejen že se s nimi 
nikomu nesvěřuje, ale ukrývá je 
v paměti i sám před sebou. Že by 
však neměly vzpomínky ani na nic 
příjemného? Nebo je mladí skrývají 
před svými vrstevníky v domnění, 
že by se jim za ně někdo vysmál? 
Lidé bez minulosti jako by ani ne-
byli. Nebudu se věnovat tomu, že 
i minulost bývá často předmětem 
různých pokřivení, raději se zamys-
lím nad tím, že pro naše děti ztrácejí 
vzpomínky své kouzlo. Jsou již pří-
liš svázány s materiálním pojetím 
života. Budou-li však lidé natolik 

materiálně založeni, že ztratí i ten 
poslední kousek skromnosti, nebu-
dou už mít nikdy dost. Přestanou si 
vážit sebe i života jiných. Začnou se 
povyšovat jeden nad druhého, ztratí 
se tolerance i láska k bližnímu. 
Vzpomeňme na Platóna, který psal: 
„Majetek je ve své podstatě zdrojem 
špatnosti, protože vede k sobectví.“ 
A také: „Kde není vlastnictví, 
nejsou důvody k sporům a násilí.“ 
Neměli bychom tolik preferovat 
materiální hodnoty, ale zaměřit se 
na hodnoty duševní.

Na závěr bych rád napsal jen pár 
slov panu Szendzielorzovi. K ná-
vštěvě kostela, mši svaté či svaté 
zpovědi nelze nikoho nutit. Zde 
souhlasím s učitelem našeho náro-
da Janem Amosem Komenským, 
jenž pravil: „Nic není založeno na 
dobrovolnosti více, než-li nábo-
ženství.“

S díky za zajímavé čtení v této 
rubrice Martin Klement

Zdraví není jen nepřítomnost ne-
moci. Zdraví je stav úplné fyzické, 
psychické a sociální pohody člově-
ka. To je snad známá defi nice a je 
možné, že i následující informace 
jsou v povědomí nás všech.

Jak je tedy možné, že je nás tolik 
nemocných? Víte, jak a čím je naše 
zdraví ovlivněno?

Do 20 % biologickou dědičností, 
do 20 % prostředím (ekologií), do 
10 % pomůže lékař. Ale z 50 až 70 % 
lze ovlivnit zdraví výživou, a to je 
dobrá zpráva, protože jídlo si kupu-
jeme a vybíráme sami (nepodporuj-
me výrobce nezdravých potravin!)

Pojďme tedy – pro začátek – ale-
spoň velice stručně probrat zásady, 
které by mohly být vodítkem na 
cestě za lepším zdravím.

1. zásada – dobrá snídaně
Důvody: výkonnost, více ener-

gie, zvýšení intelektu, menší sráž-
livost krve. Jenom drobný příklad: 
celozrnné produkty, 2–3 druhy 
ovoce, trocha ořechů, semínka 
(slunečnicové, sezamové, lněné), 
ovesné vločky s ovocnou šťávou, so-
jovým mlékem atd. Nebo celozrnný 
chléb (houska) se zeleninou (rajče, 
paprika). (Proč ne bílý chléb a bílé 
rohlíky a koláče z bílé mouky, o tom 
budeme psát v některém z následu-
jících článků podrobněji.)
2. zásada – nepopojídat mezi 

jídly, jíst pravidelně
Důvody: žaludek po jídle potře-

Zatančily na šibrinkách
Dne 14. února vystoupily juniorky Hill Dance – z občanského sdružení 

Delfín – v Excaliburu při dětských šibřinkách. Jejich taneční vystoupení 
působilo přirozeně a přitom profesionálně. Velký dík patří jejich bývalému 
trenéru Tomáši Kopečkovi, jenž je naučil proniknout do tanečního světa. 
Nyní si samy mladé dívky tvoří taneční choreografi e, aby mohly i nám 
všem zpestřovat společenské události, programy pro děti či soukromé akce. 
Jestliže byste uvítali Hill Dance přípravku (6 – 10 let), juniorky (11 – 16 let) 
či dorostenky (nad 16 let) taneční skupinu jako vašeho hosta, ozvěte se na 
delfi n@obchodyvm.cz, rádi pomůžeme zpestřit váš program.     Julie Kolářová

„Březen – za kamna vlezem.“ Tak 
na to honem zapomeňte! A nejen 
proto, že leckterá domácnost již 
neoplývá čistokrevnými kamny, 
za (nebo snad lépe na) která by 
bylo možné se nasoukat a lebedit, 
lenošit, lelkovat, lemřit jako lemra 
líná a vůbec tak trochu si pohovět. 
Moderní doba žádá si ústupků. Mís-
to kamínek poslouží třeba divánek 
či křesílko. (Ostatně se na ně též 
lépe ukládá.) A jen tak okounět? 
Nedělat deset věcí najednou ve 
špičkové kvalitě a kosmické rych-
losti? To se téměř neodpouští. My 
se však hýčkejme a zvolme uvážlivý 
kompromis. Potom by stoletími 
otřepaná pravda mohla znít: „Bře-
zen – do knihovny vlezem.“ To je ta 
akční část modifi kovaného moudra. 
Poté už se v duchu prověřených 
tradic můžeme věnovat relaxaci 
lehce maskované za několik aktivit 
připravených pro vás v rámci akce 
Březen – měsíc čtenářů. A opět jde 
o lehkou mutaci starého dobrého 
Března – měsíce knihy. Tyto byly 
před několika lety odvrženy a všech 
31 dní zasvěceno internetu, který 
letos poprvé ustoupil čtenářům. 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR s tímto nultým 
ročníkem vydal také příkaz čte-
náře přímo hýčkat! S tím nemáme 
nejmenší problém. Posezeníčka 
i pobaveníčka připravena. A cože 
jsme to vlastně uchystali?

BURZA patří k tradičním atrak-
cím tohoto času. Za korunu bude 
opět k mání časopis i kniha, která 
vám možná ještě poslouží, byť je 
už trošku omolousaná a omlácená. 
Tituly, které budeme doplňovat 
průběžně, najdete v půjčovnách pro 
dospělé, pro děti a mládež i v inter-
netové studovně a čítárně.

To ANKETA 5 P za vámi může 
přijít až domů spolu s LETÁKEM 
KNIHOVNA VE SCHRÁNCE.

Ten přináší základní informaci 
o našich službách i samotném Břez-
nu – měsíci čtenářů. Především je 
však pro nás šancí, jak od milovníků 
četby získat odpověď na dvojakou 
otázku. Ptáme se, zda prozradíte 
5 Překážek/5 Pozitiv, proč k nám 
ne/chodíte. Je to více než snadné. 
Vepsat všech 5 jednoslovných argu-
mentů do prstů předkreslené ruky. 
Do dlaně doplnit věk a pohlaví 
autora názorů. Odtrhnout anketní 
lístek z letáku a doručit ho jakkoliv 
do knihovny. Proč ruka? To je přece 
jasné. Spokojenost návštěvníků 
městské knihovny je nejen v našich, 
ale také ve vašich rukou. Podáte 
nám pomocnou ruku?

KVÍZ TEN NEŘÁD ŘÁD aneb 
Čtenář 13× jinak vyzývá k ověření 
znalostí knihovního řádu. Nejvíce 
správných odpovědí, nebo štěstí 
při losování mezi několika stejně 

zdařilými, zaručí vítězi zisk balíku 
regionální literatury, kde největším 
trhákem bude výpravná publikace 
Velké Meziříčí v zrcadle dějin. 
Všechny otázečky čekají na svou 
chvíli v půjčovně pro dospělé i in-
ternetové studovně a čítárně. Tam 
také sbíráme do tradičních dřevě-
ných boxů vyplněné kvízy. A nač 
se ptáme? Tak kupříkladu:
Čtenářský průkaz je nepřenosný, 

proto…
a) platí jen pro toho, na koho je 

vystaven.
b) nesmí být přenášen v tašce či 

kabelce.
c) platí pro celou rodinu (ne však 

déle než rok).
BEZPLATNÁ REGISTRACE 

NOVÝCH VĚTŠÍCH ČTENÁŘŮ 
je určena těm, kteří k nám chodí 
na cizí průkaz, ale také těm, kteří 
k nám dosud nenašli cestu. (Nechci 
napovídat, ale není tedy správným 
koncem kvízové věty ten první?)

BEZPLATNÁ REGISTRACE 
NOVÝCH MALÝCH NEČTE-
NÁŘŮ umožní přihlásit i děťátka 
předškolní, znalosti písma dosud 
prosté, vždyť jim čteme a také 
naše sbírka nejrozličnějších leporel 
stojí za to.

VÝSTAVA NAŠÍM MĚSTEM 
uzavírá nabídku celoměsíční, řek-
něme kdykoliv v průběhu k mání. 
Ale není to přeci tak úplně pravda. 
Práce žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy Velké 
Meziříčí poprvé představíme při 
vernisáži v úterý 2. 3. v 17.00.

PODVEČER S IVANEM KLÍ-
MOU je již pevně připoután k 16.30 
hodině ve čtvrtek 4. 3. Setkání 
s prozaikem, dramatikem a publi-
cistou bude mít podobu autorského 
čtení, besedy a autogramiády. Také 
při této příležitosti jsme se rádi 
pustili do spolupráce. Tentokráte se 
zdejším Farním sborem Českobra-
trské církve evangelické.

Zato poslední z uchystaných ra-
dovánek je zcela v naší režii.

Ve čtvrtek 11. 3. v 16.30 přijďte 
s dětmi na PODVEČER S KNI-
HOVNICKOU POHÁDKOU. 
Těšíme se na posluchače námi 
napsaného, dosud nepublikované-
ho, zcela originálního, bezesporu 
napínavého příběhu o této knihovně 
a nezbedných kočkách. Hodily by se 
k těm našim i vaše ilustrace, které 
by následně vydané pohádce dodaly 
punc skutečné rarity. Nebudete-li 
chtít kreslit, nevadí. Přijďte s námi 
jen tak na chvíli lebedit, lenošit, 
lelkovat, lemřit jako lemra líná 
a vůbec tak trochu si pohovět. Pose-
zeníčka i pobaveníčka připravena. 
A co že jsme to vlastně uchystali? 
To už víte. Tak vážně přijďte. Tě-
šíme se na naše stálé, nestálé i nové 
čtenáře.                  Ivana Vaňková

Vytrženo z diáře
Městské knihovny Velké Meziříčí

buje odpočinek (nejméně 4 hodiny), 
zrovna tak játra, ledviny, srdce, 
mozek a vůbec všechny naše ostatní 
tělesné orgány.

3. zásada – pít
Důvody: kolem 65 % tělesné váhy 

tvoří voda, svalstvo 75 % vody, mo-
zek až 85 % vody, krev 90 % vody, 
atd. Jak můžeme úspěšně a zdravě 
žít, když nedáme tělu jeho základní 
potřebu – vodu?

Jak a kdy pít? Před jídlem 
20–30 minut, po jídle nejdříve za 
1 hodinu, nikdy nezapíjet sousta 
při jídle (velmi nezdravé – ohrožuje 
trávení). 

Co pít? Obyčejnou vodu – ne bub-
linkovou – špatný vliv na ledviny, 
s citronem – ne ledovou – šok pro 
organizmus, bylinné čaje neslazené 
(snad trochu medu), minerálky – ne 
příliš často – minerály se usazují 
v ledvinách. 

Co nepít: slazené minerálky, 
nápoje (cukr v nich je jídlo), také 
obsahují chemické látky. Kolik pít: 
6–8 sklenic vody (2,5 dcl), v hor-
kých dnech i více. Mnozí říkají 
„nemám žízeň, nepociťuji žízeň“. 
Příjem vody nezáleží na žízni. Když 
už žízeň pociťujeme, je tělo už 2 
hodiny dehydrováno.

Tuto krátkou poradnu končíme 
se slibem pokračování a s přáním 
dobrého zdraví.                    

-ves-
Zdroj: Institut životního stylu

Víte, co máte jíst, abyste byli zdraví?
2. díl

Ostatkový průvod ve Vídni
Dne 13. února 2010 se konal tradiční průvod obcí za účasti mnoha masek 

i „civilistů“. Počet masek – které byly skutečně různorodé – s ubývajícími 
hodinami přibýval, vyšplhal se bezmála ke třiceti. Pod maskami se kromě 
místních skrývali i občané a občanky Velkého Meziříčí, Martinic či Borů. 
Unikátním se tento ročník stal i proto, že se po dobrých čtyřiceti letech 
horda i s muzikanty vypravila i k rozrůstající se populaci kolem blízké 
přehrady. Místní byli příjemně překvapeni. Průvod započal chvíli po 
desáté hodině ranní a skončil po páté hodině večerní. Ale i poté pokračo-
vala vydařená akce v kulturním domě, kde účastníkům k tanci i poslechu 
zahrála místní skupina FRA-MIL. Na závěr mohu dodat, že letošní ročník 
se vydařil. Je dobře, že zájem o lidové tradice neupadá…    Václav Pávek
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nebojte se zavolat,
solidní jednání.

Prodej RD Křižanov

Samostatně stojící podsklepený RD 
5+1 s garáží, zahradou a zahradním 
domkem. Dům ve velmi dobrém stavu.
Tel.: 777 824 822, www.rkfi nreal.cz

Mgr. Ilona Dobrovolná
obchodní právo rodinné právo trestní právo
občanské právo pracovní právo zdravotnické právo

Náměstí 79/3 (Obecník), Velké Meziříčí
www.dobrovolna.cz

tel.: 776 576 624

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety

www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje bytu:
– o velikosti 1+1 č. 12 v domě č. 1242 na ulici Strmá č. 4, Velké 

Meziříčí. Byt je situován ve 4. nadzemním podlaží o půdorysné 
ploše 62,25 m2 bez vybavení zařizovacími předměty. Minimální 
nabídková cena 394.050 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů ve Velkém 
Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu.
Nabídky v uzavřených obálkách s označením „Prodej bytu“ budou 
soustřeďovány do 31. 3. 2010 po dobu vyvěšení záměru prodeje bytu 
na úřední desce a předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Písemné nabídky přijímá JUDr. Karel Lancman, Městská správa 
bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 230

5 krásných štěňátek kříženců, 
půlročního zlatého retrívra 
a fenku českého fouska, stáří jeden a půl roku. 

Tel.: 723 778 248.

Tel.: 736 240 214.

Prodejna Quelle, Novosady 21,
Velké Meziříčí

Pozice: Obchodní zástupce
Náplň práce: ● Prodej v oboru dekorativní stínící techniky.
 ● Péče o vlastní zákaznické portfolio.
 ● Vyhledávání nových obchodních příležitostí.
 ● Prezentace výrobků, propagace obchodní značky.
Očekáváme: ● Ukončené středoškolské studium.
 ● Preferujeme člověka z blízkého okolí.
 ● Schopnost samostatného plánování a samostatné analýzy.
 ● Příjemné vystupování.
 ● Zkušenost s MS Offi ce.
 ● Spolehlivost a důslednost, časová fl exibilita.
 ● ŘP sk. B.
Nabízíme: ● Spolupodílet se na rozvoji středně velké dynamicky se
  rozvíjející fi rmy.
 ● Služební automobil, notebook a mobilní telefon.
 ● Jazykové a profesní vzdělávání.
 ● Práci v mladém kolektivu.
 ● Další zaměstnanecké benefi ty dle dohody.
Kontakt: vaše životopisy zasílejte prosím: job@bematech.cz
 www.bematech.cz

Administrativní
a ekonomický servis
– vedení účetnictví a daňové evi-

dence včetně daň. přiznání
– zprostředkování dotací pro 

občany i podnikatele
Nově ve V. Meziříčí – každou 
sobotu 9 – 11 hodin (prostory 
Studia Draha)
B. Hortová, 605 035 324
Bc. M. Hortová, 736 239 587
www.ucetnictviosova.webnode.cz vás zvou na akci

,,Jarní proměny
květinového
obchodu“
dne 3. 3. 2010

Náměstí 80
Velké Meziříčí
Tel.: 777 952 925

při nákupu nad 150 Kč dárek

Mini doprava!
Zajišťujeme přepravu zboží a nákladů 
do 1 000 kg. Malé stěhování, odvoz 
odpadů na Ekodvůr, pronájem 
auta s řidičem, expresní přepravu 
zásilek a další služby. V regionu 
Vysočiny, ale i celé ČR, zahraničí 
po domluvě. Tel.: 777 022 887.

Skupina ANO ve složení 
A. Novotný – heligonka, foukací 
harmonika, zpěv. A. Novotná – har-
monika, klávesy, zpěv, D. Novotná 
– housle, A. Novotná – housle, 
J. Sláma – baskytara, bicí. Ozna-
mujeme změnu mob: 737 477 773. 
Hrajeme svatby, rodinné i jiné akce.

Pro pobočku Velké Meziříčí
hledám

Stručný životopis
na fi nreal@seznam.cz

Více na tel. 604 320 136.

Objednáváme slepičky
stáří okolo 17 týdnů,
prodej 3. dubna 2010 od 13.00. 
A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772

Nepůjde el. proud
dne 24. 2. od 7.30 do 15.20 hodin ve 
VM, ul. Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, 
Příční, Křižní, Slepá.                   -e.on-

Směna pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny poloviny pozem-
ku  parc. č. 5725 o výměře 5 765 m2, k. ú. Velké Meziříčí. Záměr se 
zveřejňuje za účelem směny pozemku, potřebného pro vybudování 
vodovodu pro nový domov pro seniory. Město Velké Meziříčí zve-
řejňuje záměr směny pozemku parc. č. 5868/1 o výměře 1 381 m2, 
k. ú. Velké Meziříčí, průmyslová zóna Oslavická. Směna pozemku 
se zveřejňuje za účelem majetkového vypořádání.
Další informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. 
č. 5214/2 o výměře 59 m2 se stavbou sklepa, k. ú. Velké Meziříčí, 
lokalita Františkov, za účelem využití pro skladování.
Zveřejnění dne: 19. 2. 2010        Ing. František Bradáč, starosta města

Prodám
■ Motorovou pilu MS 390 Stihl, 
výkon 3,6 kW, dětské lyžařské 
přilby Uvex, starší dámské horské 
kolo. Tel.: 736 240 216.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Mobil Samsung X660 (T-Mobi-
le), plně funkční. Cena 700 Kč. Tel.: 
737 870 564.
■ Plně funkční fukar na seno to-
vární výroby, značka Neuro, motor 
7,5 kW, průměr roury 50 cm, délka 
12 m s kolenem a koncovkou. Stroj 
umístěn v suchu. Cena dohodou. 
Tel. po 16. hodině 602 837 411.
■ Elektrický sporák zn. Gorenje, 
1 rok záruka, PC 14.000 Kč, nyní 
9.000 Kč. Tel.: 737 141 612.
■ Na Fiat Tipo letní pneu, 165/65 
14R, 5 ks, na discích, všechny za 
2.000 Kč. Autobaterii 12 V, 55 Ah, 
stáří 3 měsíce, 1.000 Kč. Tel. po 17. 
hodině 737 559 156.
■ Litinové radiátory 160 článků 
(starší). Kotel na drtiny a dřevo do 
dílny, zn. levně. Tel.: 776 268 295.
■ Pneumatiky 7,50-20 A 9 – 20 
(i s disky). Cena dohodou. Tel.: 
739 094 327.

■ Brambory na sázení, od-
růda Lolita, Red Anna. Cena 
4 Kč/kg, bal. 25 kg. Kontakt: 
Jurková, tel.: 733 193 270.

■ Ložnici zn. MIREAL. Vyro-
beno z masivního buku a DTH 
dýhováním bukovou dýhou. Dvoj-
lůžko, 2× noční stolek, komoda, 
šestidveřová skříň. PC 63 tis., nyní 
25 tisíc. Tel.: 737 553 529.
■ Š Fabii, r. v. 2000, najeto 153 000, 
servisní knížka, tažné zařízení, tm. 
zelená, letní + zimní pneu na dis., 
nová aku, rozvody + řemen, náplně. 
Cena 77.000 Kč. Tel.: 733 767 488.

■ Škodu Felicii Van-plus, 1,9 D, 
r. v. 1997, najeto 112 300 km, bílá, 
obutá zimní + letní pneu. Cena 
39.000 Kč. Tel.: 602 794 359.
■ Orbitrek platinium s počíta-
čem, s funkcí měření pulsu. Nový. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 773 294 356.
■ Televizor Nokia 100 Hz, úhlo-
příčka 68 cm, 2.000 Kč; satelitní 
komplet analog s pozicionerem + 
parabola 120 cm a pohonem Nokia, 
1.000 Kč. Kuchyňskou linku v pěk-
ném stavu, 185 cm a 130 cm, cena 
dohodou. Čtyřplotýnkový skloke-
ramický sporák s horkovzdušnou 
troubou, cena 2.000 Kč. Lednice 
s mrazákem – Calex, v. 166 cm, 
cena 3.000 Kč. Čtyřdílnou obývací 
stěnu, 2 roky stáří, šířka 360 cm, 
v. 209 cm, cena 5.000 Kč. Jídelní 
stůl rozkládací tmavý + 6 židlí, 
zánovní, stáří 2 roky, cena dohodou. 
Tel.: 606 157 522.
■ Nově vyšamotovaná kamna, 
roz. 32×45, výška 82 cm, vhod-
ná do dílny, chaty a ještě jedna 
kamna menší, ceny dohodou. Tel.: 
776 008 310.
■ Levně dívčí oblečení takřka 
nenošené, vel. 104–116, sedátko na 
kolo zn. Kettler. Tel.: 776 285 724.
■ Hodlici, podávač Tos, srovná-
vačku RFS40. Tel.: 604 171 964.
■ Zimní pneu na Škodu Fabii 
185/60 – 14, 70 % vzorku, po 
300 Kč/kus, na Škodu Felicii disky 
kol, zimní a letní pneu. Na Opel 
Corsa disky kol po 300 Kč. Tel.: 
608 034 567.
Koupím
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750. 
■ Koupím les, platba hotově. Tel.: 
739 641 944.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.

(Pokr. str. 6.)

Intenzivní víkendová konverzace angličtiny 
s americkým rodilým mluvčím 
 Termín 1: 20.–21. března 2010 10× 90 min.
 Termín 2: 27.–28. března 2010 10× 90 min.
 Zaváděcí cena: 1700 Kč/os/víkend
Cena je platná pouze při max. obsazení tj. 6 osob.
Příjem závazné přihlášky vč. platby do 12. března 2010

Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395



(Pokračování ze strany 5.)
Koupím 
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – 
čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno 
– helmy a korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154. 
■ Koupím vše, co se týká palič-
kování (paličky, podvinky…). Tel.: 
739 672 508.   
Nemovitosti
■ Prodám podsklepený RD ve V. 
Meziříčí po kompl. rekonstrukci. 
Přízemí: velká kuchyň s jídelnou, 1 
pokoj, koupelna. 1. podlaží – velká 
hala, 2 dětské pokoje, malá koupel-
na. Předzahrádka, studna, dvůr. RK 
nevolat! Tel.: 603 184 919.

■ Prodám RD se zahradou 
ve Velkém Meziříčí na ulici Vr-
chovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat.
Tel.: 777 628 982.

■ 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.

■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Spěchá. Tel.: 606 662 872.

■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí, 3+1, v OV. Tel.: 732 570 375.
■ Prodej RD ul. Zahradní VM, 
RD Křižanov, RD Bobrová, chata 
v Oslavě, statek v Kozlově, výr. are-
ál v Uhřínově, pronájem kanceláří 
a bytu VM. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
a Městská knihovna Velké Meziříčí

pořádají
ve čtvrtek 4. března v 16.30 hodin

Těšíme se na autorské čtení, besedu a autogramiádu.

Setkání s prozaikem, dramatikem a publicistou
proběhne v městské knihovně Velké Meziříčí.

Předplatné týdeníku Velkomeziříčsko
Pro příznivce počítačů je k dispozici inter-
netová verze novin ve formátu pdf, kterou 
si můžete objednat v redakci týdeníku za 
6 Kč za kus.

Tištěný formát obdržíte v předplatném 
s desetiprocentní slevou za 10,80 Kč.

Bližší informace obdržíte v redakci 
týdeníku Velkomeziříčsko na telefonu 
566 782 009 nebo na naší e-mailové adrese 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

■ Koupím chaloupku na Vysoči-
ně. Tel.: 604 888 255.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 v RD ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 566 521 545.
■ Pronajmu byt 3+1 v domě 
s okrasnou zahradou na Družstevní 
ulici č. 1347 ve Velkém Meziříčí, 
možnost i s garáží. V domě je 
možné využít prostory pro relaxaci 
(např. saunu). Dům je v klidném 
prostředí cca 5 min. od centra, 
v blízkosti je také školka, obchod, 
restaurace. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Dlouhodobě pronajmu řado-
vou garáž na Družstevní ulici. 
Elektřina 220 V. Volná ihned. Cena 
dohodou. Tel.: 777 865 385.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. dubna 
2010. Tel.: 604 375 645.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 ve 
VM v klidné části, 5 min. chůze 
od centra. Byt je vybavený a volný 
ihned. Tel.: 605 515 657.
■ Pronajmu nový 1+kk, 55 m2, 
od 1. 3. ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 411 587.
■ Pronajmu zařízený třípoko-
jový byt na ul. Poštovní ve Vel. 
Meziříčí. Tel.: 777 177 635.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 - 2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■  Pronajmu gará ž  na  u l i -
ci  Záviškova. Tel.: 724 112 598, 
777 291 730
Různé

■ Nabízím soukromé hodiny 
německého jazyka (i kon-
verzace) pro všechny úrov-
ně jazykové znalosti. Tel.: 
724 864 441.

■ Mám zájem o denní dopravu 
VM – Jihlava a zpět – 2 směnný 
provoz. Prosím volat kdykoliv tel. 
733 658 714.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
střech. Tel.: 774 072 862.

Daruji
■ Štěně, stáří 3 měsíce, matka je-
zevčík s PP, očkované, odčervené. 
Tel.: 604 731 028.

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
 9. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
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

Výrazným a nepostradatelným 
prvkem každého interiéru jsou 
dveře, proto je pro vás připravena 
následující nabídka:

V nabídce jsou tři modely otoč-
ných, polodrážkových dveří modelu 
SWING – tyto dveře se vyznačují 
nadčasovým designem inspiro-
vaným meziválečným obdobím. 
Povrch dveří je z CPL laminátu, 

což je zátěžový materiál, který dveřím dodá zvýšenou odolnost vůči 
oděru a otěru. Snadno se ošetřují. Nabídka platí výhradně pro komplet 
dveře, zárubeň, klika.

Dále jsou připraveny čtyři modely otočných, polodrážkových dveří 
ELEGANT. U těchto dveří je jako povrchový materiál zvolena dýha. 
Díky tomuto přírodnímu materiálu jsou každé dveře prakticky originálem 
s vysokou estetickou hodnotou. Tyto dveře se hodí téměř do každého 
interiéru. Nabídka platí pro komplet dveře, zárubeň, klika.

Více informací o jednotlivých modelech a zvýhodněných cenách zís-
káte v prodejně Buffalo – Radnická 6. (prodejna hned vedle Hotelu Pod 
Zámkem)                                                                                             -pi-

Zdenky Vorlové 21
Velké Meziříčí 
Tel.: 604 103 997
www.squashvm.cz
Posezení na baru v příjemném 
prostředí – Při každém zápase 
českého týmu bar otevřen (info 
604 103 997) – Squash – 2 plně kli-
matizované kurty – Kardiocentrum 
– kardiotrenažéry AMT, EFX
Radnická 6, Velké Meziříčí
Tel.: 566 520 399, 604 245 017
www.buffalovm.cz
Interiérové dveře • Podlahy PVC, 
laminát, korek, vinyl, dřevěná 
třívrstvá… • Schodiště včetně 
zábradlí – kov, sklo, dřevo…

Knihovna Dobrá Voda vás zve na

Úterý 9. 3. 2010 v 17 hodin v kulturním domě Dobrá Voda.

Ozdravné pobyty u moře 2010
Letos pro vás opět zajistila Územní organizace Svazu diabetiků ve Velkém 
Meziříčí ozdravné pobyty u moře Itálie a Chorvatsko.

Letošní nabídka:
Itálie, Palmová riviéra – Martinsicuro apartmány Tutomare

Termín: od 18. do 27. 6. 2010. Stravování vlastní, možnost rozšířené 
polopenze. Pláž je písčitá, široká s pozvolným vstupem do moře, přímo 
před ubytováním, oddělena jen pobřežní komunikací. Plážový servis zde 
není. Přihlášku odevzdejte do konce března.

Bibione
Termín od 3. do 12. 9. 2010. Je to jedno z nejznámějších letovisek v Itálii, 
široké a dlouhé písčité pláže pozvolně klesající do moře, vhodné pro děti 
a neplavce. Přihlášku odevzdejte do konce května.

Chorvatsko – Baška Voda
V termínu od 10. do 19. 9. 2010. Přírodní oblázková pláž. Stravování 
vlastní, možnost polopenze. Přihláška do konce května.
Odjezd z Velkého Meziříčí, cestování přes noc. Přihlášky: Josef Savara, 
Nad Sv. Josefem 238, tel.: 566 523 605 nebo 606 375 555, osobně nebo 
volat ráno – večer. Možnost vyzvednout si přihlášku v informačním 
centru v budově městského úřadu, přízemí. V ceně je doprava, ubyto-
vání a cestovní zdravotní pojištění.                                       Josef Savara 

Ve Velké Bíteši v informačním 
centru  ( IC) na Masarykově 
náměstí 5. Tel.: 566 532 025, 566 
532 342; e-mail: ic@vbites.cz. 
V Měříně v papírnictví na náměstí. 
V Křižanově v novinovém stánku 
na Benešově náměstí, u autobus-
ové zastávky. V Tasově v prodejně 
smíšeného zboží u Jaroslavy 
Böhmové.

Cena soukromého řádkového 
inzerátu do rubriky »Prodám-

koupím-vyměním« v jednom 
vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, 
s fotografií 45 Kč. K inzerátům 
pod značkou je navíc připočítán 
manipulační poplatek 20 Kč. Do 
rubriky daruji bereme inzerá-
ty zdarma. Příspěvky do rubrik 
»Blahopřání – vzpomínka – 
poděkování« jsou za cenu 100 Kč 
bez fotograf ie a 150 Kč s fo-
tografi í.

-red-

Využijte sběrny inzerce

Estráda k MDŽ
Ve čtvrtek 4. března v 19 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. 

Nejen ženám k jejich březnovému svátku přijedou zahrát nesmrtelné 
hity Ivan Mládek a jeho Banjo band. Estrádu doplní hosté Milan Pitkin 
a Lenka Plačková.

Na akci vystoupí i tanečnice z tanečního oboru základní umělecké 
školy. 

Jednoho z posledních masopustních průvodů v regionu se ve Vlkově 
zúčastnili ženatí i děti. Bavili se bez výjimky všichni.    Foto: Jan Míčka

Maškarní průvod ve Vlkově



Středa 24. v 19.30 hodin
FAME – CESTA ZA SLÁVOU
Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného 
života. Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství, aby 
dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších. V neuvěřitelně soutěživé 
atmosféře bude však jejich vášeň podrobena té nejtěžší zkoušce. Snem 
každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout. Tréninkový 
program však komplikují domácí úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví, 
kdo má nejen talent, ale i disciplínu a píli potřebnou pro celkový úspěch.
Režie K. Tancharoen. Hudební fi lm USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný
Vstupné: 64, 66 Kč 107 minut
Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub
VICKY CHRISTINA BARCELONA
Do „španělského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé 
Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky, která má 
před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina. Potkávají spontánního 
malíře. Ten neodolatelně začne obě dívky svádět. Woodyho trojúhelník 
ale brzy doplní malířova bývalá přítelkyně. Srážka tak temperamentních 
charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobro-
družstvím… a záleží pouze na optice diváka, zda spatří pod povrchem 
fi lmu romantickou rumbu, ležérní slowfox nebo vášnivě-dramatické paso 
doble. Režie Woody Allen. Hrají R. Hall, J. Bardem, P. Cruz. Film USA, 
Španělska. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 96 minut
Pátek 26., sobota 27. v 19.30 hodin
SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana 
Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holmesov a jeho věrnému partnerovi 
Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti 
jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí 
při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi. 
Režie G. Ritchie. V hlavní roli R. Downey Jr., J. Law, M. Strong, I. Adler. 
Romantický, dobrodružný, akční fi lm USA, Velké Británie, Austrálie. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 128 minut
Středa 3. v 19.30 hodin
ZOUFALCI
Jak být spokojený a přitom nebýt sám?
Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické 
komedii o šestici bilancujících třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a po-
stupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání 
na večírku v jejich rodném městě je jim jedno jasné – vědí, co v životě 
nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Hrají S. Babčáková, 
J. Žáček, J. Plesl, D. Bláhová, J. Obermaierová, Jaroslav Róna, Lucie 
Žáčková, Helga Čočková. Film ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 97 minut
Pátek 5., sobota 6. v 19.30 hodin
TRABLE V RÁJI
Vypadá jako ráj, ale je to peklo.
Režie P. Billingsley. V hlavní roli V. Vaughn, J. Bateman, F. Love, J. Fa-
vreau, M. Akermanová. Komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 113 minut
Středa 10. v 18 hodin
PRINCEZNA ŽABÁK
Režie R. Clements, J. Musker. Animovaný rodinný fi lm USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 91 minut
Pátek 12., sobota 13. v 19.30 hodin
VYFIČ!
Teenagerovská komedie s talentovanou mladou hvězdou Ellen Page a se 
slavnou Drew Barrymore. Režie D. Barrymoreová. Komedie USA, pů-
vodní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut
Úterý 16. v 19.30 hodin
LÍTÁM V TOM
Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích.
Režie J. Reitman. V hlavní roli G. Clooney,V. Farmigaová. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Čtvrtek 18. v 19 hodin
Filmový klub
NEDODRŽENÝ SLIB
V hlavní roli Ondřej Vetchý. Drama Slovenska, Česka, USA. 
Režie J. Chlumský. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 129 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Rozvedená… s řadou výhod.
V hlavní roli M. Streepová, S. Martin, A. Baldwin. Romantická komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 120 minut
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
ÚNOR – BŘEZEN 2010

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Život je potřeba žít naplno a 
nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz

Prodej vstupenek na tele-
fonních číslech 566 782 004, 
566 782 001 nebo na progra-
movém oddělení JC. Změna 
programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen 
(z nichž dvě hrají muži), 
kterým tragicky pozname-
nal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Da-
niela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská, Michal Bum-
bálek/Pavel Zatloukal, To-
máš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
► Foto: 
www.divadlomalehry.cz

Divadlo je bordel a náš 
úkol je vyhovovat obe-
censtvu. Poskytovat 
mu vzrušení a senzace, 
za které jsou lidi ochot-
ni zaplatit u kasy… 
Vím, co je to divadlo. 
Fabrika na vzrušení 
– takto vidí milované 
divadlo protřelý inspi-
cient Oskar.
Hrají: Jitka Čvanča-
rová, Ladislav Mrk-
vička/Vladimír Kra-

tina, David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 6. a 20. března 2010 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005,
program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpoz-
ději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínka

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 23. března 2010
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu vystoupení travesty skupiny

Rezervace a prodej vstupenek probíhá na programovém oddělení Jupiter clubu,
tel. 566 782 004, 566 782 005.                                                              -prog-

s názvem

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Foto: www.divadlomalehry.cz

JOHN GODBER – překlad Marie Procházková
„To byla ale noc! je jednou z nejlepších Godberových her,
na repertoáru Hull Track Theatre.“ Yorkshire Post
Jedna z posledních komedií autora Vyhazovačů, Barmanek 
(hraje divadlo Radka Brzobohatého) a mnohých dalších. Je 
to noc s Northern Soulem a s ďábelskými malíři pokojů, na 
niž nelze zapomenout! Richard Jackson je středního věku, patří ke střední 
třídě a je zdánlivě spokojen se svým životním osudem… Ale všechno se 
změní, když se v Richardově domě objeví malíři pokojů. 
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 3. března 2010 od 19 hodin 

Dne 23. února 2010 jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí pana
Aloise Holána
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Karlovarské hudební divadlo Libor Balák
uvede pohádku

Pohádka O Balynce, dobrém štěněti je hrána čtyřmi herci, je protkána 
písničkami, objeví se v ní i látkové loutky. Právě zatoulané štěně Balyna 
potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čaro-
vání, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, 
než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí 
detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu. 
Sobota 27. března 2010 * kinosál * 15 hodin
Vstupné: 35 Kč.

Neděle 21. března 2010 v 19 hodin

Vstupné: 350 a 330 Kč
Předprodej vstupenek 24. února od 
15.00 na programovém oddělení 
Jupiter clubu
(Prodloužená otevírací doba do 
18 hodin)

Vstupenky nelze telefonicky rezer-
vovat! Pouze přímý prodej! Maxi-
mální počet vstupenek na osobu 6 
ks! Koncert není vhodný pro děti 
do 12 let.

Změna programu vyhrazena!

I n f o r m a c e  n a  t e l .  č í s l e 
566 782 001.

-zh-

Jupiter club, s. r. o., uvede

Kytičky květů na hrob Ti dáme, 
se slzami v očích
ať stále vzpomínáme.
Dne 25. února uplyne 9 let od 
úmrtí pana
Vítězslava Piska
z Frankova Zhořce č. 4.

Vzpomínají bratři a známí.

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí 

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Hudbu složil Rudolf Piskáček.
13. března 2010 v 18 hodin,

velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 
klub Velké Meziříčí vás zve na

se skupinou DRING
27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.

Bohatá tombola a doprovodný program. Barmanská šou.
Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.

Občerstvení zajištěno.

13. 3. Čáslavice 
20. 3. Studenec
26. 3. Markvartice

min. 28 hodin výuky, lektor: Jana 
Dušková. 
Kurz proběhne při účasti minimálně 
5 osob. Cílem kurzu je seznámení 
s pomůckami (speciální pravítko, 
řezací podložka a rotační řezák – 
pomůcky nezbytné ke strojovému 
šití) při výrobě vlastního výrobku 
– základová deka o rozměrech 
80 × 110 cm, složená ze 6 různých 
bloků. 
Na kurzu si bude možné zakoupit 
všechny potřebné pomůcky pro 
patchwork, bavlněné látky, quilto-
vací nitě. Zájemci hlaste se na tel. 
čísle: 566 782 004, 566 782 005, 
566 782 006.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá od března do května 
(termín bude upřesněn)

pro začátečnice,

Chcete vidět, jak si my děti z MŠ „Čtyřlístek“ z Čechovy ulice dove-
deme hrát s paní 
Zimou?
Tak se přijďte po-
dívat na výstavu 
našeho tvoření, 
která je završe-
n í m  z i m n í h o 
projektu „Rado-
vánky se Sněho-
vou královnou“.
Výstava byla zahá-
jena 19. 2. 2010 ve 
vestibulu MěÚ.
Srdečně vás zveme 
– MŠ „Čtyřlístek“

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
vás zvou na

Vystoupení kouzelníka Harryho – přebarvování šátků a peří, kouzla 
s kartami a dalšími předměty, mizení kostela, „hořící hlava“ a mnoho 

dalších kouzel.
Soutěže a hry pro všechny děti, diskotéka.

Občerstvení zajištěno. Prodej popcornu, balónků.

Neděle 28. února 2010,
velký sál Jupiter clubu, začátek v 15 hodin.

Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 45 Kč.

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

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.

Dětské středisko Březejc, Základní škola a Střední škola Březejc
a Jupiter club, s. r. o. vás srdečně zvou na

Hudba: F-Box
Program: host večera Jakub Smolík
 country tančí děti z TJ DS Březejc a skupina Kosatky
 bohatá tombola, dražba výrobků
Pátek 5. března, sál JC ve 20 hodin
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 566 782 004-5

Foto: Jana Dušková

Jupiter club, s. r. o., uvede

Dana A. Cejnková
a kulturní středisko Batyskaf,
Náměstí Republiky 11,
Žďár nad Sázavou
vás srdečně zve na
výstavu olejů a pastelů s názvem

která se koná do 19. 3. 2010.
Více na www.batyskaf.net

Zveme vás naZveme vás na

do kavárny v pasáži IMCA – CAFE TIMEdo kavárny v pasáži IMCA – CAFE TIME
Výstava potrvá do 28. 2. 2010.Výstava potrvá do 28. 2. 2010.

Městská knihovna Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 11. března
v 16.30 hodin

Těšíme se na posluchače a třeba i ilustrátory originálního 
napínavého příběhu o naší knihovně a nezbedných kočkách.

Jupiter club, s. r. o., uvede 

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.
Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději do 7. března,
jinak budou dány do volného prodeje.

TJ Efekt Křižanov
zve všechny děti, rodiče a jejich příbuzné na

Pozvánka
na

V pátek 9. 4. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC
Vstupné: 350 a 300 Kč
Rezervace a prodej od 24. úno-
ra na programovém oddělení JC 
nebo na tel. čísle 566 782 004, 
566 782 001.
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
3. dubna 2010, jinak budou dány 
zpět do volného prodeje.
Změna programu vyhrazena!

27. února 2010 od 20 hodin 
v Hodově.
K tanci i poslechu hraje
KOZÉNKA BAND

který se uskuteční v neděli 28. 2. 2010 ve 14 hodin
v Katolickém domě v Křižanově. 
Rádi opět uvidíme v maskách nejen děti, ale i jejich rodiče.
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ŠACHY

BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

SPORTOVEC
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠV pátek zakončí sezonu mladší 

a starší žáci proti Znojemským 
orlům.
Mladší žáci vyloupili Kroměříž, 
starší žáci uhráli remízu s Českým 
Těšínem.

Mladší žáci:
HK Kroměříž – HHK VM 1:5 
(1:2, 0:0, 0:3)
Branky: 3 Strnad, Tlapák, Mynář. 
Asistence: Bezák, Šilpoch, Tichý, 
Tlapák. Sestava HHK: J. Juda – 
Smažil, Bezák, Kampas F., Šilpoch, 
Báňa – Tichý, Strnad, Tlapák – 
Slabý, Mynář, Juráček – Kapusta. 
Vyloučení: 3:4. Zásahy brankářů: 
22:19. Diváků: 50.

Starší žáci:
HC Český Těšín – HHK VM 4:4 
(1:2, 2:1, 1:1)
Branky: Kejda, Kampas J., Mare-
šová, Bernat. Asistence: 2 Novotný, 
Marešová, Kejda. 
Sestava HHK: Vitešník – Kučera, 
Salaš, Novotný, Kampas M., Kejda, 
Marešová, Štěpánek, Burian, Kam-
pas J., Bernat, Jašek.

Program na tento týden:
Pátek 26. 2. 2010 HHK mladší žáci 
– HC Znojemští orli, utkání začíná 
v 15.00 (ZS Velké Meziříčí); HHK 
starší žáci – HC Znojemští orli, 
utkání začíná v 17.00 (ZS Velké 
Meziříčí)                               -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třída

HHK VM A – SK Horácká Slávia 
Třebíč A 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky: 2× Juda M., Zeisel L., 
Bíbr A.
Sestava: Svoboda I. – Bíbr A., 
Pacal L., Pitřík R., Juda M., Báňa 
M., Zeisel L.

HHK VM B – SK Horácká Slávia 
Třebíč B 17:0 (6:0, 5:0, 6:0)
Branky: 6× Paták D., 4× Šandera L., 
3× Třeštík F., 2× Barák M., Pražák 
M., Bezák M.
Sestava: Tlapáková L. – Paták D., 
Šandera L., Bezák M., Pražák M., 
Barák M., Třeštík F.
HHK VM A – Jiskra Humpolec 
A 6:8 (3:3, 1:2, 2:3)
Branky: 2× Bíbr A., 2× Zeisel L., 
2× Juda M.
Sestava: Tlapáková L. – Bíbr A., 
Pacal L., Pitřík R., Juda M., Pražák 
M., Zeisel L.
HHK VM B – Jiskra Humpolec 
B 6:4 (4:0, 0:4, 2:0)
Branky: 3× Krůza M., Bezák M., 
Švanda J., Třeštík F.
Sestava: Holub J. – Švanda J., 
Šandera L., Bezák M., Ambrož F., 
Krůza M., Třeštík F.

4. třída
HHK VM – SK Horácká Slávia 
Třebíč 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
Branky: 2× Slabý P., Báňa M.
Asistence: Báňa M., Nevěčný O.
Sestava: Svoboda I. – Dundálek 
D., Řepa V., Zeisel L., Juda M., 
Bíbr A., Pacalová K., Báňa M., 
Nevěčný O., Budín N., Slabý P., 
Pacal L., Karásek L., Nováček S., 
Přinesdomů J.
HHK VM – SK Telč 5:6 (2:2, 
2:4, 1:0)
Branky: 4× Úlovec J., Juda M.
Asistence: 2× Dundálek D., Nevěč-
ný O., Janoušek P., Juda M.
Sestava: Holub J. – Dundálek D., 
Báňa M., Úlovec J., Zeisel L., Ne-
věčný O., Janoušek P., Karásek L., 
Juda M., Přinesdomů J., Nováček 
S., Budín N., Řepa V.               -úlo-

Tuto sobotu se na ZS ve Velké 
Bíteši uskutečnil turnaj hokejové 
přípravky. Zakončení této sezony se 
našim zástupcům moc nevydařilo, 
obsadili 4. místo.
Naši hokejisté bojovali s týmy 
Ledče nad Sázavou, Velké Bíteše 
a Jihlavy.
Ledeč nad Sázavou ještě nikdy 
neporazili, i když tentokrát prohráli 
velice těsně – 2:3. Většinou mívali 
skóre tak o 10 branek horší.
Branky: Stupka P., Strádal D.
Jako druhý soupeř je čekala domácí 

Velká Bíteš. Počáteční boj byl veli-
ce vyrovnaný, ale i přesto zvítězil 
soupeř – 5:7.
Branky: Tlapáková L. 4×, Stupka P.
Posledním soupeřem byla Jihlava. 
Zde už byla cítit únava našich hrá-
čů. Konečný výsledek – 2:6
Branky: Barák M. 2×
Sestava (na snímku nahoře): Ma-
lič F., Bíbr D., Juda P., Vlach Z., 
Strádal D., Barák M., Vitešník 
D., Stupka P., Zacha S., na fotce 
chybí: Tlapáková L., Šilpoch M. 
Trenér: Pekárek Z.             -pj-

Krajský přebor
9. kolo – 21. února 2010: Spartak 
Velké Meziříčí A – Spartak Tře-
bíč A 2,5:5,5
Body za domácí: Bárta 1 – ing. 
Nedoma (C), Janák Jos. a Čtveráček 
po 0,5 – Mgr. Mejzlík, Mrazík, Jan 
a Dočkal 0 b.
Domácí byli v utkání s posledním 
týmem tabulky vysokými favority, 
jenomže bohužel papírové předpo-
klady se vůbec nenaplnily – papír 
shořel na popel. Byl to prostě 
výbuch a shoření jak při té známé 
katastrofě zepelínu Hindenburg… 
Neúspěch byl opravdu nečekaný 
a velký.
Družstvo VM A i přesto zůstává 

na šestém místě tabulky KP. Tu 
přineseme příště.

Regionální soutěž – skupina 
„Východ“

9. kolo = 21. 2. Sokol Nové Veselí 
– Spartak Velké Meziříčí B
Výsledek není znám – nebyl vů-
bec nahlášen ani předsedovi STK 
Jiřímu Siebenbűrgerovi do Žďáru 
nad Sázavou.
Sokol Jámy – TJ Žďár nad Sáza-
vou D 4:1
Za domácí Pařil (C), Šalát, Homolka 
a Prášil po 1 bodu – Pelikán 0 b.
Tabulku vedou Jámy před Gam-
bitem Jihlava C, třetí je Žďár D, 
Spartaku Velké Meziř íčí patř í 
čtvrtá příčka, na pátém stupínku se 
nachází Sokol Nové Veselí.

-vp-

Hokejová přípravka zakončila letošní sezonu

Krajský přebor Vysočiny
Po výborném výkonu áčko smetlo 
hosty z Jihlavy. Magickou pětistov-
ku pokořil Bohumil Lavický.
TJ Spartak VM – TJ Start Jih-
lava A
2733:2521 * 7,5:0,5
Baloun V. 484:446 Houzar L.
Badalík M. 452:408 Chvátal M.
Lavický B. 506:414 Vestfál T.
Krejska R. 432:422 Berka M.
Lavický J. 429:401 Zvolánek V.
Korydek F. 430:430 Votava P.

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Béčku stačil průměrný výkon na 
zisk bodů v Jihlavě.
PSJ Jihlava C – Spartak VM B
1568:1630 * 1:5

Doubek M. 377:392 Lavický F.
Voštová S. 395:425 Kováč Z.
Švehlík Z. 358:385 Lavický J.
Pausar P. 438:428 Starý J.
Céčko v Třebíči prohrálo o 18 
kuželek.
TJ BOPO Třebíč C – TJ Spartak 
VM C
1642:1624 * 5:1
Pevná A. 401:375 Šimek J.
Kolářová Z. 410:451 Mátl J.
Kovařík J. 421:403 Lavický A.
Ježková M. 410:395 Weiss V.
Sdružený krajský přebor dorostu
Na lídra tabulky naši hráči ne-
stačili.
TJ Třebíč – Spartak VM
1334:1172 * 4:0
Myška M. 403:399 Mička J.
Dobeš P. 452:357 Mičková K.
Caha F. 479:416 Trnka J.  -sta-

V sobotu 30. 1. 2010 se uskuteč-
nila závěrečná část měsíční lyžař-
ské školy včetně závodů absolventů 
tohoto kurzu. V letošním roce se 
účastnilo na 84 dětí v rozmezí od 
3 do 12 let, přičemž většinu tvo-
řili úplní začátečníci, kteří poprvé 
zažili pocit jízdy na lyžích. O tyto 
děti se staralo 16 instruktorů a 6 
pomocníků. Takřka všechny děti 
po absolvování všech 20 výukových 
hodin zvládly nejen jízdu v oblouku 
dolů z kopce, ale také samostatně 
vyjet na velkém vleku nahoru. 
Někteří to brali jako samozřejmost 
a jiní neskrývali radost, a to během 
celé výuky, z toho, že to dokázali 
a že se naučili lyžovat. V průběhu 
dne se uskutečnily nejprve závody 

lyžařské školy ve slalomu. Odpo-
ledne, kdy začal Udírnový festival, 
proběhla dovednostní soutěž na 
lyžích pro veřejnost. A poté začala 
hrát kapela Oldies but Goldies.

Chtěl bych poděkovat dětem 
a rodičům za přízeň, kterou nám 
prokázali, ale především instruk-
torům, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu výuky. I nadále bude po-
kračovat individuální výuka, pokud 
budou příznivé sněhové podmínky. 
Bližší informace najdete, včetně 
fotogalerie z již ukončeného kurzu, 
která bude postupně doplňována, na 
stránkách www.skivm.cz.

Ještě jednou díky instruktorům 
za práci během kurzu.

Ski klub Velké Meziříčí

Velké Meziříčí B – Nové Město 
n. M. 13:5
Body: Šoukal Slavomír 4,5, Kam-
pas Jan 3,5, Klíma Tomáš 2,5, Buk 
Martin 2,5
Velké Meziříčí C – Sázava 16:2
Body: Kampas Jan 4,5, Bártík Libor 
4,5, Kořínek Stanislav 3,5, Bednář 
Ivan 3,5
V obou utkáních jsme splnili roli 
favorita. Jak B, tak i C tým si se 
soupeřem jasně poradily. Céčko tak 
získalo tento víkend povinné 3 body 
a může slavit postup a třídu výš. 
Na postupu se především podíleli 
Kořínek, Kampas, Pokorný, Bártík, 
Bednář a Dvořák František. V se-
zoně nastupovali do zápasů i bratři 
Zelení a Prachařové.                -tk-

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Sokol 
Polnička A 1:17
Sestava Lhotky: Chylík, Nevrtal T. 
1, Večeřa, Vondrák
TJ Sokol Ostrov n. O. A – SK 
Sokol Lhotky B 13:5
Sestava Lhotky: Chylík 2, Krčál 1, 
Marek 1, Večeřa 1

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Dolní 
Heřmanice A 6:12
Sestava Lhotky: Dufek, Krčál 1,5, 
Nevrtal T. 2,5, Vondrák 1
Oprava z minulého čísla:

Krajský přebor III. třídy
TJ Jiskra Havlíčků Brod C – SK 
Sokol Lhotky A 5:10
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Ko-
nečný 3,5, Lavický 3, Nevrtal Z. 1

-ach-

Slavnostní vyhlášení ankety Spor-
tovec města Velká Bíteš proběhlo 
20. února na sportovním plese 
v kulturním domě ve Velké Bíteši. 
Večerem provázeli Martin Hrdinka 
a Marcela Doubková. Vítězové 
jednotlivých kategorií přebírali 
ocenění z rukou slavných českých 
sportovců, například od fotbalisty 
Antonína Panenky, hokejisty Ri-
charda Fardy či Jana a Jindřicha 
Pospíšilových, mistrů světa v ko-
lové. Hlasy pro nejlepší sportovce 
Velké Bíteše mohli účastníci ankety 
formou SMS posílat až do 15. února 
2010. Záplava téměř 350 SMS po-
sledního dne zamíchala pořadím. 
Nakonec 117 hlasů vyneslo na 
vrchol Tomáše Pisarčíka.

Pořadí v jednotlivých kategoriích 
ankety Sportovec města Velká 
Bíteš je následující:

Mužstva
1. FC mladší žáci (248 hlasů), 
2. Florbal – muži (129), 3. HC 
mužstvo 3. třídy (80)

Sportovec do 18 let
1. Kristina Sitařová (281), 2. De-
nis Ristic (202), 3. Dana Jirglová 
(147)

Sportovec nad 18 let
1. Tomáš Pisarčík (350), 2. Zdeňka 
Ouředníčková (317), 3. Tomáš 
Pelán (156)

Trenér:
1. Libor Švanda (87), 2. Michal Ma-
rek (86), 3. Milan Dvořák (78)

Připravila Martina Strnadová

Richard Farda předává cenu hokejovému družstvu 3. tříd, které se 
umístilo na 3. místě v kategorii mužstev.                 Foto: Otto Hasoň

Vyhlášení oceněných na plese.                                          Foto: Otto Hasoň

Vítězi ankety Sportovec města Velká Bíteš Tomáši Pisarčíkovi (vlevo) 
gratuluje Antonín Panenka.                                                 Foto: Otto Hasoň

Liga starších dorostenek:
BK VM – OSK Olomouc 32:88
Sestava a body: Rapušáková Jája 7, 
Rapušáková Niki 6, Štáhlová Lucka 
6, Kamanová Áňa 4, Syslová Peťa 3, 
Mikulová Lucka 2, Zezulová Dáda 
2, Inka Vrzáčková 2, Fňukalová 
Zuzka, Vendy Marková Vaďurová 
Radka, Grandičová Katka, trenér 
Tomáš Rapušák.
BK VM – BK Studánka Pardu-
bice 35:112
Sestava a body: Štáhlová Lucka 11, 
Vaďurová Radka 6, Kamanová Áňa 
5, Rapušáková Jája 4, Rapušáková 
Niki 4, Syslová Peťa 3, Inka Vrzáč-
ková 2, Zezulová Dáda, Fňukalová 
Zuzka, Grandičová Katka, trenér 
Tomáš Rapušák.
O víkendu nás v lize starších do-
rostenek čekali dva nejtěžší soupeři 
– Olomouc a Pardubice. Oba týmy 
procházejí soutěží jako nůž máslem 
a soupeře výrazně přehrávají. Např. 
Pardubice mají v sezoně jedinou po-
rážku a to právě s Olomoucí a asi nic 

jim nebude stát v cestě do extraligy. 
Pro náš mladý tým jsou tyto zápasy 
jednoznačně užitečné z hlediska 
sbírání zkušeností, které snad v bu-
doucnosti dokážeme zúročit.

OP mladších dorostenek:
BK VM – DDM Slavkov 71:30 
a 97:24
Sestava: Zezulová Dáda, Rapušá-
ková Jája, Ubrová Kája, Kryštofová 
Verča, Buková Šárka, Fňukalová 
Zuzka, Syslová Peťa a Čermáková 
Kristýna, trenér Dan Ubr.
V oblastním přeboru naše hráčky 
jednoznačně dominují. V obou zá-
pasech měly jasnou převahu a v kli-
du dotáhly oba zápasy do vítězného 
konce. Většina těchto hráček zvlád-
la za víkend čtyři zápasy – dva 
zápasy OP a dva zápasy ligové.
Příští zápasy dorostenecké ligy: 
BK VM – UP Olomouc, sobota 
6. 3. v 16.00, tělocvična ZŠ Školní 
Velké Meziříčí
OP mladších dorostenek: BK VM 
– Příbor, neděle 7. 3. v 10.00, tělo-
cvična ZŠ Školní Velké Meziříčí

-rap-

Tým starších dorostenek - nahoře zleva: Syslová P., Rapušáková J., Vaďu-
rová R., Rapušáková N., Vrzáčková I., Kamanová A. a Zezulová D., dole 
zleva: Fňukalová Z., Grandičová K., Mikulová L., Marková V. a Štáhlo-
vá L.                                                                         Foto: Tomáš Rapušák

TJ Dětské středisko Březejc, o. s.
hledá pro svou handicapovanou sportovkyni – hráčku boccii 

Zuzanu Švecovou –

Informace na tel. čísle 723 401 431.
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HÁZENÁ

LYŽOVÁNÍ

KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ
SK Mostiště – HHK VM B 2:4 
(0:1; 1:1; 1:2)
Rozhodčí: Kavina, Todorov, Po-
spíšil
Branky: 26. min. Musil (Šlapal, 
Freibauer), 59. min. Slavík (Krejčí 
Vojtěch) – 17. min. Navrátil (Hor-
ký, Hrnčíř), 39. min. Štěpánek 
(Pelíšek), 52. min. Hrnčíř (Peterka, 
Horký), 55. min. Trnka (Pelíšek, 
Vondráček)
Vyloučení: 16:9 navíc Syrový (SK 
Mostiště) 10 minut OT + OK (ne-
sportovní chování)
Využití 0:3. Střely na branku: 
34:38
Sestava SK Mostiště: Uhlíř (Bená-
ček) – Simonides, Krejčí Václav st., 
Toman, Svoboda Jiří, Solař, Roessl, 
Krejčí Vojtěch, Novák, Krejčí Vác-
lav ml., Svoboda Josef, Homola, 
Smejkal, Zahradníček, Slavík, Sy-
rový, Freibauer, Musil, Šlapal
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Ko-
mínek) – Kudláček M., Invalid, 
– Trnka, Bradáč – Peterka, Hrnčíř 
– Zelníček, Martinec – Šoukal, 

Kudláček J., Malec – Pelíšek, 
Barák, Vondráček – Horký, Tůma, 
Navrátil – Štěpánek, Šmejkal
Pro samé vylučování na hokej moc 
času nezbylo. Vyrovnané utkání zlo-
mili hosté třetím gólem devět minut 
před koncem při dlouhé přesilovce 
pěti proti třem. Domácí si mohli 
tuto slabou chvilku v místním derby 
sousedů v tabulce dovolit, protože 
i po této prohře díky čtyřbodovému 
náskoku mají postup do play-off 
zajištěn. Naopak vítězství pro HHK 
Velké Meziříčí B znamená jistý 
postup do bojů o přeborníka okresu 
ze čtvrtého místa.

Tabulka po 17. kole
1. Náměšť n. Osl. 14 12 1 1 114:41 25
2. Vev. Bítýška 16 12 1 3 91:46 25
3. Mostiště 15 10 0 5 78:63 20
4. V. Meziříčí B 15 7 2 6 87:55 16
5. Velká Bíteš B 15 6 1 8 79:89 13
6 Řečice 15 6 0 9 82:107 12
7. Křižanov 15 4 2 9 63:93 10
8. Nedvědice B 14 3 1 10 42:103 7
9. Šerkovice 15 2 2 11 56:95 6
Poslední utkání základní části bude 
v sobotu 27. 2. 2010 v 17.00 proti 
Křižanovu.                                -ht-

Městská hokejová liga
22. kolo

Extraliga
Nyní se mužstva po základní části 
rozdělí. Týmy do 6. místa se utka-
jí znovu vzájemně jednokolově 
o vítěze městské ligy a mužstva 
umístěna na 7. – 11. se utkají zno-
vu jednokolově o sestupujícího do 
1. ligy. Body ze základní části se 
nezapočítávají.
NHÚ Balinka VM – Technické 
služby VM 3:16
Mucha J., Vacula, Navrátil – Vítek 
3, Hlavnička 3, Šlapal 3, Kožený 2, 
Todorov, Pospíšil, Vidlák, Kružík, 
Horký
Sanborn VM – Agromotor VM 
8:6
Bajer F. 2, Puffer 2, Fritz, Lorenc, 
Pondělíček, Brychta – Sobotka 2, 
Jurek, Štěpánek, Majzlík, Malý
SK Omega VB – Horní Heřma-
nice 8:2
HC Bory – SK Lavičky 13:6
Uhlíř 5, Hájek 3, Pálka 2, Kabelka 
M. 2, Zikmund – Pařízek 3, Dvořák 
2, Chrást
Březka Stanoviště – NHÚ Balin-
ka VM 5:3
Agromotor VM – Eurobagging 
VM 6:2
Švihálek, Štěpánek, Fischer, Malý, 
Kadela 2 – Přidal, Mejzlík
SK Vídeň – Sanborn VM 3:12

Extraliga
 1. Sanborn VM 20 19 1  0 165:54  39
 2. Březka – Stanoviště 20 14 3  3 130:61  29
 3. Technické služby VM 20 13 1  6 122:77  27
 4. HC Bory 20 12 0  8 118:72  24
 5. SK Omega VB 20 11 1  8  86:65  23
 6. Agromotor VM 20 10 2  8 104:101 22
 7. SK Lavičky 20  8 0 12  69:114 16
 8. SK Vídeň 20  7 2 11  59:86  16

 9. NHÚ Balinka VM 20  4 0 16  55:110  8
10. Eurobagging VM 20  4 0 16  47:131  8
11. Horní Heřmanice 20  3 0 17  73:157  6

1. liga
Nyní se mužstva po základní části 
rozdělí. Týmy do 6. místa se zno-
vu utkají vzájemně jednokolově 
o dvě postupová místa do extraligy 
a mužstva na 7.–11. se utkají znovu 
jednokolově o konečné umístění 
v 1. lize. Body ze základní části se 
nezapočítávají.
HC Tasov – SK Afcon Kunšovec 
VM 1:7
Páral – Pyrochta 3, Strnad 2, Klou-
da, Vidlák
HCF Dráhy VM – SPL Radostín 
n. Osl. 6:2
Mičura, Smejkal, Širhal, Šmída, 
Tomšík, Veleba – Váša, Mokrý
Farma Měřín – River VM 9:2
HC Benetice – SK Stránecká 
Zhoř 9:3
Vaněk 6, Veškrna, Houzar, Valík – 
Bartušek, Kazda, Konečný
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Netín 0:4
Auto Dobrovolný VM – HC Ta-
sov 3:11
Novák 2, Uchytil – Palas 3, Hamá-
ček 3, Sláma 2, Dočkal, Páral

1. liga
 1. SK Netín  20 18 1 1  168:42  37
 2. SK Afcon Kunšovec VM  20 16 0  4 126:59   32
 3. HC Benetice 20 13 2  5 102:54   28
 4. Farma Měřín 20 12 2  6  95:68   26
 5. Auto Dobrovolný VM 20 10 1  9 106:108 21
 6. HC Pikárec 20  8 2 10  77:78   18
 7. HCF Dráhy VM 20  7 3 10  62:78   17
 8. SPL Radostín nad Osl. 20  7 0 13  63:105 14
 9. River VM 20  4 2 14  59:102 10
10. SK Stránecká Zhoř 20  4 1 15  68:148  9
11. HC Tasov 20  3 2 15  54:118  8

-fan-

O uplynulém víkendu se usku-
tečnily další závody v lyžování. 
Veronika Čamková se účastnila 
republikových závodů na Bílé 
v Beskydách, kde navázala na svoji 
úspěšnou sezonu. Při sobotním 
závodě v obřím slalomu obsadila 
3. místo, v neděli si o stupínek 
pohoršila a skončila na 4. místě. 
Veronika tento týden odjíždí na 
mezinárodní závody do Itálie, a tak 
popřejme úspěch i v zahraničí.
Ostatní závodníci velkomeziříč-
ského Ski klubu se účastnili II. zá-
vodu Lyžařského poháru Vysočiny 
v obřím slalomu na Jalovci u Tře-
bíče. Také tito závodníci se ukázali 
v dobré formě a získali 8 zlatých, 
1 stříbrnou a 5 bronzových medailí. 
Podrobné výsledky z tohoto závo-
du, ale i propozice víkendových 
závodů, které se konají na Fajtově 
kopci, najdete na www.skivm.cz.
Smůlu si vybrala Karolína Bed-
nářová, která si minulý týden 
při tréninku na superobří slalom 
v rakouském středisku Kauertall 
poranila křížové vazy v koleně 
a tím pro ni letošní sezona skončila. 
A tak popřejme brzké uzdravení, 
aby mohla stihnout začátek sezony 
příští.                                      -ido-

II. liga muži
Sokol VM A – HC Tišnov 30:18 
(15:8)
První domácí jarní utkání pro 
meziříčské hráče nezačalo příliš 
šťastně. Už v první minutě se zranil 
Vojta Homola, pro kterého tím zá-
pas skončil a v následujících utká-
ních ho bude tým pravděpodobně 
postrádat. Hráči Meziříčí sice byli 
jasní favoriti utkání, ovšem nikdo 
z přítomných diváků nepředpoklá-
dal hladký průběh. Hráči Tišnova 
sice přijeli oslabeni o nejlepšího 
st řelce, ale nikdo nečekal, že 
namísto tradičně bojovné házené 
budou na hřišti působit odevzda-
ně. Od začátku utkání si domácí 
pomalu, ale trpělivě budovali ná-
skok (21. min. 9:3). Vyvarovali se 
slabších chvilek a nepřipustili tak 
zdramatizování zápasu. Hosté ne-
stačili rychlejšímu tempu hry a po 
množství nedovolených zákroků 
měli naši hráči často možnost hrát 
přesilovku. Domácí tak dovedli 
utkání k bezproblémovému ví-
tězství. Příští neděli odjíždí hráči 
obhajovat druhou pozici v tabulce 
na palubovku pronásledovatelů 
ze Zlína.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Fis-
cher (7/2), Kříbala Petr (5), Večeřa 
(5), Konečný (4), Stávek (3), Necid 
(3), Raus (2), Živčic (1), Kaštan 
Jiří, Homola, Šidlo, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka.
Dorostenky v domácím prostředí 
vítězně.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Ostrava Zábřeh 
24:12 (16:4)
Nečekaně hladký průběh měl 
souboj sousedů v tabulce. Po zkla-
mání v minulém kole proti Vlčnovu 
nastoupily nažhavené domácí hráč-
ky s cílem nedopustit podzimní 
výpadek s ostravským soupeřem, 
kdy „prohospodař ily“ osmigó-
lový náskok a v závěru podlehly 
smolnou brankou nejtěsnějším 
rozdílem. Vstup do utkání byl 
famózní. Výborná obrana, kterou 
dirigovala Kristýna Necidová, 
rychlé a přímočaré akce po ose 
Ivana Salašová – Monika Kra-
tochvílová končily vesměs v síti 
a „drtily“ tím psychiku soupeře 
(4:2, 11:2). Přesné střelecké pokusy 
z křídelních prostor Hany Krato-
chvílové, debutující Terezie Rosové 

a brejkové akce Ivy Záviškové 
pak stanovily výrazný brankový 
rozdíl. Hostující tým do poločasu 
i přes změny v sestavě a oddechový 
čas nedokázal najít recept na naši 
zdařilou hru. Důrazná přestávková 
domluva trenérů Zábřehu a náš, 
díky vysokému náskoku vlažnější, 
výkon nepřinesl po změně stran 
již příliš pohlednou hru. Hostující 
tým brankově těžil z našich chyb 
a nepřesností. Řada vyložených 
příležitostí nebyla úspěšná, a tak 
na obou stranách vynikaly spíše 
výkony brankářek. Našim hráčkám 
tak stačil průměrný výkon na udr-
žování náskoku. Velká radost a pře-
devším psychická úleva byly vidět 
na domácích hráčkách po zaznění 
závěrečného zvukového signálu. 
Oporami vítězného družstva byly 
brankářky Marcela Babáčková, 
Hana Simandlová. K velmi dobré-
mu kolektivnímu výkonu přispěly 
Natálie Nechvátalová, Kateřina 
Studená a neomylná exekutorka 
sedmimetrových hodů Markéta 
Partlová. 7 m – hody 5/4:2/1, vy-
loučení 2:1. Doufejme, že se vítězná 
vlna a herní pohoda přesune i do 
příštího kola, kdy zajíždíme na 
horkou půdu Kunovic!
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Mo. (7/1), 
Závišková I. (6), Salašová I. (3), 
Partlová Mark. (3/3), Kratochvílo-
vá Ha. (2), Nechvátalová Nat. (1), 
Studená Kat. (1), Rosová T. (1), 
Necidová Kr. Trenéři ing. Záviška 
V., Vidláková R., Partlová E.

Tabulka 1. liga
mladší dorostenky – Morava

 1. Zora Olomouc 11 11 0 0 310:172 22
2. Kunovice 11 9 0 2 313:242 18
3. Zlín 11 9 0 2 291:228 18
4. Velké Meziříčí 12 7 0 5 288:279 14
5. Poruba 11 6 1 4 277:270 13
6. Karviná 11 5 0 6 252:241 10
7. Ostrava Zábřeh 11 5 0 6 238:272 10
8. Otrokovice 11 3 1 7 256:301 7
9. Vlčnov 11 3 0 8 187:243 6
10. Bohunice 11 1 1 9 232:287 3
11. Veselí nad Moravou 11 0 1 10 189:298 1

-záv-

2. ročník
Ve středu 17. února 2010 se na Faj-
tově kopci utkali mladí sjezdaři z 35 
základních, středních a učňovských 
škol kraje Vysočina. Druhého roč-
níku, který vypisuje Krajský svaz 
lyžařů společně s Asociací školních 
sportovních klubů, se zúčastnilo 
na 250 soutěžících. Vítězům v jed-
notlivých kategoriích poblahopřál 
a předal diplomy a ceny místosta-
rosta města Josef Komínek.
Pohárové závody pod patronací 
RNDr. Marie Kružíkové, člen-
ky Rady kraje Vysočina pro ob-

last školství, vyvrcholily v úterý 
23. února 2010 opět na sjezdovce 
Ski klubu Velké Meziříčí, který byl 
pověřen technickým provedením 
obou kol obřího slalomu.
Celkovým vítězem přeboru škol 
kraje Vysočina se stalo Gymnázi-
um Velké Meziříčí. Druhé místo 
vybojovala základní škola Horka 
– Domky z Třebíče. Bronzovou 
medaili získala Základní škola 
Oslavická Velké Meziříčí.
Výsledky jednotlivců, škol, ale ten-
tokrát i kategorie kantoři, vám při-
neseme v příštích číslech.   -mrs, pz-

So 27. 2. 14.45 – 16.15
Ne 28. 2. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

14. března 2010, začátek 
v 10 hodin

Masky mají vlek zdarma.
Lyže, snowboardy a dobrou 

náladu s sebou.

HC M. Budějovice – HC Spartak 
V. Bíteš 10:2 (4:2, 2:0, 4:0)
Diváků 360.
Po hokejistech A mužstva Velkého 
Meziř íčí o uplynulém víkendu 
skončila sezona i bítešskému hoke-
jovému týmu, který byl v tabulce 
o dvě místa před velkomeziříč-
ským. Bítešští v úvodním utkání 
semifi nále play-off JM krajského 

přeboru sice porazili Moravské 
Budějovice, ale v dalších dvou 
zápasech s nimi už prohráli. Trenér 
bítešského týmu Zdeněk Pirochta 
vysvětluje prohru i nekompletní 
sestavou. Bíteši chybělo několik 
klíčových hráčů , které skolila 
viróza. Postupujícím týmem jsou 
tedy Moravské Budějovice.

-mrs-

Místostarosta města Josef Komínek blahopřeje vítězům.  Foto: Petr Zezula

Účastníci závodů Lyžařského poháru Vysočiny na Jalovci.                                            Foto: archiv Ski klubu

Pozvánka
do haly za Světlou:

9.00–16.00
turnaj ženy „veteránky“
Kobylisy, Astra Praha, Par-

dubice.


