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Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici vedoucího rekreačního středis-
ka Křižanov. (Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.)
Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání výhodou * časová f lexibilita 
* schopnost komunikovat se zákazníkem * schopnost vést kolektiv až 
15 zaměstnanců * manuální zručnost a schopnost vykonávat i fyzicky 

náročnou práci.
Požadujeme vypracovat koncept provozu a rozvoje střediska.

Informace na info@rekreacnistrediska.cz

Vážení 
spoluobčané,

prosím vás o spolupráci při 
jarním úklidu. Co můžete pro 
čisté a upravené město udělat:
* od soboty 19. března začne 

strojové čištění ulic, zaparkuj-
te tedy svá auta tak, aby úkli-
dových vozům nepřekážela, 
respektujte dopravní značení

* ze zbytků zimního posypu 
a prachu na chodnících před 
vašimi domy smeťte hromád-
ky tak, aby je technické služby 
během čištění mohly odklidit

* dbejte sami na odklízení 
odpadů – pozůstatků po 
svých čtyřnohých miláčcích, 
nedopalků, papírků apod.

Vážení spoluobčané, pěkné 
a upravené město je naším 
společným zájmem. Sebe-
větší armáda metařů ani ty 
nejvýkonnější stroje nezajistí 
trvalou čistotu, té dosáhneme 
jedině naší společnou prací. 
Děkuji všem, kteří jarní úklid 
zahájili a našim technickým 
službám pomáhají.
Přeji vám krásné jaro.

Starosta Radovan Necid

Listování
cyklus scénických čtení s kni-
hou ekonoma Tomáše Sed-
láčka Ekonomie dobra a zla,
pátek 18. 3. v 17 hodin v ki-
nosále JC
Více na straně 8

Dechová kapela 
Maguranka

pátek 18. 3. od 19 hodin na 
velkém sále JC
Více na straně 8

Chinaski

veřejná generálka v Jupiter 
clubu
úterý 22. 3. na velkém sále JC 
od 19 hodin generálka turné 
Amarok Tour 2011
Více na straně 5

Promítání 
pohádky na zdi
úterý 22. 3. v 17.30 hodin. Pa-
matujete na primitivní dětský 
diaprojektor? Četli jste komen-
táře ke statickým okénkům při 
baterce? Promítání Červené 
Karkulky a jiných pohádek 
v Městské knihovně VM.

Vyhlášení 
nejlepších 

sportovců VM 
za rok 2010

Slavnostní vyhlášení proběhne 
ve čtvrtek 24. 3. v 18 hodin 
v Jupiter clubu. Přehled všech 
nominací k vyhlášení nejlepší-
ho sportovce města za rok 2010 
byl zveřejněn v minulém čísle 
Velkomeziříčska.
Více na straně 10
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Komisaři roznášejí formuláře 
ke sčítání lidu, domů a bytů
Po deseti letech opět probíhá sčítání lidu a domů v naší republice, proto 

sčítací komisaři začali minulý týden roznášet do jednotlivých domácností 
sčítací formuláře. Komisaři budou potřebné tiskopisy do domácností 
distribuovat až do pětadvacátého března. Přípravu, organizaci i následné 
zpracování výsledků zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ) a smluvním 
partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta.

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin 
obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny 
především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly 
pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě 
pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. 
Rokem 1869 začalo období takzvaných „moderních sčítání“ vyznačujících 
se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými 
kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-
Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další 
sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů 
a bytů se konalo k 1. 3. 2001. To letošní bude stát 2,48 miliardy korun.

Důležitou součástí přípravy na zmíněnou rozsáhlou akci bylo zkušební 
sčítání, které proběhlo v dubnu 2010, a to především kvůli tomu, že sčí-
tání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. 
Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem 
efektivně zjistit. Rozhodným okamžikem letošního sčítání bude půlnoc 
z 25. na 26. března. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle 
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. „Takže pokud se některé 
dítě narodí dvě hodiny po půlnoci, ještě tedy nebude v rozhodný okamžik 
na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud by se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba ho do sčítání 
uvést,“ upozorňují příslušní pracovníci ČSÚ.

Již od šestadvacátého února začalo fungovat call centrum pro veřejnost, 
která může v případě nejasností volat na bezplatnou linku 800 87 97 02 
každý den od osmi do dvaadvaceti hodin. Rovněž sčítací komisaři začali 
navštěvovat domácnosti a do schránek vhazovali informační letáky o blí-
žícím se sčítání a lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinesou sčítací formuláře. Od sedmého až do pětadvacátého března pak 
komisaři, jimiž jsou z pětadevadesáti procent pracovníci České pošty, musí 
doručit do domácností formuláře. Každý občan dostane zelený sčítací list 
osoby. Majitelé a uživatelé bytů obdrží navíc žlutý bytový list a majitelé 
či správci domů ještě oranžový domovní list. Roznáška formulářů končí 
25. března. O den později, tedy šestadvacátého března, je již možné začít 
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, a to třemi způsoby. Buď ho člověk 
odevzdá sčítacímu komisaři, nebo pošle poštou v obálce či ho může vhodit 
do kterékoliv poštovní schránky anebo ho odeslat prostřednictvím inter-
netu. V každém případě mají občané ze zákona povinnost tyto vyplněné 
tiskopisy odevzdat do 14. dubna letošního roku.

Dvacátého dubna pak končí činnost call centra s výše uvedenou 
bezplatnou linkou a od tohoto data bude také pro informace o sčítání 
lidu k dispozici číslo Českého statistického úřadu (274 057 777), které 
bude v provozu v úředních dnech. Stále bude fungovat informační email 
info@scitani.cz.                                              (Pokračování na straně 2.)

Jarní úklid Velkého Meziříčí již probíhá. Harmo-
nogram blokového čištění města je rozplánován od 
19. března do 11. dubna. Zametat se však začalo už dřív.

Minulý týden se objevily kolem hlavních tahů hro-
mádky nameteného štěrku a prachu, které pracovníci 
technických služeb postupně nakládali na multikáry 
a odváželi. V pátek ráno pak zametali i náměstí a cen-
trum města (viz snímek).

Tradiční blokové čištění jednotlivých ulic začne od 
soboty, pokud to klimatické podmínky dovolí. Zahájí 
od středu města – Náměstí, Radnická, Vrchovecká, 
Komenského, Kostelní atd. Postupně během dalších dnů 
pokročí do jednotlivých oblastí kolem starého nádraží, 
Čechových sadů, nového nádraží, Karlova, sídlišť nad 
gymnáziem, kolem zámku, pak hotelové školy až ke 
Hliništi. Blokové čištění města technické služby zakon-
čí na Paloukách, Jestřábci, Fajťáku a Loupežníku.

„Velmi časté dotazy a častá kritika ze strany obča-
nů města se týkají jarního úklidu města. Vesměs jsou 

Úklid města po zimě se rozjíždí

jejich připomínky stejné, proč už to není uklizené,“ 
říká k tématu starosta Radovan Necid a dodává, že 
všechno je to jako obvykle o penězích. Důkladný jarní 
úklid nestojí málo. Podle starosty navíc město zaplatilo 
o milion korun víc za zimní údržbu, než bylo původně 
v plánu. I tak se s letošním jarním úklidem začíná dřív, 
v minulosti to bývalo až od dubna. Ale tlak ze strany 
občanů na vedení města vzhledem k tomu, jak se vyča-
silo, je citelný. Avšak ani spěch není na místě. „O tom 
nás přesvědčilo třeba dnešní ráno,“ podotkl R. Necid 
ve čtvrtek, kdy potrápilo obyvatele nebezpečné náledí 
a dodal, „kdybychom měli uklizené město dočista, 
dnes to pracovníci technických služeb museli stejně 
posypat a zítra by mohli začít znovu.“ Pochopitelně, 
bezpečnost lidí je přednější než zametené chodníky. 
Každoročně město řeší případy, kdy si občané způsobí 
na jeho chodnících úraz a pak po něm žádají odškodné 
(blíže k tomuto tématu čtěte v samostatném článku na 
straně 2).                          (Pokračování na straně 2.)

Pracovníci technických služeb v pátek ráno zametali centrum města.                       Foto: Martina Strnadová

Charitativní ples Dětského stře-
diska Březejc a Jupiter clubu Velké 
Meziříčí ukončil plesovou sezonu 
v našem městě. Minulý pátek večer 
se klienti a ostatní návštěvníci zmí-
něné akce přišli pobavit do velkého 
sálu Jupiter clubu. Tam na ně čekala 

Sezonu zakončil charitativní ples. Dětem vynesl přes 55 tisíc
opět velmi bohatá tombola, jejíž 
základ tvořily výrobky samotných 
obyvatel střediska, dále vystoupení 
tanečnic, které předvedly mimo jiné 
i zumbu. Tuto sestavu děvčata z DS 
nacvičovala se svojí vedoucí Moni-
kou Zachovou od loňského podzimu. 

Nechyběla pochopitelně ani tradiční 
dražba výrobků, ale také host večera 
– zpěvák Petr Bende. Ten se kromě 
svého vystoupení s kytarou zapojil 
do dražby a komentoval jednotlivá 
díla. K tanci a poslechu hrála sku-
pina F-Box, opět posílená o několik 

Šťastní klienti Dětského střediska Březejc a zpěvák Petr Bende (v popředí druhý zprava) na charitativním plese 
v Jupiter clubu. Výtěžek z plesu jim totiž přinesl více než 55 tisíc korun.                                  Foto: Iva Horká

dalších muzikantů, a celým večerem 
provázel ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek. Toho průvodním slovem 
doplnila v úvodu večera a pak i po-
klepáváním kladívka během dražby 
klientka střediska Jitka Janatová. 
Svojí zdravicí přispěl též současný 
vedoucí DS Miroslav Štěpánek a do 
dražby šesti výrobků z dílny klientů 
DS se zapojil i místostarosta města 
Josef Komínek, který vydražil ob-
raz malovaný na hedvábí. „Tento 
ples oslavil letos svoje jedenácté 
narozeniny,“ doplnil Milan Dufek, 
„a jsem rád, že jsme tuto cestu, která 
dává příležitost handicapovaným 

mladým lidem se co neintenzivněji 
a nejpřirozeněji zapojit do běžného 
způsobu života, zvolili.“ Toho si 
ovšem cení bezpochyby nejvíc sa-
motní obyvatelé střediska. „Těšíme 
se vždycky moc a pokaždé se nám 
tady líbí. I dneska. Hlavně nás 
baví tancovat,“ neskrýval svoje 
nadšení jeden z klientů Kája. Ale 
i jeho spolubydlícím na vozíku nic 
nebránilo tomu, aby se do tance 
zapojili. Všichni dohromady měli 
tedy radost nejen ze zábavy, ale také 
z výtěžku plesu, který dostali, a kte-
rý tentokrát činil více než 55 tisíc 
korun. (Pokračování na straně 3.)
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Odškodnění za úrazy
na chodnících v zimním období

Nárok na peníze za zimní úraz nemá každý. Po tzv. „chodníkové novele“ 
zákona o pozemních komunikacích je hojně diskutovaným tématem od-
povědnost obcí za zimní údržbu místních komunikací a s tím související 
odpovědnost za škodu na zdraví. Města a obce nevyplácí každému, kdo 
si způsobí v zimě na chodníku úraz, odškodnění automaticky. Jde spíše 
o výjimky, protože zákon neukládá obcím odpovědnost za takové škody, 
jak lidem tvrdí některé noviny. Uvedla to právnička velkomeziříčské 
radnice Vilma Drápelová. Loni požadovali občané odškodnění za úraz 
na kluzkém chodníku ve Velkém Meziříčí v šesti případech, letos ve 
třech. Úřad přiznal částečné odškodnění jen jednomu z nich. „Lidé se 
domnívají, že mají na odškodnění nárok, protože jim to přesně takto tvrdí 
média. Není to ale pravda,“ řekla Vilma Drápelová. Zákon totiž říká, že 
odpovědnost nese vlastník, v tomto případě město, jen tehdy, když je na 
chodníku změna, kterou nelze předvídat.

„Přesně tak to ve svých dvou rozsudcích loni řekl i Nejvyšší soud ČR,“ 
doplnila Drápelová. V praxi to tedy znamená, že zasněžený či zledovatělý 
chodník je v zimě normální a lidé nemohou počítat s odškodněním, po-
kud se jim na takovém povrchu něco stane. „Je to i logické – není přeci 
v silách žádné obce či města dokonale odstranit sníh ze všech chodníků. 
Stejně tak není možné v zimě dokonale odstranit sníh ze silnic,“ vysvětlila 
Vilma Drápelová. Město se výkladu Nejvyššího soudu přísně drží, a proto 
nevyhoví každé žádosti o odškodnění. „Nevyhýbáme se odpovědnosti, 
není ale možné přiznat veřejné peníze každému, kdo o to požádá,“ uzavřela 
právnička Drápelová.                                                                      -měú-

Dne 26. 2. ve 3 hodiny byl ob-
sluhou městského kamerového 
dohlížecího systému (MKDS) 
zachycen pohyb dvou osob po 
lešení rekonstruované budovy na 
ulici Radnická. Přivolaná hlídka 
městské policie (MP) se neprodleně 
dostavila na místo, kde vyzvala 
osoby, které pravděpodobně chtěly 
z lešení získat náležitý rozhled 
po okolí, aby lešení opustily. Po 
zjištění totožnosti osob hlídka MP 
následně přistoupila k vyřešení je-
jich protiprávního jednání uložením 
pokuty v blokovém řízení.

Dne 2. 3. byla strážníky provede-
na další pravidelná kontrola velko-
meziříčských pohostinských provo-
zoven se zaměřením na dodržování 
zákazu podávání alkoholických 
nápojů osobám mladším 18 let. 
V jedné z kontrolovaných provozo-
ven byly ve 20.20 hodin zastiženy 
tři šestnáctileté osoby, dvě dívky 
a jeden mladík. Následná dechová 
zkouška, provedená analyzátorem 
alkoholu v dechu Drager, byla 
u těchto osob pozitivní, přičemž 
všichni mladiství shodně strážní-
kům uvedli, že alkoholické nápoje 
požili v této provozovně a byl jim 

Z činnosti městské policie
podán obsluhujícím personálem. 
Přestupek na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikoma-
niemi byl strážníky s obsluhující 
barmankou projednán na místě ulo-
žením pokuty v blokovém řízení.

Dne 8. 3. v 9 hodin bylo za-
městnancem technických služeb 
ve Velkém Meziříčí hlídce MP 
oznámeno poškození dopravního 
značení na místní komunikaci ulice 
Průmyslová. Na místě hlídce sdělil 
svědek události, že viděl řidiče 
osobního motorového vozidla, kte-
rý při jízdě po komunikaci směrem 
z průmyslové zóny nezvládl řízení, 
narazil do dopravní značky, kterou 
poškodil a odjel. Strážníci zajistili 
místo dopravní nehody a vzhle-
dem k tomu, že si svědek události 
pohotově poznamenal registrační 
značku vozidla, byl strážníky ne-
prodleně zjištěn vlastník vozidla 
a následně i řidič, který nehodu 
způsobil. Tento řidič ve věku 21 let 
z Velkého Meziříčí se pak na výzvu 
hlídky MP dostavil na místo neho-
dy, kde byl společně se zjištěnými 
poznatky předán přivolané hlídce 
SDN Policie ČR. 

Petr Dvořák, MP VM

Zprávy z jednání Rady města ze dne 9. 3. 2011
Rada města schvaluje:
1. Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem 

a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemku parc. č. 5647, 
ul. Zahradníčkova, k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení přípojky NN 
do tohoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav přípojky. 
Věcné břemeno je zřizování na dobu trvání této stavby;

–  uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem a E.ON 
Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 2742 
v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Nádražní s právem uložení přeložky NN do 
tohoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav této přeložky. 
Věcné břemeno zřizováno na dobu trvání předmětné stavby;

–  uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ 
mezi městem a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice s právem ulo-
žení nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně do pozemků 
města parc.č. 69/2, 69/8, 1793/4 a 1793/7 v k. ú. Hrbov. Budoucí věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu trvání předmětné stavby.

2. Z důvodu rostoucích cen PHM a z důvodu rozšiřování sítě MHD do 
dalších lokalit úpravu stávajících tarifních podmínek MHD ve Velkém 
Meziříčí tak, že cena jízdného v celé síti MHD bude od 1. 7. 2011 
stanovena takto:
Jednotné jízdné v celé síti MHD
za osobu 10 Kč (platba hotově) 8 Kč (platba kartou)
děti od 6 do 15 let  5 Kč (platba hotově) 4 Kč (platba kartou)
beze schrány
zavazadla  3 Kč (platba hotově) 2 Kč (platba kartou)
Cena odbavovací karty (čipové bezkontaktní)
Žákovská – měsíční kupon za cenu 50 Kč
Studentská – měsíční kupon za cenu 80 Kč
Zlevněná – měsíční kupon za cenu 100 Kč
Občanská – měsíční kupon za cenu 200 Kč
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA: děti do 6 let, osoba nebo pes, pokud jsou 
průvodcem držitele průkazu ZTP-P, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P 
včetně invalidního vozíku, strážník Městské policie Velké Meziříčí 
ve stejnokroji.
Ostatní části ceníku MHD zůstávají nezměněny.

(Pokračování na straně 5.)

Vstup do radnice možná v bu-
doucnu dozná změn. Vestibul by 
se měl stát místem, které bude 
v prvé řadě sloužit lidem, návštěv-
níkům městského úřadu. „Chtěl 
bych, aby tam lidi přišli, někdo je 
přivítal, usmál se na ně a řekl: Co 
si přejete?“ představuje starosta 
Radovan Necid svoji vizi vstupu na 
městský úřad.

Mnozí lidé totiž mají problém 
se na radnici zorientovat. Neví, 
co najdou ve staré a nové budově 
či dokonce v objektu spořitelny. 
Bloudí a ani informační tabule, 
byť by byla sebelíp zpracovaná, 
jim nemůže nahradit lidský faktor. 
Navíc nejde jen o místní obyvatele. 
Podle starosty je třeba na Velké 
Meziříčí pohlížet i jako na jakési 
„hlavní město“ celého velkomezi-
říčského správního obvodu, který 
zahrnuje 76 obcí. A z něj ne každý 
na velkomeziříčském městském 
úřadě byl a zná jej. Vedení města 
se tak zaobírá nápadem – vytvořit 
ve vestibulu radnice jakousi recep-
ci a přesunout do ní informační 
centrum (IC). Jeho pracovnice už 
nyní podávají nejen turistům, ale 
ve velké míře i místním občanům 
rozličné informace – současně by 
tedy poradily i těm, kteří se cítí 
na úřadě „ztraceni“. Návštěvnost 
informačního centra městského 
úřadu je přitom i v současné době, 
kdy se nachází mimo hlavní vchod 
do radnice, poměrně velká. Za rok 
2010 je vyhledalo 11 tisíc 169 lidí 
osobně a pracovnice zaznamenaly 
i 1 400 telefonátů. „Během letošní-
ho ledna jsme měli návštěvnost už 
jeden a půl tisíce zájemců,“ dodává 
pracovnice IC Lenka Pešková. Lidé 

si chodili hodně pro jízdní řády, 
kalendáře apod.

Vestibul radnice je velký prostor, 
ale přitom tmavý a neútulný. A to 
by se mělo změnit. „Byl bych rád, 
kdybychom jej využili a pomohli 
tak sobě i lidem. Chtěli bychom tam 
dostat světlo, oživení, vzdušnost. 
Udělat z něj místo, kam přijdou lidi, 
sednou si, něco si přečtou, popoví-
dají si,“ popisuje starosta. Vstup do 
radnice je současně místem, kde se 
schází spousta hostů při různých 
obřadech, jako jsou svatby, vítání 
občánků apod. A ti všichni by se 
tam měli cítit příjemně.

Plánované interiérové úpravy 
vstupu na radnici vyžadují nějaký 
architektonický návrh – studii. 
Radní proto vyzývají vybrané 
architekty, převážně místní, aby 
jim předložili svoje interiérové 
reference a připravili nabídkovou 
cenu studie i výrobní dokumen-
tace daného interiéru. „Kdyby se 
ukázalo, že to řešení bude drahé 
a město na ně v současné době 
nemá, pravděpodobně bychom to 
nedělali,“ dodává starosta s tím, 
že vedení města stanovilo fi nanční 
limit půl milionu korun. Nemělo 
by tedy jít o žádné megalomanské 
dílo. Zásadní bude technické řeše-
ní osvětlení a vytápění prostoru. 
Úprava vestibulu radnice by měla 
proběhnout rychle, protože město 
má získat dotaci na výmalbu toho-
to prostoru. Případné interiérové 
změny by tedy měly proběhnout 
ještě předtím. Očekává se totiž, 
že dojde-li k vytvoření recepce ve 
vestibulu, přinese to s sebou i různé 
zásahy do instalací atd.

Martina Strnadová

Vstup na radnici by měl být 
příjemným místem

Občanům slouží elektronická 
kniha přání a stížností

Máte nějakou stížnost, připomínku nebo jen přání k chodu města? 
A ostýcháte se veřejně promluvit například na setkání starosty s občany 
města nebo zajít přímo za někým odpovědným na městský úřad? Pak 
je pro vás řešením elektronická kniha přání a stížností, kterou spustila 
velkomeziříčská radnice toto pondělí na webových stránkách města.

„Elektronickou knihu přání a stížností jsem slíbil ve volebním pro-
gramu,“ připomíná starosta Radovan Necid a dodává, že na vzhledu 
a funkcích příslušného webového rozhraní informatici městského úřadu 
pracovali několik týdnů.

Nyní tedy stačí sednout si k počítači, navštívit internetovou adresu 
www.mestovm.cz, tam jednoduše kliknout na příslušnou ikonu a svo-
je přání či stížnost napsat konkrétnímu adresátovi. Nevíte, kdo za 
oblast, které se týká vaše stížnost, zodpovídá? Nevadí. „Nebudou-li 
občané vědět, komu konkrétně napsat, přijde to do mailu mně i ta-
jemníkovi radnice. Sám také budu sledovat, zda jednotliví úředníci 
vyřizují odpovědi včas,“ vysvětluje R. Necid podrobnosti kolem nové 
služby občanům ze strany města. Termín pro vyřízení stížnosti je 
do tří pracovních dnů. „Chci, aby ji úředník vzal a poctivě občanům 
vysvětlil, jak to je. Aby neodpovídal obecně, třeba formou – pře-
čtěte si vyhlášku města –, to není odpověď,“ dodává ještě starosta.

Připomínky i následné odpovědi příslušných pracovníků radnice si 
budou moci přečíst všichni, kteří do knihy přání a stížností nahlédnou. 
Najdou tam tedy i odpovědi na různé dotazy, které se často opakují.

Elektronická kniha přání a stížností je dalším z kroků ke zjednodušení 
kontaktu občanů se starostou i celou radnicí. Radovan Necid za tím účelem 
zavedl už svá pravidelná setkání s veřejností. Vedle elektronické knihy 
připravuje i spuštění on-line chatů občanů se starostou, a to již od dubna. 
Přispějí k tomu i živá vysílání z jednání Zastupitelstva města, jehož první 
zkušební díl proběhl teď v březnu. „Nechci se před občany schovávat. 
Proto se snažím starostovskou kancelář co nejvíce otevřít a nastavit to 
tak, aby i mí nástupci v tom mohli pokračovat. Chci, aby po mně zůstala 
otevřená radnice,“ přeje si Radovan Necid.              Martina Strnadová

Úklid města po zimě se rozjíždí(Pokračování ze strany 1.) Navíc 
pokud nejsou teploty nad nulou, 
ulice lze uklízet stěží. Je totiž po-
třeba jejich skrápění a pokud je ko-
lem nuly či lehce pod, voda mrzne 
a technika si se zametáním zmrzlé-
ho štěrku a prachu neporadí.

Starosta přesto chce, aby úklid 
probíhal operativněji. Mnozí občané 
pomáhají a sami začali uklízet ko-

(Pokračování ze strany 1.) 

Novinky letošního sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, 

které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se 
zkušenostmi z předchozích sčítání: formuláře pružně reagují na vývoj 
ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude 
například dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při 
sčítání lidu žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností 
ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné 
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze 
otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení 
k internetu. Nově se ale bude zjišťovat také skutečné bydliště osob, 
neboť stále více lidí žije jinde, než mají trvalé bydliště. A také se vůbec 
poprvé bude dělat sčítání lidí bez domova. Nově bude možné vyplňovat 
elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací 
patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Právnickým osobám bude 
ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím 
datových schránek.

Údaje jsou chráněné
Získaná data, zejména osobní údaje, jsou ze zákona zabezpečena před 

jejich zneužitím, a to ve všech fázích sběru tiskopisů, jejich zpracování 
i publikace výsledků. Všechny osoby, které se podílejí na sběru a zpra-
cování údajů, jsou vázány mlčenlivostí, která je časově neomezena. Při 
porušení povinností v oblasti ochrany údajů či mlčenlivosti se vystavují 
trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení s pokutami. Údaje mohou 
být využity výhradně ke statistickým účelům. Databáze, které ze sčítání 
vzniknou, jsou anonymní. Tiskopisy se naskenují a před zpracováním 
anonymizují (odstraní se všechna jména a rodná čísla). Papírové formuláře 
jsou pak ve stanovených lhůtách skartovány.

Pozor na podvodníky
Prověřovat a bez průkazu nepouštět. Tohle heslo by si měli zapamatovat 

všichni občané, jejichž domácnosti v této době navštěvují sčítací komisaři. 
Jimi jsou v naprosté většině zaměstnanci České pošty. A každý z nich se 
při předávání archů musí prokázat speciálním a občanským průkazem. 
Identifi kujete je i podle modré tašky se zřetelným žlutým logem. Jinak si 
komisaře můžete prověřit na webových stránkách www.scitanilidu.cz.                                 

    Iva Horká

Komisaři roznášejí formuláře ke sčítání…

Sčítací komisařka předává formuláře jedné z velkomeziříčských 
rodin.                                                                         Foto: Iva Horká

I letos budou tři řemeslné trhy
Řemeslné trhy na náměstí ve Velkém Meziříčí budou probíhat i v le-

tošním roce. Jak již je zvykem, budou tři. Kdo si je nechce nechat ujít, 
může si jejich termíny zapsat do kalendáře již nyní.

První čeká Velkomeziříčské při příležitosti gastrodne na hotelové škole 
Světlá, což je 11. května. Stánky s rozličnými řemeslnými rukodělnými 
výrobky nebudou na náměstí chybět ani o pouti, tedy 19. června. A koneč-
ně poslední termín je zimní, 13. prosince, kdy bude vánoční jarmark.    

-mars-

lem svých domů. A pracovníci tech-
nických služeb zajistí, aby nametené 
hromady nečistot z ulic zmizely. Při 
této příležitosti starosta opět vy-
zdvihl ty, kteří se do péče o čistotu 
města zapojují. „Vážím si všech ob-
čanů, kteří nám s úklidem pomohli 
a pomáhají a vážím si všech, kteří 

také uklízejí po svých psech,“ říká 
Radovan Necid a připomíná tak 
další problém  – psí exkrementy na 
chodnících a trávnících. Zejména 
teď, když slezl sníh, se objevily 
doslova všude. Stejně jako černé 
skládky. „Jejich odstranění bude 
stát městskou kasu další desítky 

tisíc korun. Nedělám si iluze, že by 
po mém apelu lidé, kteří odpadky 
do městských parků a trávníků vy-
vážejí, nebo po svých mazlíčcích ne-
uklízí, s takovým jednáním přestali. 
Chci ale, abychom si všichni spočí-
tali, že odstranění černých skládek 
a znečištěných trávníků znamená 
méně peněz na běžný úklid,“ uza-
vírá starosta.    Martina Strnadová
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(Pokračování ze strany 1.) Tyto prostředky DS Březejc, které poskytuje 
domov osobám se zdravotním postižením od šesti do šedesáti let a dispo-
nuje vlastní základní i střední školou, stejně tak tělovýchovnou jednotou, 
jistě beze zbytku účelně zužitkuje. Nejenom za zmíněné peníze z plesu, ale 
také za fi nanční i ostatní dary do tomboly, stejně tak za jakoukoli podporu 
patří sponzorům od pořadatelů velký dík. „Vám všem, kteří jste tu s námi 
děkuji, že podporujete dobrou věc. A vám, kteří jste přispěli svým darem 
či pomocí, děkuji také,“ dodal na závěr ředitel Jupiter clubu.     Iva Horká

Sezonu zakončil 
charitativní ples

Měl Karel IV. šťastné a bezsta-
rostné dětství? Jaké jej asi prová-
zely sny? Jak vůbec vypadala jeho 
skutečná tvář a postava? A co jeho 
manželky? Dbal na módu? Kam 
chodil na toaletu? A jak na tom 
byl se zdravím? Odpovědi na tyto 
a mnohé další podobné otázky 
v encyklopediích jen tak nenajdete. 
Ovšem zájemcům je nabídla velko-
meziříčská městská knihovna a její 
ředitelka Ivana Vaňková (viz foto) 
v rámci své besedy o Karlu IV. na-
zvané výstižně Strasti a slasti Otce 
vlasti. Ostatně hned v úvodu Ivana 
Vaňková předeslala, že se nebude 
zabývat jeho oficiálními panov-
nickými počiny, ale výhradně se 
soustředí na to, co prožíval on sám, 
zkrátka na jeho soukromí. „Uznejte, 
že bulvárně je to daleko zajímavější, 
než postavení svatovítské katedrály, 
Karlova mostu, Karlovy univerzi-
ty…“ dodala ještě úvodem, s čímž 
přítomní bezvýhradně souhlasili. 
A jak se ukázalo v následujících 
minutách, nepochybili. Neboť se 
nejen skvěle pobavili, ale navíc se 
dozvěděli mnohé, co dosud třeba 
ani netušili. Samotné besedování 
tak z římského císaře, českého, 
lombardského a arelatského krále, 
hraběte lucemburského a markra-

Petici na podporu nezávislosti 
Gymnázia Velké Meziříčí s 2 724 
podpisy předali na kraj Vysoči-
na zástupci sdružení rodičů při 
velkomeziř íčském gymnáziu, 
kteří jsou jejími předkladateli. 
Všichni podepsaní tak vyjádřili 
svůj nesouhlas s chystanými změ-
nami v krajském školství, jež by 
se dotkly i středních škol v našem 
městě. Podle preferovaného návrhu 
opatření k řešení dopadu demo-
grafického vývoje do středních 
škol zřizovaných krajem by mělo 
dojít k jejich sloučení a současně 
i ke zrušení víceletého gymnázia. 
Tento záměr nenechal lhostejným 
asi nikoho, neboť úctyhodný počet 
podpisů proti němu se nashromáž-
dil během pouhých zhruba šesti 
týdnů.

Petici sdružení rodičů předali 
předseda František Fňukal a mís-
topředsedkyně Zlata Heřmánko-
vá v kanceláři hejtmana Jiřího 
Běhounka ve čtvrtek 10. března. 
Přebírala ji pracovnice kanceláře 
Renata Krupičková. „Když jsem 
se totiž pokoušela hejtmana kon-
taktovat osobně, odmítli mě spojit 
s tím, že pan hejtman na nás nemá 
čas,“ popsala Zlata Heřmánková 
snahu o předání petice př ímo 

hejtmanu Běhounkovi do rukou. 
Jde o druhou petici z Velkého 
Meziříčí. První předali již koncem 
ledna zástupci absolventů velkome-
ziříčského gymnázia s asi devíti 
stovkami podpisů.

O fi nální verzi návrhu opatření 
k řešení dopadu demografi ckého 
vývoje do středních škol zřizo-
vaných krajem budou rozhodovat 
zastupitelé kraje Vysočina. Podle 
původního harmonogramu tak měli 
učinit již 22. března a na dalších 
jednáních zastupitelstev se již měly 
řešit technické kroky ke schvále-
ným opatřením. Během léta pak 
měl být zapracován fi nanční rámec 
opatření do návrhu rozpočtu kraje 
na rok 2012. Na základě reakcí 
však kraj Vysočina harmonogram 
mění. „V březnu se o fi nální verzi 
návrhu na krajském zastupitelstvu 
rozhodovat nebude,“ potvrzuje 
posun radní kraje Vysočina pro 
oblast školství Marie Kružíková, 
„teď budeme hlasovat o návrhu 
na rozvolnění harmonogramu, 
a to z důvodu velkého množství 
příspěvků a reakcí, které kraj na 
téma změn ve školství obdržel.“ 
Radní Kružíková ještě ubezpečila, 
že než přijde na řadu fi nální návrh, 
budou zástupci kraje projednávat 

situaci v každém městě zvlášť, a to 
i za účasti jeho zástupců.

Vlna nevole se slučováním škol 
a rušením víceletých gymnázií se 
zvedla ve všech dotčených městech, 
a to nejen v nich. Na kraj Vysočina 
se tak sneslo množství otevřených 
dopisů, usnesení zastupitelstev měst 
i obcí, nesouhlasících s navrhova-
nými změnami. Své usnesení přijali 

Velkomeziříčští předali kraji další petici

Předseda Sdružení rodičů při Gymnáziu Velké Meziříčí František Fňukal 
a místopředsedkyně Zlata Heřmánková (vpravo) předávají v kanceláři 
hejtmana Jiřího Běhounka petici s 2 724 podpisy. 

Foto: Martina Strnadová

Knihovna nabízí historii stravitelně a šťavnatě

Dražitel (vlevo) získal plastiku Zvěrokruh ze šamotové hlíny za 11 tisíc 
korun.                                                                              Foto: Iva Horká
Více fotografi í najdete na našem webu v sekci fotogalerie.

O zpestření plesu se postaraly klientky DS Březejc, které zatančily také 
prvky zumby.                                                                    Foto: Iva Horká

Vysočina získala z evropských fondů 
210 milionů do školství

Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství, se společně 
s ostatními zástupci krajů 9. března 2011 zúčastnila slavnostního podpisu 
a předání rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vysočina získala na 
období let 2012–2013 fi nanční prostředky ve výši 210 mil. Kč. Celková 
dotace pro všechny kraje od ministerstva školství z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost činí 3,6 miliard. „Kraj Vysočina 
vnímá evropské dotace jako důležitou podporu. Tyto fi nanční prostředky 
využijeme dle předem stanovených pravidel, především na zvyšování 
kvality výuky, rovné příležitosti všech žáků, ale také na vzdělávání peda-
gogických pracovníků a podporu nabídky dalšího vzdělávání dospělých 
na trhu práce,“ okomentovala Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro 
oblast školství. Za celé programové období let 2007 až 2013 bude v kraji 
Vysočina mezi školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací institu-
ce, města, obce a další organizace rozděleno 753 milionů Kč. Dotace jsou 
rozdělovány prostřednictvím odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina, 
který je zároveň kontaktním místem. V současné době je v kraji Vysočina 
v realizaci 144 projektů za bezmála 460 mil. Kč. V dubnu roku 2011 je v plá-
nu kraje vyhlásit další výzvu k předkládání projektů o celkové alokaci 105 
mil. Kč, přičemž na podporu řemeslných a technických oborů bude v této 
výzvě vyčleněna částka 58 mil. Kč.       Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

i velkomeziříčští zastupitelé. Svoji 
podporu zdejšímu gymnáziu a ne-
souhlas s navrhovanými změnami 
ve školství vyjádřili i velkobítešští 
radní. Protestovali také samotní 
studenti, žáci, jejich rodiče i zástup-
ci škol, či veřejnost. V Humpolci 
proběhla demonstrace studentů 
gymnázia, jíž se zúčastnili i Vel-
komeziříčští.   Martina Strnadová

Anna Polívková přijela do velkomeziříčského Jupiter clubu s divadelní 
komedií Divá žena v roli Evy Hodinové. Své touhy i zklamání, strasti 
provázející hledání muže svého srdce přiblížila divákům v rámci druhého 
představení jarní divadelní sezony 8. března. Však taky kdy jindy by byl 
příhodnější den pro ženské téma, než právě o svátku MDŽ.

Divadelní představení z pera dramatika a básníka Sigitase Parulkise 
režírovala Lucie Poláčková. Adaptace je pak dílem Haliny Pawlovské, jejíž 
břitký humor, ironie, sarkasmus i sebeironie byly z textů víc než patrné.

„Zase se snažím. Plazím se jak Meresjev po pahýlech vlastních nadějí 
a říkám si už nikdy, už nikdy, už nikdy…“ zahájila Anna Polívková svoji 
one woman show. Jak napovídají první slova, šlo o ryze ženské téma. 
A jako takové pobavilo přítomné dámy bezpochyby. Ale na své si přišli 
i všichni pánové, kteří byli schopni ustát a s nadhledem přijmout i sem 
tam nějakou tu „špičku“ trefující se právě do mužů. Dozvěděli se za to 
možná i něco nového o ženské duši či o vztazích mezi muži a ženami. To je 
ostatně velmi obvyklé téma mnohých divadelních her, komedií i tragédií. 
Proto, aby zaujalo, mělo by nabídnout nějaký nový pohled na věc, a to se 
dámám, které se na Divé ženě podílely, bezesporu podařilo. Už jen pojetí 
tématu způsobem, kdy jediná herečka na jevišti sama, pouze s fi gurínou 
muže, rozehrává dialogy s celou řadou partnerů od naprostých úchylů, přes 
neschopné břídily, sobecké egoisty či prolhané podvodníky, je neotřelé. 
To vše navíc doplněno nápaditými gagy a vtipnými průpovídkami nabídlo 
dostatečně velký prostor pro smích a pobavení. Mnozí si odnášeli domů 
i nějaké to užitečné poučení, třeba takové, že chlap je jako hůl, která má 
dva konce – na jednom jsou tři minuty rozkoše a na druhém celoživotní 
noční můra.                                         Text a foto: Martina  Strnadová

Více fotek z představení na www.velkomeziricsko.cz v sekci fotogalerie.

Divá žena Anna 
Polívková pobavila

běte moravského sňalo onen punc 
vznešeného a snad až neskutečného 
panovníka a dodalo mu takové té 
obyčejné lidskosti.

Besedu o Karlu IV. knihovna 
školám nabízí již dva nebo tř i 
roky. A nepochybně žáky zaujme 
mnohem víc, než nějaké bifl ování 
životopisu vladaře z učebnice. „Je 
určena cílové skupině dětí od páté 
po sedmou třídu základní školy 
a má dobrý ohlas,“ potvrdila I. 
Vaňková. Bodejť by ne, když žáci 
sami si mohou určovat témata, 
o kterých se chtějí dozvědět více. Ta 

jsou skryta v papírových krabicích, 
nadepsaných hesly: jméno, tvář, 
dětství, manželky, léčba či atentáty 
nebo smrt, ale také hádka, alkohol, 

čeština, lázeň, toaleta… z nichž 
se skládá celý vladařův soukromý 
život. „Tradičně největší zájem mezi 
dětmi bývá o toaletu a alkohol,“ 
podotýká s úsměvem I. Vaňková. 
Ovšem cílem besedy je právě to, aby 
celé povídání bylo ryze neškolní. 
O to pracnější však je takovou be-
sedu připravit. Protože jak již bylo 
řečeno, odpovědi na takové otázky 
většina učebnic ani encyklopedií 

nenabízí. „Chystala jsem to celé 
asi dva měsíce, prohledávala jsem 
spousty knih. Výborné jsou k tomu 
třeba Toulky českou minulostí,“ 
popisuje ředitelka knihovny a pů-
vodně dějepisářka svoje snažení. 
A to všechno za hlavním účelem, 
totiž přitáhnout děti a mládež do 
knihovny, ukázat jim, jak se dá 
pracovat s knihou. Však mnohé 
děti v dnešní době počítačů jsou 
zvyklé hledat spíš na internetu, 
než sáhnout po knize. Knihovna 
se tedy snaží, seč může, aby dětem 
cestu mezi regály plné duchovní 
potravy usnadnila. V nabídce má 
víc podobných pořadů pro všechny 
věkové kategorie, od mateřských 
přes základní až po střední školy. 
„Loni jsme přepracovali nabídku 
a ušili jsme ji školám na míru. Oslo-
vili jsme je totiž a přišlo nám přes 
šedesát odpovědí s náměty, o které 
by měly zájem,“ doplňuje I. Vaň-
ková. Vedle historie tak například 
pracovnice knihovny vtahují děti 
do pravidel slušného chování v po-
řadu Neotesánek, starší mládež pak 
seznamují s oddělením pro dospělé 
v pořadu Vyhlašujeme pátrání, kdy 
dvojice detektivů řeší záhady mezi 
knižními regály a další.  

Text a foto: Martina Strnadová

Do 8. dubna můžete ještě dát svůj 
hlas do krajské ankety Zlatá jeřabi-
na. Seznam nominací v kategoriích 
Kulturní aktivita a Péče o kulturní 
dědictví je zveřejněn na webových 
stránkách kraje. V loňském roce 
bylo do ankety zasláno celkem 
8 543 platných hlasů (z toho v ka-

tegorii Kulturní aktivita 4 238 hla-
sů a v kategorii Péče o kulturní 
dědictví 4 305 hlasů). V roce 2010 
slavil úspěch Měřínský Živý betlém 
2009 – největší Živý betlém na Vy-
sočině, kdy se s 343 hlasy umístil na 
druhém místě v kategorii Kulturní 
aktivita.                                     -js-

Stále můžete hlasovat o Zlatou jeřabinu
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 
134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Postní doba – čas hledání
Postní doba může být časem hledání toho, co je pro náš život opravdu 

důležité, a naopak, bez čeho se obejdeme... Kdysi jsem v jedné skupině 
dostal spolu s dalšími za úkol napsat na pět lístečků pět svých životních 
rolí. Pak jsme jeden po druhém měli vybrat tu roli, kterou můžeme po-
strádat a odhodit lísteček do středu kruhu. To šlo ještě celkem dobře. Pak 
další roli. Pak další. Šlo to čím dál hůř. A nakonec odhodit tu předposlední 
a nechat si jen jednu. Bylo to těžké rozhodování. To je ostatně těžké vždy, 
když si člověk smí vybrat jen to pro jeho život nejdůležitější. Co to je? 
Tehdy to byla jen hra a po ní byl čas mluvit o tom, co jsme při ní prožili. Ve 
skutečném životě snad před takto výlučné volby naštěstí nejsme obvykle 
postaveni. Různé otázky nás ovšem provázejí a vnímám jako zdravé je 
nezahánět, ale hledat na ně odpovědi. Bez čeho se opravdu obejdeme? Co 
našemu životu dává opravdovou důstojnost a smysl? Práce? Víra? Záliby? 
Vztahy s dětmi nebo s rodiči? Vztah s mužem či se ženou? Co nás podrží 
nad vodou, když se začnou hroutit některé dosavadní jistoty? Co nám 
dá vědět, že máme svoji důstojnost a hodnotu, i když jsme právě něco 
ztratili? Je postní doba a záleží na nás, jestli se nám stane časem hledání. 
A připojím jako povzbuzení slovo Ježíšovo: „Kdo hledá, nalézá…“ Takové 
hledání není totiž marné.                                                    Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 16. 3. do 20. 3. 2011
Středa 16. 3.
 7.00 mše sv. za Josefa Tomana, sestru Hedviku
 a bratra Jana, rodiče Tomanovy a Sojkovy 
 a Ludmilu Večeřovou o. M. P.
10.00 DPS mše sv.  o. M. P.
19.00 Oslavice mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 17. 3.
 7.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nožičkovu, 
 Blahovu a za Boží pomoc a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00  mše sv. za rodiče Lukáškovy, Josefa, Albínu 
 a za duše v očistci  o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv.  o. M. P.
Pátek 18. 3.
 8.00 mše sv. za Josefa Buďu a rodiče o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Zezulovy a Hedu, Karla 
 a Blažeje Dřímalovy  o. M. P.
Sobota 19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 7.30 mše sv. za rodiče Březkovy a jejich zemřelé děti o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Malcovy a syna, 
 rodiče Judovy, syna, snachu a za duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. – (z 2. neděle postní) za rodiče Kryštofovy 
 a živou a zemřelou rodinu o. L. Sz.
Neděle 20. 3. – 2. neděle postní
 7.30 mše sv. za manžela Josefa Koloucha, rodiče 
 Chylíkovy, sourozence, Marii Kolouchovou 
 a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodinu Kozinovu a Karla Doležala o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za živou a zemřelou 
 rodinu Markovu a Peškovu, víru v rodinách 
 a za Boží pomoc a ochranu o. L. Sz.
17.00 křížová cesta
18.00 mše sv. za rodiče Bukovy, Jiřího a Hedviku, 
 za Boží ochranu pro celou rodinu o. L. Sz.

Farní oznámení
Jako každý rok i letos probíhá postní almužna České katolické charity. 
Pokladničky je možné si vyzvednout na stolku vzadu v kostele. Ve 
středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté příjímání na faře. V postní 
době každý pátek v 15 hodin bude společná modlitba Korunky k božímu 
milosrdenství.
Ve středu na faře bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina.
V pátek od 14 do 16.30 hodin bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14 
do 15.30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek 
v 19 hodin v kostele v Lavičkách bude mše sv. s přípravou pro biřmo-
vance 4., 5. a 6. skupiny. V sobotu je slavnost sv. Josefa. Mše sv. budou 
dopoledne v 7.30 a 9 hodin.
V sobotu v 8.15 hodin bude setkání ministrantů a v 19.30 hodin bude 
5. příprava na manželství.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Ohlášky pro Bory a okolí
Čtvrtek 17. 3.
14.30 Dolní Bory pohřeb pana Oldřicha Zástěry z Borů o. M. P.
Pátek 18. 3.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy
 a syna a rodiče Kubalovy o. M. P.
Sobota 19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Nevrklovu,  
 Stachovu, Krejčí a za P. Eduarda Krejčího o. L. Sz.
Neděle 20. 3. – 2. neděle postní
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Soškolovu 
 a syna Josefa, rodinu Bajerovu a syna Josefa,
 za Josefa Kmenta a za zemřelého Josefa Švandu  o. M. P.

P.LS.

Tento velmož spojený s Křiža-
novem zemřel před 760 lety. Jeho 
přesné datum narození neznáme, 
v pramenech se objevuje už jako 
dospělý. Byl blízkým důvěrníkem 
krále Václava I. V jeho službách 
působil jako brněnský kastelán, 
tedy královský správce, a králov-
ský purkrabí na hradě Veveří. Za 
svoje služby získal od krále velké 
pozemky na Moravě, především 
severně od Brna při řece Svitavě 
a v oblasti Vysočiny. Tyto pozemky 
pak kolonizoval – zakládal na nich 
nové vesnice i hrady.

Jeho manželka Sibyla pocházela 
ze Sicílie a přišla do Čech jako 
dvorní dáma královny Kunhuty, 
manželky Václava I. Přibyslav se 
s ní oženil kolem roku 1220 a měl 
s ní pět dětí. Syn Petr a dcera Libuše 
zemřeli v dětském věku. Dospělosti 
se dožily tři dcery, které se všechny 
provdaly za významné muže tehdej-

ší doby. Zdislava se stala manželkou 
Havla z Lemberka a známe ji jako 
svatou Zdislavu. Eufémie si vzala 
Bočka z Obřan a Eliška se provdala 
za Smila z Lichtenburka.

Přibyslav byl jako většina šlechti-
ců tehdejší doby zdatným bojovní-
kem. Na rozdíl od ostatních však byl 
velmi zbožný, podporoval církev 
i kláštery. Již roku 1250 se rozhodl 
založit klášter na svých panstvích. 
Protože však následujícího roku 
zemřel, uskutečnili jeho myšlenku 
zeťové – Boček z Obřan a Smil 
z Lichtenburka. Na jejich popud 
přišli roku 1252 první cisterciáčtí 
mniši z kláštera v Nepomuku, aby 
vybudovali nový klášter Studnice 
Panny Marie v dnešním Žďáru nad 
Sázavou.

Pan Přibyslav z Křižanova ze-
mřel 16. února 1251 a byl pohřben 
v brněnském minoritském kostele.

-ripp-

Přibyslav z Křižanova

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů
a vietnamských tržnic – VI. díl

(Pokračování z čísla 10/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 
M. Klement a V. Makovský.)
Ladislav Šob, řeznictví a uzenářství, Obchod s rybami a zvěřinou, 

Vel. Meziříčí, Palackého 32 (dnes Radnická).
Podnik založil v roce 1887 František Karbaš, strýc Ladislavova otce, 

Jana Šoba, který se na krátkou dobu stal také přechodným majitelem 
podniku. Ladislav Šob se narodil v roce 1906 ve Velkém Meziříčí a vy-
učil se u otce. Pracoval v oboru v Brně a Napajedlích a po otcově smrti 
v roce 1928 převzal podnik z matčiných rukou. V roce 1933 rozšířil svůj 
podnik o prodej ryb a zvěřinu a stal se jediným podnikem tohoto druhu 
v místě. Pokračoval tak v rodinné tradici, neboť nejen děd a praděd, ale 
i další jejich předchůdci byli příslušníky řeznicko-uzenářského cechu. 
Manželka Ladislava Šoba pocházela ze selské rodiny.

Augustin Pospíšil, pekařství, Vel. Meziříčí, Komenského 38
Majitel podniku se narodil v roce 1911 ve Velkém Meziříčí a vyučil se 

tamtéž. Získal zde v krátké době praxi. Tři roky pracoval v závodě sta-
řičkého šéfa jako sedmnáctiletý úplně samostatně. To mu dodalo odvahy, 
aby se zařídil pro sebe. Majitel dílny Ferdinand Škapal mu v roce 1931 
prodal podnik, v němž bylo pekařství provozováno již desetiletí. Dvace-
tiletý Augustin neměl do podnikání žádné peníze, jen poctivé odhodlání, 
upracované ruce a dobrou víru ve svou práci. Během tří let samostatného 
podnikání ještě rozšířil řady zákazníků, které měl starý šéf. Obětavou 
pomocnicí mu byla manželka Emilie, která mu vypomáhala v obchodě.
Marie Tesařová, obchod s krátkým zbožím, prádlem, šatstvem, 
vlněnými látkami a dámskými klobouky, Vel. Meziříčí, Palackého 30 

(dnes Radnická).
Tento dobře prosperující podnik byl znám nejen v místě, ale v celém 

okolí pod názvem „U Mašků“, podle své zakladatelky Marie Maškové. 
Obchod byl založen v roce 1870 a začátky jeho zakladatelky byly velmi 
těžké. Zpočátku prodávala v pronajaté místnosti a teprve později zakoupila 
novou budovu. Marie Tesařová se narodila 3. prosince 1882 ve Velkém 
Meziříčí. Vyučila se v obchodě, jehož se pak stala majitelkou. Později 
tam pracovala také jako příručí. Po provdání přerušila sice zaměstnání, 
ale po smrti paní Maškové v roce 1929 obchod opět převzala. Poněvadž 
místnosti nevyhovovaly, nechala je majitelka přestavět a přizpůsobit 
potřebám. Rovněž nechala postavit nový portál a zřídit dokonalý výklad, 
plně vyhovující požadavkům doby.
Richard Nosek, zámečnictví, kola, šicí stroje, dětské vozíky, sportovní 
a elektrotechnické potřeby, součásti, Vel. Meziříčí, Nádražní 426.

Když se v roce 1929 majitel tohoto, na velkomeziříčském okrese všude 
známého podniku Richard Nosek osamostatnil, spočíval jeho závod jen 
v zámečnické dílně specializované na opravy jízdních kol, šicích a psa-
cích strojů apod. V roce 1931 rozšířil tuto živnost o prodej jízdních kol, 
šicích strojů, dětských kočárků, sportovních potřeb a součástí. Později 
ještě o prodej elektrických potřeb. Svůj obchod vybudoval hned na tomto 
stanovišti ze skromných začátků, a proto si své budovatelské práce tím 
víc vážil. Narodil se na Hlíně u Ivančic 14. února 1905, zámečnictví se 
vyučil v Brně a zde také jako tovaryš několik let pracoval. Když přišel 
do Velkého Meziříčí a viděl potřebu odborné dílny pro opravu strojů 
v tomto městě, rozhodl se usadit natrvalo. Spolehlivého spolupracovníka 
měl v manželce Marii, která mu pomáhala v obchodě od počátku, protože 
byla již před svým provdáním zaměstnána v podobném podniku.

(Pokračování příště.)

Stáří nemusí být jen obtížnou 
a tak trochu posmutnělou etapou 
života. Jestliže starý člověk ví, 
že má kolem sebe lidi, kteří ho 
mají rádi, a jestliže do jeho každo-
denního programu občas přibude 
i nějaká ta radost, je všechno 
jinak.

Jsem proto velmi ráda, že město 
Velké Meziříčí na seniory nezapo-
míná. K úspěšným akcím pořáda-
ným jen pro ně patří i Masopustní 
odpoledne.

Letos se konalo 2. března. Již 
ve 14.30 hodin vyšel průvod ma-
sek, aby se setkal se starostou 
města Radovanem Necidem, 
místostarostou Josefem Komín-
kem a s vedoucí odboru sociálních 
služeb MěÚ Jaroslavou Klapalo-
vou. Setkání bylo srdečné, předsta-
vitelé města byli dokonce vyzváni 
k tanci.

Se seniory a seniorkami si za-
tančili i zaměstnanci našeho Domu 
s pečovatelskou službou.

Občerstvení v podobě koblížků 
bylo připravováno přímo u nás, 
v DPS, už od rána, a to společně 
s instruktorkou zájmových činností 
a samotnými obyvatelkami domu, 
které pravidelně reprezentují náš 
dům. K všeobecné dobré náladě 
př ispěli také muzikanti – byli 
z Dobré Vody, tak možná i proto. 
Nezbývá tedy nic jiného, než srdeč-
ně poděkovat.

Ráda bych jménem všech obyva-
tel našeho Domu s pečovatelskou 
službou poděkovala představitelům 
města za péči o naše klienty a také 
fi rmám, které k uspořádání tohoto 
pěkného odpoledne přispěly fi nanč-
ně. Ještě jednou děkujeme.

Jana Jurková, ředitelka Sociál-
ních služeb města Velké Meziříčí

Masopustní odpoledne

Rozpis poutí ve farnostech Velké Meziříčí 
a Bory 2011

neděle 24. 4. sv. Marek, pouť v Mostištích
neděle 1. 5. svátek Božího milosrdenství, jarní pouť v Oslavici
neděle 29. 5. Lavičky a 26. 7. úterý – malá pouť ke sv. Anně
neděle 5. 6. Sklené n. Oslavou
neděle 12. 6. Radenice
sobota 18. 6. večerní mše sv. na Moráni
neděle 19. 6. Velké Meziříčí u sv. Mikuláše
neděle 3. 7. Dolní Radslavice
neděle 3. 7. Petráveč
pondělí 5. 7. Cyrilov
neděle 17. 7. Vídeň
neděle 24. 7. Lhotky, Osové
neděle 31. 7. Kúsky
neděle 7. 8. Oslavice
neděle 7. 8. Rousměrov
neděle 14. 8. Netín
neděle 21. 8. Martinice
neděle 4. 9. Dolní Bory
středa 14. 9. Velké Meziříčí u sv. Kříže (Špitálek)
neděle 25. 9.  Hrbov
neděle 6. 11. Horní Bory
neděle 13. 11. Martinice
pátek 30. 12. Vídeň, pout‘ sv. Rodiny

P. Lukasz Szendzielorz – farnost Velké Meziříčí, Bory a zástupci obcí

Objasnění krádeží měděných 
okapů

Kriminalistům z oddělení obecné 
kriminality ve Žďáře nad Sázavou 
ve spolupráci s policisty z Obvod-
ního oddělení Policie ČR ve Vel-
kém Meziříčí se podařilo objasnit 
trestnou činnost osmadvacetiletého 
muže z Velkomeziříčska, který se 
zaměřoval převážně na krádeže 
věcí z barevných kovů.

Policistům se podařilo objasnit 
26 případů tohoto pachatele a pro-
kázat mu trestnou činnost z období 
od září roku 2010 do začátku února 

2011. Nejvíce krádeží provedl na 
Velkomeziříčsku i na Brněnsku. 
Na hřbitovech, kostelech, kaplích, 
obecních budovách i rodinných 
domech demontoval nebo strhával 
převážně okapové svody s objím-
kami. Odcizil přes 100 metrů mě-
děných okapů. Ze hřbitovů odcizil 
věci z bronzu a pozinkované plechy 
z prosklených skříněk. Věci pak 
prodával do výkupen barevných 
kovů. Způsobil tak celkovou škodu 
ve výši 96.000 korun. Policejní 
orgán proti němu zahájil trestní 
stíhání pro přečin krádež a pře-

Českobratrská církev evangelická
17. 3.: 18 hodin – biblická hodina
20. 3.: 9 hodin – bohoslužby, výroční sborové shromáždění
22. 3.: 18 hodin – biblická hodina (Hrbov)
23. 3.: 15.30 hodin – děti
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). 
Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz                                      -PJ-

Ostatkové reje skončily. Snímek zachycuje průvod masek v Hrbově. 
Foto: -tom-

čin poškození cizí věci. Za jeho 
trestnou činnost mu hrozí trest 
odnětí svobody od jednoho roku 
do pěti let.

Odcizili dopravní značky
Neznámý pachatel odcizil na 

Velkomeziříčsku dopravní značky 
i se spojovacím materiálem. Krádež 
byla nahlášena 9. 3. Značení zmize-
lo podél silnic mezi Velkým Meziří-
čím a Velkou Bíteší a dále v úseku 
Křeptovský Dvůr – Tasov. Škoda je 
vyčíslena na 22.000 korun.

Přepadení benzinové stanice
Neznámý pachatel 7. 3. v 18.55 ho-

din přepadl benzinovou stanici ve 
Velké Bíteši na ulici Vlkovská. Muž 

maskovaný šedou čepicí přetaženou 
přes obličej, ve které měl vystřižené 
otvory pro oči, vešel do prodejního 
prostoru benzinky. Pod pohrůžkou 
krátké střelné zbraně stříbrnočerné 
barvy, patrně revolver, kterou držel 
v pravé ruce, položil na desku pultu 
bílou igelitovou tašku. Přinutil 
obsluhu stanice k vydání fi nanční 
hotovosti. Popis pachatele: muž ve 
věku asi 30 – 40 let, vysoký 175 – 
180 cm, plnější postavy, tzv. bříško. 
Oblečen byl do černé koženkové 
bundy a tmavých kalhot. Z místa 
odešel vstupními dveřmi do pole 
směrem na obec Vlkov. 

Vybráno z archivu PČR
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OKÉNKO RADNICE II. BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PROMÍTÁNÍ POHÁDKY NA ZDI
Pamatujete na primitivní dětský diaprojektor? Přijďte zavzpomínat 
sami nebo s drobotinou! Uvelebíme se, uvaříme čaj, nakrojíme bábovku 
a zpomalíme.
Čeká nás: Červená Karkulka, Neposlušný Budulínek, Čert a Káča, 
Koblížek na cestách, Perníková chaloupka, O pejskovi a kočičce… 
Komentáře ke statickým okénkům čte či vymýšlí Ivana Vaňková. 
V ÚTERÝ 22. 3. V 17.30
PODVEČER S JIŘINOU ŠIKLOVOU
Se socioložkou a publicistkou nejen o čtenářství. Čeká nás přednáš-
ka, beseda, autogramiáda, prodej knih. O čem bude tato nesmírně 
zajímavá dáma hovořit? Chcete znát její názor na vliv knihoven, nebo 
věznění za pašování literatury? Zajímá vás Charta 77? Konto Bariéry? 
Radarová základna? Ocenění Žena Evropy? Medaile za zásluhy? Nebo 
něco úplně jiného? Spolupořádá Českobratrská církev evangelická. 
V ÚTERÝ 29. 3. V 17.30 

SDH a Obec Osová Bítýška 
vás zvou na
Josefskou zábavu
s Jožkou Šmukařem
Sobota 19. března od 20 hodin, 
Centrum kultury a sportu.

K tanci a poslechu hrají Cimbá-
lová muzika Jožky Šmukaře, 
Dechová kapela Jožky Šmuka-
ře, Houslová muzika Bítešan.

 -ob-

„Přijďte se podívat!“ vzkazuje Michal Malátný 
z Chinaski meziříčským fanouškům

1. Jak hodnotí členové kapely velkolepé podzimní halové turné t-music Chinaski tour?
Z podzimu jsme byli nadšení, a to byl také důvod, proč turné v trochu pozměněné podobě 
pokračuje teď na jaře. Podzim měl jedinou nevýhodu, koncertů bylo pouze 5. To se teď 
pokusíme napravit.

2. Veřejná generálka ve Velkém Meziříčí proběhne již se vším všudy, tedy i s vystoupením 
Kataríny Knechtové?
Bohužel bez Kataríny. První koncert s Katarínou bude 25. 3. v Trenčíně. 

3. Poslední přípravy před novým jarním turné jistě fi nišují, těší se kapela na živý kontakt 
s fanoušky?
Po více než dvouměsíční pauze se živého hraní nemůžeme dočkat. Tento týden strávíme 
ještě ve zkušebně a potom hurá na turné! Koncerty nás baví nejvíc.

4. Kromě nových skladeb z posledního CD uslyšíme i staré známe populární hity?
Ano, zahrajeme skoro celou novou desku Není na co čekat a zbytek playlistu bude z osvěd-
čených starých „hitů“.

5. Připravili jste pro fanoušky i nějaké překvapení?
Samozřejmě, ale nejsem blázen, abych vám ho prozradil. Přijďte se podívat!            -simf-

Když se řekne SLIVOVICE
Již několik let se v týdeníku Velkomeziříčsko v tomto čase můžete 

dočíst zajímavosti ze světa výroby domácích pálenek a jejich degustace. 
Od roku 2005, kdy jsme uskutečnili první Kozlovský košt pálenek, se 
snažíme o osvětu a propagaci střídmého pití tzv. tvrdého alkoholu. Letos 
pořádáme již sedmý ročník výstavy domácích pálenek. Jako vloni se vý-
stava uskuteční ve Velkém Meziříčí, jelikož v obci Kozlov jsme bohužel 
ztratili vhodné zázemí pro její konání. Snad z těchto dvou důvodů jsme 
výstavu a současně i soutěž o nejlepší pálenky přejmenovali na „Tradiční 
košt pálenek“. Myslíme si, že celá akce si tento název zaslouží.

Jednoduchá výroba alkoholu byla známá již ve starověku. Název alkohol 
(v překladu jemná látka) však vznikl pravděpodobně u Arabů. Arabský 
lékař Geber, jako jeden z prvních, rovněž podrobně popsal proces destilace. 
O rozšíření výroby po Evropě se zasloužili především alchymisté a lékaři, 
kteří zesílený alkohol vyráběli pro léčebné účinky. Považovali jej za hle-
daný elixír života. Vždyť se taky lahve označovaly nápisem aqua vitae = 
voda života. A něco na tom bude. Alkohol v malých dávkách je výborným 
dezinfekčním činidlem, zvyšuje krevní tlak, roztahu-
je cévy, zmenšuje srážlivost krve, ale taky navozuje 
psychické uvolnění, odstraňuje stres a mezilidské 
bariéry. Ale pozor, tak jako každý lék, ve velkém 
množství škodí. Takže při větší a nestřídmé konzuma-
ci poškozuje nervovou soustavu, ničí játra a ledviny, 
způsobuje srdeční arytmii a dokonce i rakovinu střev 
nebo žaludku. Alkoholik obtěžuje své okolí a dochází 
u něho k morálnímu a sociálnímu rozkladu. Proto al-
kohol jako lék užívejme. V malých dávkách a pre-
ventivně – zdravému neuškodí, ba naopak povzbudí.

Jak se však vyznat ve všech názvech destilátů 
a pálenek? Co se skrývá pod průmyslovým označením 
konzumní nebo značková lihovina, destilát pravý 
nebo řezaný, slivovice pravá nebo jemná? V krát-
kosti se vám to pokusíme objasnit. Pokud prodejce 
uvádí v názvu „pravý destilát“, pak jde o ušlechtilou 
lihovinu, získanou destilací zkvašeného ovoce nebo 
lesních plodů. Jsou to tedy čisté destiláty bez příměsí. 
„Destilát řezaný“ je poloušlechtilá lihovina vyrábě-
ná mísením destilátů s rafi novaným jemným nebo 
velejemným lihem, který může být vyroben např. ze 
škrobových produktů. „Ostatní lihoviny“ pak nelze 
zařadit do výše uvedených skupin. Z toho vyplývá, 
že domácí slivovice nebo jiná pálenka, která není 
zvlášť nijak upravovaná, je vlastně pravý destilát. 
Pokud se sklidí zralé, zdravé a čisté ovoce, připraví 
se výborný kvas, a poté si destilatér bez chyby poradí 
s destilací, vznikne jemná a kvalitní pálenka, ve které 
vyniká vůně i chuť daného ovoce. Co vlastně pijeme? 
Odborně je to etanol (tj. alkohol + voda je pak líh), což 
je bezbarvá tekutina s bodem varu 78,3 °C. Páry jsou 
hořlavé a ve směsi se vzduchem jsou výbušné. Proto 
taky mnoho „černých“ pálenic při neodborném zachá-
zení se ocitlo v povětří. Pak je v pálence metanol, který 
je jedovatý. Ano, to je ta pověstná „bílá hůl“. Vzniká 
při štěpení pektinu, který je obsažen v ovoci. Mnoho 
pektinu má například rybíz, jeřabiny nebo v menším 
množství pak jablka. Ve švestkách je pektinu poměrně 
málo. Nemusíte však mít strach, metanolu je v pálence 
zanedbatelné množství. A navíc etanol působí jako 
protijed. Přípustná norma je asi 15 g/litr. Navíc se 
dá metanol odstranit např. rozmělněním a pasterací 
ovoce nebo přidáním tzv. enzymů do kvasu. Pektin se 
poté zčásti přemění na cukry, které zkvasí na alkohol. 
Pak v každém kalíšku máme tzv. přiboudlinu. To jsou 
vyšší alkoholy, které vznikají z aminokyselin. Nejvíce 
přiboudlin teče z destilačního kotle na konci procesu 
a již není vhodné je do pálenky pouštět. V peckových 
pálenkách (švestky, meruňky, třešně aj.) můžeme cítit 
benzaldehyd a kyanovodík. To je ta chuť po peckách, 
protože v nich je obsažen amygdalin (hořkomandlová 
silice). Protože tato silice je mírně jedovatá a navíc 
skladováním pálenky na světle může dojít ke vzniku 
karcinogenní sloučeniny, nejsou tyto látky v pálence 
žádoucí. Takže pozor – mnoho pecek škodí, a proto 
je ani do kvasu nerozbíjíme! Nechceme vás však 
zastrašit. Jak jsme již uvedli, malé množství pálenky 
má i mnoho vynikajících vlastností. Například je to 
prevence proti infarktu a rovněž s porovnáním k abs-
tinenci prodlužuje život.

Víte co? Nechme však teoretického výkladu 
a pojďme ty dobré a vítězné pálenky ochutnat. Tra-
diční košt pálenek proběhne v sále „hasičky“ ve 
Velkém Meziříčí 2. 4. 2011. Těšíme se na vás.

Organizátoři koštu Jaromír Plodek
 a Karel Eliáš z Kozlova (pi)

Blokové čištění bude probíhat 
na uvedených ulicích v uvedených 
dnech od 6 do 14 hodin. Žádáme 
řidiče, aby svá vozidla v uvedených 
dnech neparkovali na komuni-
kacích a umožnili technickým 
službám provést úklid, a to i na 
parkovištích.

Sobota 19. 3. Vrchovecká, Rad-
nická, Náměstí, Komenského, Kos-
telní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská (od 
10). Pondělí 21. 3. Družstevní, Nad 
Plovárnou, Bezručova, Nádražní, 
Nad Tratí, Malá Stránka, V Jirchá-
řích. Úterý 22. 3. Třebíčská, Jižní, 
Školní, Oslavická. Středa 23. 3. 
Mírová, Pionýrská, Čermákova, 
Markova, Demlova, Emilie Za-
chardové, Zdenky Vorlové, Zelený 
kout. Čtvrtek 24. 3. Pod Strání, 
Ostrůvek, K Novému nádraží, Ná-
břeží, Lipnice, autobusové nádraží, 
vlakové nádraží. Pondělí 28. 3. 
Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), 
Nová, Příční, Na Spravedlnosti, 
Křižní, K Buči, Slepá. Úterý 29. 3. 
Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd 
k Buildingu, příjezd k Agadosu, 
Karlov (nad živými ploty). Středa 

30. 3. Nad Kunšovcem, Ve Vilách, 
Nad sv. Josefem, Kolmá, Krškova. 
Čtvrtek 31. 3. Na Výsluní, Nad 
Gymnáziem, gen, Jaroše, Karla 
Pánka, Čechova, Boční, Bezdě-
kov. Pátek 1. 4. Poštovní, Poříčí, 
V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, 
Moráňská, Pod Hradbami, Pod-
hradí. Pondělí 4. 4. Zámecká, 
Zámecké schody, K Rakůvkám, 
Obůrka, Hornoměstská (nad ži-
vými ploty), parkoviště U Bílého 
Koníčka. Úterý 5. 4. Pod Lesem, 
Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krát-
ká, Ke Třem křížům, Lesní, Pod 
Sýpkami, Skřivanova. Středa 6. 4. 
U Světlé, Sportovní, K Novému 
světu, Luční, Jana Zahradníčka, 
Záviškova. Čtvrtek 7. 4. Zahradní, 
Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na 
Pískách, Polní, Na Hliništi, Nová 
Říše, Strmá. Pátek 8. 4. Hliniště. 
Pondělí 11. 4. Palouky, Jestřabec, 
Fajťák, Loupežník.

V případě nepříznivého počasí, 
bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu, což je násle-
dující pondělí.

Technické služby VM

(Pokračování ze strany 2.)
 3. Mandátní smlouvu, která stanovuje součinnost ORP Velké Meziříčí 

poskytovanou kraji Vysočina za účelem zajištění Programu obnovy 
venkova Vysočiny na rok 2011.

 4. Pravidla pro stanovení nájemného za pronájem nebytových prostor 
v budovách ve vlastnictví města Velké Meziříčí.

 5. Rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 20 tis. Kč – § 3639 zpracování hlukové studie a měření 
průměrů potrubí na akci Stavební úpravy TSVM pro recyklační 
a sběrný dvůr VM
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelován rezerva
Rozdělení: 5 tis. Kč – §6171 náklady spojené se slavnostním otevře-
ním dopravního hřiště a zahájení jeho provozu dne 28. 5. 2011
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 dotace pro TJ Dětské středisko Bře-
zejc, o. s., Sviny,
Účel: zajištění Národního turnaje OZP CUPU I. liga I. kolo v boccie 
– O březejckého medvěda
rozpočtové opatření
Zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 3 tis. Kč – § 3419 dotace pro pořadatele I. ročníku halového 
fotbalového Abraham Cup 2011 hráčů nad 50 let
Účel: příspěvek na akci I. ročníku halového fotbalového turnaje 
Abraham Cup 2011 hráčů nad 50 let
rozpočtové opatření
Zdroj: 27 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 27 tis. Kč – § 3111 oprava a dodávka dveří v MŠ Sokolov-
ská po násilném vniknutí cizí osoby (hlášeno jako pojistná událost).

 6. Rada města souhlasí
– s částečným rozšířením dopravního značení č. IP 13b – parkoviště 

s parkovacím kotoučem + č. E 13 – po – pá 7 – 17 max. 1 hod. za ob-
chodním domem Kotva – místní komunikaci č. 135 d, v ulici Novosady 
ve Velkém Meziříčí. Rozšířeny budou stávající místa s parkovacím 
kotoučem na straně v těsné blízkosti obchodního domu. Zbytek 
parkoviště zůstane v režimu neomezeného parkování.

– s použitím znaku města Velké Meziříčí na nově vznikajících inter-
netových stránkách sportovního klubu Handicap Sport Club Velké 
Meziříčí o. s.

 7. Rada města neschvaluje změnu a prodloužení stávající trasy spojů 
č. 7 a 10 linky č. 845202 (MHD č. 2) na autobusovou zastávku v ulici 
„Bezděkov“. Důvodem je předpokládaná fi nanční ztrátovost provozu 
kvůli malému zájmu cestující veřejnosti.

 8. Rada města nesouhlasí se zadáním projektu svislého a vodorovného 
dopravního značení k celkové organizaci parkování na chodníku 
podél silnice č. II/602 u křižovatky ulic Skřivanova a Hornoměstská 
ve Velkém Meziříčí, neboť by taková úprava poměrů ohrožovala 
bezpečnost chodců na chodníku.

 9. Rada města jmenuje Janu Lavickou, Miroslava Zezulu a Mgr. Jiřinu 
Kácalovou členy komise kulturní a cestovního ruchu na volební 
období 2010 – 2014, MUDr. Jiřího Kaše předsedou komise bezpeč-
nostní s platností od 1. 2. 2011, ing. arch. Petra Veličku předsedou 
komise regenerace městské památkové zóny s platností od 1. 2. 2011, 
PhDr. Arneho Němce předsedou Komise Zdravé město s platností 
od 1. 2. 2011, Mgr. Pavlu Kamanovou předsedkyní komise životního 
prostředí s platností od 1. 2. 2011.

10. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti 
TSVM s. r. o. harmonogram blokového čištění jaro 2011. Blokové čiš-
tění bude probíhat dle přesného harmonogramu na uvedených ulicích 
v uvedených dnech od 6 do 14 hodin – (kompletní harmonogram je 
zveřejněný níže). Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech 
neparkovali na komunikacích a umožnili technickým službám provést 
úklid, a to i na parkovištích.
V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu, což je následující pondělí.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města ze dne 9. 3. 2011

Harmonogram blokového čištění 
jaro 2011

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



dané lokalitě. Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 608 737 765.

■ Prodám starší RD v obci Kado-
lec u Křižanova. Cena dohodou. RK 
NEVOLAT! Tel.: 602 542 252.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.

■ Prodám garáž na ul. Družstev-
ní, el. 220 V, cena dohodou. Tel.: 
737 884 643.
Pronájem
■ Hledám pronájem garsonky 
nebo 1+1 ve VM s možností trvalého 
pobytu. Spěchá. Tel.: 604 509 359.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Bezděkov. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Čermákova, kompletně zařízený, 
volný ihned k nastěhování. Tel.: 
777 149 040, 774 669 380.
■ Pronajmu byt 2+1 v lokalitě 
nad gymnáziem. Cena 5.500 Kč + 
inkaso. Tel.: 737 961 919.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Míro-
vá. Tel.: 604 305 220.
Různé
■ Hledám brigádu po 16. hodině, 
muž 40 let. Tel.: 776 725 864.
■ Kdo sestříhá video z dovolené? 
Hledám někoho, kdo sestříhá video 
z dovolené a doplní je hudbou. Tel.: 
775 279 404.
Vyměním
■ Vyměním nový inventor 160 A 
v záruce za KS 250-350. Tel.: 
606 605 738.
Daruji
■ Smlouvu v síti T-mobile na 
neomezené volání a SMS na 5 čísel 
zdarma, dále mobil + sim kartu, di-
gitální fotorámeček, měsíční platba 
300 Kč. Přepis smlouvy hradím. 
Tel.: 604 580 899.
■ Štěně srnčího ratlíka do dob-
rých rukou. Odčervené, stáří 2,5 
měsíce, hnědé. Tel.: 733 558 862.
■  Seno za odvoz. VM. Tel.: 
566 522 407, 736 244 544.

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
■ Bílého labradora. Do dobrých 
rukou, 4 roky starého, očkovaného, 
cvičeného. Tel.: 604 546 758.
■ Dětský kočárek Hoco big foot. 
Olivově zelený, nová kola. Tel: 
604 554 322.
Seznámení
■ Hledám ženu k občasným schůz-
kám. Zdraví, diskrétnost zaručena. 
38letý muž. Tel.: 604 413 706.

■ Sanitární kalové čerpadlo Sany 
Broy k WC. Tel.: 732 376 342.
■ Patro na spaní. Ze světlého 
masivu, š. 285 cm, hl. 240 cm, 
v. 180 cm, rozměry možno upravit. 
Tel.: 732 376 342.
■ El. přímotop Tescoma. 2000 W. 
Tel.: 732 376 342.
■ Babetu dvourychlostní. Cena 
dohodou. Tel.: 731 415 786.
■ Prase, doma vykrmené. Tel.: 
566 544 005.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Ford Focus 1,8 TDCi GHIA, rok 
výroby 2002, najeto 138500 km. 
První majitel, nehavarovaný, dál-
niční známka. Originální autorádio, 
CD přehrávač, centrál dálkový, 
imobilizér, el. přední okna, el. zr-
cátka, tónovaná skla, pevná střecha, 
mlhovky, zadní stěrač, klimatizace, 
klimatizovaná přihrádka, dělená 
zadní sedadla, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, nastavitelný volant, 
4× airbag, palubní počítač, venkov-
ní teploměr, otáčkoměr, litá kola, 
ABS, posilovač řízení, manuální 
převodovka. Cena 89.000 Kč. Tel.: 
777 321 877.
■ Renault Thalia, 1,4i 55 kW, r. v. 
2001, najeto 146 000 km, stříbrná 
metalíza, 2× airbag, el. ovládání 
oken a zrcátek, litá kola, nové zimní 
pneu, autorádio, centrál na dál. ovlá-
dání, posilovač řízení, zámek řadicí 
páky, po výměně oleje, udržovaný 
a garážovaný. Eko daň zaplacena. 
Cena 52.000 Kč. Tel.: 777 321 877.

Prodáváme domácí vajíčka. 
A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Boudu pro velkého psa. Tel.: 
776 725 864.
■ Kuchyň rohovou, (1,75×1,90 m) 
+ spotřebiče (myčka, sporák…). 
Cena dohodou. Volejte po 18. ho-
dině na tel.: 776 345 347.
■ Dětskou postýlku Chicco, téměř 
nepoužívanou. Tel.: 604 554 322.
■ Cihly Porotherm 44, rozměr 
44–24–24, cena za kus 29 Kč. Cel-
kem 4 ks palet, na paletě 60 ks. Na-
ložím ekonorem. Místo nakládky 
– Vídeň u VM. Tel. 605 840 889.
■ Škodu Felicii 1,3, modrá metalí-
za, najeto 133 000 km, STK 3/2012, 
nová spojka, brzdy, rozvody, rádio 
na CD, střešní okno, centrální za-
mykání, mlhovky, bez koroze. Cena 
25.000 Kč, dohoda. Tel.: 608 034 567.
■ Na Fiat Punto prodám veškeré 
náhradní díly. Tel.: 608 034 567.
Koupím
■ Lavici na banchpress, levně. 
Tel.: 736 747 746.
■  Ve lorex  t ř í ko lov ý.  Tel .: 
737 141 612.
■ Hoblovku s protahem, spodní 
frézu a dlabačku.Tel.: 733 502 674.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí dům 
na ul. Novosady, dům na ul. Obůrka; 
halu a pozemky v průmysl. zóně. 
Reality Vysočina. Tel.: 777 636 157.

■ Prodám pozemek na vý-
stavbu RD v obci Oslavice, 
výměra 1000–1500 m2 – možno 
rozdělit na dvě parcely. Kopa-
ná studna, sítě u pozemku. RK 
nevolat! Tel.: 774 919 844.

■ Vyměním garáž na ulici Bezru-
čova za garáž na ulici Gen. Jaroše 
nebo Na Výsluní. Tel.: 732 376 342.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s lodžií 
v OV. Byt je po rekonstrukci v žá-
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Prodám
■ Černý rozkládací stůl z masivu 
se 6 židlemi, vše v černé barvě, 
židle modrofialově polstrované, 
výborný stav, vše dva roky používa-
né, prodáváme z důvodu stěhování. 
Tel.: 608 966 479.
■ Kočárek Graco Quattro Duo, 
modrý, zachovalý, za sebou – pro 
dvojčata nebo sourozence. Nánož-

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

ník a pláštěnka. Cena 3.300 Kč. 
Tel.: 606 378 104.
■ Půlku prasete z dom. zabíjačky. 
Volejte 19. 3. večer na tel.: 775 361 072.
■ Vlnu a přízi. Dále předtištěné ob-
razy na vyšívání. Tel.: 721 603 674.
■ Motocykl YUKI ST 125 TR, 
r. v. 2005, červený, 11 000 km na-
jeto, vel. zachovalý, po generálce. 
Cena 24.000 Kč. Tel.: 775 217 188.
■ Elektrokotel Protherm Rejnok 
12 kW, v provozu od r. 2003. Tel.: 
732 376 342.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka

na pozici:

Požadujeme:
* vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru * praxe v oboru výhodou * manuelní zručnost, přesnost 

* schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* opravy a údržba forem a nástrojů * zajištění plynulého toku 
výroby * provádění záznamů

Nabízíme:
* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 551, e-mail: milan.blazek@lisovnavm.cz

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

Úklidová fi rma přijme
uklízečky
na pracovní činnost (3 hodiny denně).
Na stálý úklid ve Stránecké Zhoři. 
Nástup od 1. 4. 2011.
Tel.: 777 608 980.

Info na tel.:
723 248 009.

Pronajmu nově vybudovaný prostor na 
podnikání v centru Měřína. Cca 120 m2. 
Soc. zařízení (sprcha, WC, výlevka). Mož-
nost dodatečných úprav. Centrální vytápě-
ní s možností měření. Tel.: 604 244 218.

Wüstenrot stavební spořitelna
poradce Pacalová Marie.

Tel.: 777 717 632, 
776 833 981.

Elektromontážní fi rma Karel Průša ELEKTRO,
Modřínová č. 357, 674 01 Třebíč, 

poptává
elektromontážní práce,

montáže hromosvodního zařízení
včetně revize, revize elektrického zařízení, pracovních strojů 

a el. spotřebičů.
Tel. 568 822 966, 603 547 783, 603 996 577

Máte určité zkušenosti
s čerpáním fi nancí z EU?
Působíte v oblasti na vedoucí či manažerské pozici veřejné 

správy, podnikání či neziskového sektoru?
Potřebujete poradit s dalšími dotacemi novými či z hlediska 

udržitelnosti stávajících projektů?

Naučíme vás to zcela ZDARMA!

Projekty rozvoje venkova
a jejich udržitelnost

r. č.: 09/008/3310a/563/001394

12 měsíční vzdělávací program
Termíny setkání: 1× měsíčně – pátek (odpoledne), sobota 

(dopoledne).
Období: duben 2011 – únor 2012

Dále zdarma: veškeré studijní materiály, učební pomůcky, 
stravné.

Výstup: osvědčení s celostátní platností
Kapacita kurzu: 25 účastníků (přednost mají dříve přihlášeni)

Kontakty a bližší informace: Mgr. Karel Ošmera 
(777 230 705, osmera.tr@volny.cz)

Předběžná přihláška s kontaktními údaji účastníka do 
15. 4. 2011 na některé z výše uvedených kontaktních spojení.

prodej 2. 4. od 13 hodin. 
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

Brambory konzumní – 
Adéla.

Cena 7 Kč/kg.
Tel.: 561 023 474, 774 667 089

Hledáme paní do kanceláře 
ve Velkém Meziříčí.

Částeč. úvazek (může být 
i ID). Oblast peněžnictví. 

Tel.: 731 971 917
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

Poděkování

KINO JUPITER – BŘEZEN 2011DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

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

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

22. 3. přednáška Sbírka pohlednic ing. Antonín Dvořák
  s ukázkami zajímavostí

29. 3. přednáška Nová kniha o Bystřici nad ing. Hynek Jurman
  Pernštejnem

5. 4. přednáška Studny a vodovody Věruš Pavliš
  ve Velkém Meziříčí

12. 4. přednáška Poutní kostel sv. Jana Mgr. Stanislav Mikule
  Nepomuckého na Zelené Hoře
26. 4. přednáška Island – Fayerské ostrovy Kamila Dvořáková

Evě Boučkové muž 
zmizel a její dcera od-
chází každý večer na 
rande… Jednoho veče-
ra se ozve zaklepání na 
dveře. Jakýsi muž hle-
dá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! Jednotlivé vstupné 290 Kč.               -zh-

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, 
www.zdar.caritas.cz
* Dětská burza 2011

Pravidla prodeje a více informací na tel.: 777 183 388. Příjem věcí k pro-
deji – 28. 3.: 9–12, 15–17; 29. 3. a 30. 3.: 9–12; 1. 4. 9–12, 15–16 hodin.

* Seminář s diskuzí s Mgr. Elen Sejrkovou
Pevné objetí podle PhDr. J. Prekopové,
úterý 22. března a středa 29. března 2011 od 9 hodin.
Hlídání dětí je zajištěno. Cena za seminář je 200 Kč.                   -lšu-

Dne 9. 3. 2011 jsme vzpomněli 
6. výročí úmrtí pana
Františka Ventruby.

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 20. 3. 2011 uplyne 12 let, co nás 
navždy opustil 
Lukáš Ventruba. 

Stále vzpomíná mamka, babička 
a strýcové s rodinami.

Dne 14. 3. 2011 uplynulo druhé 
smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše drahá a milovaná 
manželka, maminka, babička a pra-
babička, paní 
Zdeňka Invaldová 
z Velkého Meziříčí.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manžel a děti s rodinami.

Po cestách trnitých 
chodili jsme spolu,
na cestu dalekou 
odešla jsi sama, 
jen dveře vzpomínek 
jsi dokořán zanechala.
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal,
jen bolest, žal
a vzpomínky zanechal.
Dne 21. 3. 2011 uplynou čtyři roky, 
kdy nás navždy opustila naše milo-
vaná manželka, babička, prababič-
ka a sestra, paní
Hedvika Krejčová
z Uhřínova.
Stále vzpomínají manžel, synové 
s rodinami a její poslední sestra 
a dva bratři. Ještě jednou ode všech 
velký dík za Tvoji dobrotu a lásku.

Děkujeme dobrovolným hasičům z Oslavice za krásný dětský karneval 
a zvláště skupině Pastelki. Bylo to super. Díky.                         -posp-

Cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice zve všechny příznivce psích sportů na

Zápisy
do jarního kurzu
poslušnosti a agility.
Tel.: 604 353 315.

dne 27. 3. 2011 od 14 hodin na cvičišti v Dolních Heřmanicích.

Středa 16. v 19.30 hodin
DVOJKA
Roadmovie ve třech.
Pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky dospěl na rozcestí. Zatímco 
on už v mysli plánuje děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic nezažila a chce 
se bavit. Žijí vedle sebe, aniž by spolu skutečně byli. Pod tlakem hádek 
a strachu z rozchodu vymyslí Michal pro Veroniku tajemnou dovolenou. 
Od začátku je ale všechno jinak, než si to pečlivý Michal připravil a Vero-
nika dává najevo zklamání. Cesta po Skandinávii a situace, do kterých je 
staví, jim samým a jejich soužití nastavuje zrcadlo. Všechno se zdá být jen 
potvrzením toho, že by už spolu neměli být. Setkání se Šimonem, dobro-
druhem a zlodějíčkem věčně na cestách, dá jejich životům i jejich vztahu 
nečekanou refl exi a posune je dál. Režie: Jaroslav Fuit Hrají: J. Wagner, 
K. Fuitová-Nováková, D. Máj. Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 89 minut
Pátek 18. v 18.30 hodin
GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě.
Lemuel Gulliver, obyčejný chlápek, který třídí poštu v redakci newy-
orských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se 
mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pově-
řila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na 
Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země 
Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwardem, ale již brzy 
se z něj stane všemi obdivovaný a respektovaný obr. Gulliver pomáhá 
prostému hochovi Horatiovi namluvit si princeznu a sám dokáže porazit 
nepřátelskou armádu Blefusciánů. K tomu přidá několik smyšlených poví-
daček o tom, jak vymyslel největší vynálezy světa a jak byl ve středu dění 
těch nejdůležitějších světových událostí a jeho důležitost nabývá vskutku 
obřích rozměrů. Když ale vyjde najevo skutečná pravda o tom, co je zač, 
ztratí Gulliver veškerou přízeň, kterou si u Liliputánů vydobyl. Navíc se 
kvůli němu Liliputáni ocitnou ve velkém nebezpečí a tak mu nezbývá nic 
jiného než nalézt způsob, jak napravit všechny škody, které spáchal. Hrají: 
J. Blafl , J. Segel, E. Luntová, A. Peetová, B. Connolly. Rodinná dobrodruž-
ná komedie pro děti, český dabing. Režie R. Letterman. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 84 minut
Středa 23. v 18 hodin
NA VLÁSKU
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství 
o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Tato 
komedie je převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů. V českém 
znění H. Vondráčková, V. Kotek, O. Izdný, I. Korálová. Animovaný 
rodinný fi lm pro děti. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 30. v 19.30 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou 
syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčněj-
ším stylu. Režie: Dominic Sea. Hrají: N. Cage, R. Perlami, S. C. Moore. 
Dobrodružný fantasy thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Filmový klub
CESTA DOMŮ
Čtvrtek 31. v 19 hodin
Láska, tradice a oddanost rodině jsou tématy sentimentálního 
příběhu od čínského režiséra Zhang Yimoua. Film Číny 1999, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 89 minut

čtvrtek 17. března od 17 hodin
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, přednáší cestovatelka

Marie Klementová

Poděkování za účast na pohřbu
Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým, kteří se přišli 
rozloučit s panem 
Tomášem Würthem
dne 12. března. 
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Rybářská výstava – upozornění
Místní organizace Moravského rybářského svazu v souvislosti 
s chystanou výstavou (15. 4.–29. 4.) prosí své současné i bývalé členy 
o zapůjčení exponátů. Uvítáme veškerou 
fotografi ckou dokumentaci, zejmé-
na fotografi e z rybářských závodů 
mládeže, snímky trofejních úlov-
ků, či jejich preparáty, historické 
náčiní a pod. Po skončení výstavy 
bude vše majitelům opět vráceno. Kontakt: B. Machát, tel.: 773 559 507, 
osobně pak každou sobotu v 9–11 hodin v kanceláři MO.          -bm-

Taneční Josefovská zábava

Hledáme nové aktivní členy pro 
stále se rozrustající skupinku kyno-
logických nadšenců z oblasti Velké-
ho Meziříčí. V posledních letech se 
objevilo mnoho sportovních psích 

disciplín a některé z nich mají i vlastní soutěže. Jednou z nich je i velmi 
populární agility, které je v ČR stále oblíbenější. Celé agility spočívá 
v dokonalé souhře psa a jeho psovoda, který musí na dálku psa provést 
přes překážkovou dráhu v co nejkratším časovém limitu. V této disciplíně 
jde především o pozitivní motivaci psa jeho psovodem. K výcviku se hodí 
psi všech velikostních i věkových kategorií. Agility, poslušnost a jiné psí 
disciplíny provozujeme na cvičišti v Dolních Heřmanicích aktivně již více 
jak 5 let. Tyto sporty bychom rádi představili všem, kdo mají rádi psy 
a práci s nimi.                                                                                       -jk-

v Netíně 19. 3. ■ Josefové vstup zdarma!

Zubní pohotovost
Sobota 19. 3. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 615 436. Neděle 20. 3. MUDr. Kateřina Pařízková, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 130. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny.                                                      Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 17. 3. od 7.30 do 15 hodin bude vypnuta tato oblast: ul. Bezděkov od 
ul. Sokolovské po ul. Poštovní, vyjma ZŠ Sokolovská 470/13.      -E.ON-

Komise pro místní správu obcí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice
vás zve na

V neděli 27. března 2011 od 13 hodin v kulturním domě 
ve Lhotkách. Čeká vás odpoledne s diskotékou, soutěže pro děti 

i dospělé, odměny. Těšíme se na děti v maskách.



v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 od 19.30 hodin. 
Informace na tel.: 566 782 004 (005).                                                   -zh-
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

J it l b děli 20 bř 2011 di

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a country skupina 
Stetson vás zve na Josefskou zábavu se Stetsonem.
Sobota 19. března od 20 hodin, více na tel.: 566 782 004.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 19. března 2011 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

do 3. 4. – Slunce na lžíci, Gerda Odehnalová
– obrazy, Café time (pasáž IMCA), Náměstí 12, VM 

od 21. 3. do 1. 4. – Výstava modelů motorek 
aneb Život v jedné stopě
Velká Bíteš, výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, po–pá 
8–15.30 hodin, so 13–16 hodin, ne 13–16 hodin 

do 31. 3. – Cirkus
výstava prací žáků ZUŠ VM v Městské knihovně 
Velké Meziříčí

do 7. 4. – Dvojí pohled
výstava fotografů Jaroslava Kršky a Lukáše 
Křesiny ve výstavní síni Jupiter club, otevřeno 
v prac. dny 8–16 hodin
Jaroslav Kršek (1968), více se věnuje fotografování od roku 2006. Jeho 
nejčastějším tématem je krajinářská 
fotografi e. Svoje fotografi e prezentu-
je na autorských i společných výsta-
vách a fotografi ckých soutěžích. Je 
členem Třebíčského fotografi ckého 
sdružení Trefos.
„Ve své volné tvorbě chci zachytit 
krásu krajiny, která je pro mě 
místem ztišení, radosti a návratu 
k vnitřnímu zdroji života – Bohu,“ 
říká Kršek.
Lukáš Křesina (1958), odborný 
pracovník Muzea Vysočiny Třebíč, 
věnuje se především přírodovědné 
fotografi i (fotografování minerálů, 
ale i hub či rostlin) a krajinářské 
tvorbě.
„Fotografovat jsem začal, když mi 
bylo asi devět nebo deset let. Učil mě to tehdy otec. Moc mě to ale nebavilo, 
a tak jsem toho po několika letech nechal.
Do řad fotografů jsem se vrátil po přestávce trvající déle než třicet let 
oklikou přes odbornou přírodovědnou fotografi i, kterou potřebuji při svém 
povolání,“ charakterizuje sám sebe Křesina.                                          -zh-

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Meziříčí
uvede

Pátek 29. dubna 2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC. Vstupné: 330 Kč. 
Rezervace a prodej na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
15. dubna, jinak budou dány do volného 
prodeje! Změna programu vyhrazena! 
Info. na tel.: 724 399 474.

– cyklus scénických čtení s knihou
EKONOMIE DOBRA A ZLA
Účinkují: Tomáš Sedláček, Lukáš Hejlík, Alan Novotný
Pátek 18. března 2011 v 17 hodin v kinosále JC.

Ekonomie dobra a zla – LISTOVÁNÍ
Český bestseller roku 2009 a stejně úspěšné LiStOVáNí touto knihou 
dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a že její kořeny jdou mnohem 
hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit. Poté, co představí 
nečekaně pes-
trou škálu pra-
menů od  Eposu 
o Gilgamešovi 
přes Bibli až po 
moder n í  eko-
nomy, přichází 
s kritickou refl e-
xí  dnešní doby, 
a ž  s a m o t n o u 
analýzou sou-
časné finanční 
krize jako příle-
žitosti pro to, aby 
člověk znovuob-
jevil sám sebe 
i svůj vztah k vě-
cem hmotným i duchovním. Jan Kraus o knize řekl: „Takhle by měly 
vypadat moderní učebnice, jste li typem jako já, tedy žákem, který se 
nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět.“ LiStOVáNí tuto knihu  
uvedlo právě jako vtipnou interaktivní učebnici ekonomie i etiky, která 
by v našem osobním arsenálu neměla chybět. zdroj www.listovani.cz
Vstupné: studenti a důchodci 70 Kč, dospělí 100 Kč.
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004, 001.
Informace na tel.: 724 399 474.

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

1 od 19.30 hod
              
1 d 19 30 h da 2011

.       
2012011

Zumba je ideální fi tness program, který spojuje latinsko-americké tance, 
aerobic fi tness cvičení. Konec nudným hodinám aerobiku, na které nevy-
držíte pravidelně chodit. Spalujte kalorie zábavně. Zumba je určená pro 
všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, věk a kondici.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 24. března 2011
I. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz – 19.30 – 20.30 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu. Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET 
z Brna
Co s sebou: pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dobrou 
náladu.
Nabídka: Předplatné – 6 lekcí – 360 Kč/60 Kč 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
24. 3. 2011 1. lekce
31. 3. 2011 2. lekce
 7. 4. 2011 3. lekce
14. 4. 2011 4. lekce
21. 4. 2011 5. lekce
28. 4. 2011 6. lekce
INFO PRO PŘEDPLATNÉ
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. 
Pokud nebudou naplněny jednotlivé kurzy.
Jednotlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. Přihlásit se do kurzu ZUMBY je 
možné telefonicky na tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.
cz (jméno příjmení, tel. kontakt, nejpozději 17. 3. 2011 včetně zaplace-
ní). Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu na kolegyni 
či lektora, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit a dodat energii 
a radost z pohybu…
Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového poukazu.

Ochotnický divadelní soubor Budišov
uvádí pražskou komorní zpěvohru

– Zlatovlasá seňorita.
Hudební komedie Járy Beneše, dříve tak slavného autora. Režie 
Zdeňka Maloušková, hudební režie Tomáš Rohovský, technika 
Pavel Starý. Velký sál JC, sobota 2. dubna 2011 v 18 hodin. 

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. 
Předprodej na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004 (001). 

Případné informace na tel.: 724 399 474. (www.dsb.unas.cz)

I poosmadvacáté předstoupí 
kapela Bagr před své fanoušky po 
zimní přestávce se změnami. Po 
vzájemné dohodě odešli zpěvák 
Petr Dvořák, který bude působit 
muzikálově v Praze, a klávesák 
Michal Kratochvíl. Na jejich posty 
nastoupí zpěvák Luboš Syrový 
z kapely Zeus a Jiří Nosek z Natuty. 
„Chtěli jsme po 
dlouhé době dát 
prostor muzi-
kantům z Tře-
bíčska, i kvůli 
snížení nákladů 
našeho vystou-
pení pro pořa-
datele,“ sdělil 
manažer Karel 
Ošmera, který 
nastínil i další 
novinky, „re-
pertoár doznal 
značných změn, 
pracujeme na 
dvaceti nových 
skladbách, vět-
šinou převza-
tých, ale v prů-
běh u  s e z o n y 
chceme reper-
toár doplnit především vlastní 
tvorbou. Prezentujeme současné 
hudební styly v podobě tvorby kapel 
(Simple plan, Hinder, Nickelback, 
Jimmy eat Word, Muse, Green day, 
Donots, Billy talent, Yellowcard, 
Royal republic), ale i některé sta-
robagrovské věci z éry Petra Kapi-
nuse či Jarka Filgase (Ráno přijde 
pláč, Bylo to zlý – bude to fajn, 

Tisíckrát…). K zajímavým akcím 
bude jistě patřit Aprílový fesťáček 
v Trnavě s kapelami Extáze a Les Ba 
Rock; také vystoupení s Katapultem 
a Kiss Czech Company 9. 4. na 
třebíčském Karlově náměstí, kde 
bude vstup zdarma; ve Studenci 
16. 7. proběhne odpolední fotbalové 
utkání Bagru proti Teamu hvězd 

složenému z řa-
dy populárních 
osobností; 
30. 7. snad vy-
jde pěkné po-
časí na hartví-
kovickou Miss 
Pláž a v říjnu 
chceme udělat 
v rámci někte-
rého vystoupení 
setkání s našimi 
příznivci, které 
bude bez vstup-
ného; po dlouhé 
době se objeví-
me i v Čikově 
(20. 5. a 10. 6.). 
Chystáme i vi-
zuální změny na 
pódiu a využití 
dalších hudeb-

ních nástrojů, určitě více využijeme 
akustickou kytaru, což je určitý 
návrat ke kořenům kapely. Nadále 
nás bude mediálně zastupovat 
známý scénárista televize Nova 
Ivan Rössler, který nás loni prosa-
dil na ČT1 a zkraje letošního roku 
do několika rádií. Všechny zveme 
26. 3. do Studence, kde to všechno 
vypukne.“                                 -ko-

Bagr na prahu nové sezony

A opět je tu další soutěž
Soutěžíme o volné vstupenky na koncert Bagru v sobotu 26. 3. ve Stu-
denci.
Soutěžní otázka: Jak se jmenoval pořad na ČT1, ve kterém BAGR 
v listopadu 2010 vystupoval?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a vyplněný doručte do 
redakce nejpozději 21. 3. (včetně). Jména výherců zveřejníme v příštím 
čísle.

Foto: Erika Matějková

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu, dovolujeme si vás seznámit 
s předběžnou nabídkou některých kulturních pořadů pro rok 2011.
29. 4. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
16. 5. TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
23. 5. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
21. 6. RECITÁL LUCIE BÍLÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
4. 12. KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd. O všech předprodejích vás budeme 
informovat s předstihem a těšíme se na setkání s vámi. Změna programu 
vyhrazena!                                                                                               -zh-
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ŠACHY

FOTBAL

LYŽOVÁNÍ

HÁZENÁ

O víkendu se konaly dva závě-
rečné závody Lyžařského poháru 
Vysočiny, kterých se opět úspěšně 
zúčastnili závodníci místního Ski 
klubu Velké Meziř íčí. Sobotní 
závod se jel na Harusově kopci 
v Novém Městě na Moravě, ze 
kterého dovezli kromě prvních míst 
Matyáše Maňáska (myšáci kluci), 
Daniela Ryšky (přípravka kluci), 
Oskara Točíka (předžáci) a Hany 
Vrábelové (st. žákyň) dalších 7 
medailí. V neděli se závody přestě-
hovaly na Šacberk u Jihlavy a i tam 

se opět dařilo. Tentokrát první 
místa vybojovali Matyáš Maňásek 
(myšáci), Daniel Ryška (přípravka), 
Filip Vošmera (předžáci), Barbora 
Bartůňková (st. žákyně) a Veronika 
Mejzlíková (ženy). K nim se přidalo 
dalších 8 medailových umístění 
našich závodníků. Těmito výsled-
ky si upevnili své přední pozice 
v celkovém pořadí poháru, který 
bude ukončen závěrečným vyhlá-
šením na Fajtově kopci. Podrobné 
výsledky závodů a přesný termín 
závěrečného vyhlášení najdete na 
stránkách www.skivm.cz.

-ido-

V minulém týdnu krátce před ko-
náním snowboardových závodů na 
Fajtově kopci se nám podařilo zalo-
žit nové občanské sdružení Snow-
board klub Vysočina, kde chceme 
sdružovat lidi, kteří se zabývají 
snowboardingem, organizovat zá-
vody, pomáhat mladým sportovcům 
a všeobecně rozvíjet tento sport na 
Vysočině. Již na konané akci Fajťák 

snowboard slalom se nám podařilo 
zaregistrovat první členy a před-
běžně nominovat závodní tým na 
dětskou olympiádu, která se usku-
teční v příštím roce. Pokud by vás 
zajímaly další informace o tomto 
sdružení a našich aktivitách kontak-
tujte nás na e-mailu: info@art21.cz

Michal Číhal,
prezident SNB Vysočina

2. liga ženy
SK UPM Prior Olomouc – Sokol 
VM 26:28 (14:14)
7 m – hody 4/4:4/2, vyloučení 2:2
Hrály: Lavická J., Zelníčková Ma. – 
Plachetská Ji. (7), Hrůzová Jar. (7), 
Salašová I. (7/2), Plachetská Zu. (2), 
Fischerová Mi. (2), Necidová S. (1), 
Dvořáková Š. (1), Mejzlíková Kat. 
(1), Hammerová Ter., Svobodová 
Di. Trenér ing. Tvarůžek.
1. Kunovice 9 9 0 0 272:202 18
2. Velké Meziříčí 9 6 0 3 304:204 12
3. Prior Olomouc 9 5 0 4 259:203 10
4. Veselí n. Mor. B 8 5 0 3 228:192 10
5. Karviná 8 4 0 4 233:183 8
6. Bohunice 9 3 0 6 241:249 6
7. HSK Vlčnov 8 2 0 6 208:225 4
8. Měnín 8 0 0 8 91:378 0

2. liga mladší dorostenci
TJ Fatra Napajedla – Sokol VM 
11:41 (7:16)
Po nepřesvědčivých výkonech z mi-
nulých kol cestovalo naše družstvo 
na palubovku posledního družstva 
soutěže a zároveň již jistého sestu-
pujícího. Role favorita a zisk obou 
bodů byly více než zřejmé. Nástup 
do utkání vyšel přesně dle vytčené 
taktiky, rychle a přímočaře se do-
stávat do bezprostřední blízkosti 
domácí branky. Po dobré úvodní 
desetiminutovce domácí díky tre-
nérskému time-outu v následujících 
minutách dokázali přibrzdit naše 
útočné snahy. Od dvacáté minu-
ty se znovu herní projev našich 
viditelněji zlepšil, což přineslo 
i řadu brankových př íležitostí 
a výraznější náskok. Po přestávce 
nastoupilo družstvo ve zcela jiném 
duchu. Výbornou obrannou hrou 
podepřenou výrazně zlepšeným vý-
konem brankáře Josefa Brabce jsme 
dokázali dokonale zlomit odpor do-
mácích. Efektivně sehrané kombi-
nace s chutí hrajícím Martinem Po-
spíšilem pak přinesly jednoznačné 
vítězství. K uhájení ligové přísluš-
nosti musíme získat ve zbývajících 

ligových kolech alespoň dva body.
Sled branek: 0:2, 1:5, 4:7, 6:13, 7:16, 
7:24, 9:35, 10:39. 7 m – hody 2/0:5/4, 
vyloučení: 4:5.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(12/3), Pospíšil Martin (10/1), Horák 
Petr (7), Pavliš David (5), Pospí-
šil Jan (5), Veselý Jan (1), Blaha 
Tomáš (1), Janíček Martin, Fiala 
Martin. Trenéři Martin Janíček, 
Petr Kaštan.
Žákyně postupují mezi desítku 

týmů ČR
Dvanáct nejlepších dívčích týmů 
České republiky vstoupilo první 
březnový víkend do závěrečné 
vyřazovací části celostátní soutěže 
žákovská liga. Družstva, která 
dosud bez zaváhání prošla již třemi 
vylučovacími koly, byla rozděle-
na do dvou pětičlenných skupin. 
Velkomeziř íčský celek zavítal 
do západočeské metropole Plzně 
bojovat o historický postup mezi 
desítku „vyvolených“.
Prvním soupeřem na cestě k úspě-
chu byly favorizované hráčky 
Slávie Praha. Naši trenéři vědomi 
si náročnosti turnajových bojů dali 
od úvodních minut příležitost všem 
nominovaným hráčkám. Soupeř nás 
v prvním poločase předčil výrazně 
efektivnější útočnou fází, podstatný 
rozdíl byl viditelný i v defenzivě. 
Závěrečný rozdíl devíti gólů pak 
nejlépe vyjadřoval dění na hřišti.
Druhé turnajové vystoupení proti 
celku mládežnické základny inter-
ligového HK Veselí nad Moravou 
bylo daleko vyrovnanější partií. Až 
po změně stran dokázaly Veselanky 
využít několik velice dobře sehra-
ných kombinací k mírnému branko-
vému odstupu. I přes snahu a bojov-
nost našich hráček nakonec uhájily 
náskok až do závěrečného signálu.
Naše třetí utkání s Tatranem Bo-
hunice se z hlediska dosavadního 
vývoje turnaje jevilo jako zásadní 
v boji o dalším možném setrvání 
v soutěži. Soupeř do utkání vstou-
pil taktickou změnou, která velmi 

pomohla sebevědomí našich. První 
desetiminutovku se podařilo získat 
výrazné vedení v poměru 8:1. Ve 
zbývajících minutách do poločasu 
Brněnské podstatnými změnami 
v sestavě dokázaly postupně ukra-
jovat z našeho náskoku. Po změně 
stran se bojovalo o každý míč, 
v dramatickém souboji měly naše 
hráčky neustále brankově navrch. 
Závěrečná dvouminutovka přinesla 
drtivý brněnský tlak a nejtěsnější 
rozdíl ve skóre (17:16). Taktickou 
bitvu nakonec lépe zvládl lépe 
náš celek a připsal si tak důležité 
vítězství, které nakonec v celkovém 
turnajovém součtu znamenalo his-
torický postup mezi nejlepší desítku 
týmů České republiky.
Utkání proti pořadatelskému celku 
Slávie VŠ Plzeň jsme rozehráli ve-
lice dobře a drželi se fyzicky lépe 
disponovanému soupeři na dostřel. 
Druhý poločas domácí zahájili 
velkou ofenzivou a podařilo se jim 
získat si náskok. Snaha a bojovnost 
našich barev stačila již jen na zko-
rigování výsledku.
Poslední turnajové vystoupení s ob-
hájkyněmi mistrovského titulu HC 
Zlín již nemohlo z našeho pohledu 
nijak ovlivnit pátou-postupovou 
příčku. V sobotu 26. března přivítá-

me v domácím prostředí sportovní 
haly týmy Sokola Písek B, Havlíč-
kova Brodu, Zlína a Plzně.
Na výrazném mládežnickém úspě-
chu se podíleli: brankářky: Micha-
ela Vávrová, Veronika Syptáková, 
hráčky: Markéta Partlová (25), 
Hana Kratochvílová (22), Kateřina 
Studená (6), Terezie Rosová (1), 
Kateřina Závišková (4), Denisa 
Janečková (3), Klára Sedláčková 
(3), Eliška Koudelová (3), Kristýna 
Zezulová (2), Michaela Homolová 
(2), Kateřina Kopečková, Romana 
Doležalová, trenéři: Vincenc Záviš-
ka, Edita Partlová.
Výsledky: Sokol VM – DHC Slávia 
Praha 6:15 (1:6), – HK Decro Veselí 
nad Moravou 15:20 (7:8), – Tatran 
Bohunice 18:17 (11:9), – Slávia VŠ Pl-
zeň 14:19 (8:8), – HC Zlín 18:21 (6:10)
1. HC Zlín 79:60 8
2. Veselí n. Mor. 86:68 8
3. Slavia VŠ Plzeň 78:72 7
4. Slavia Praha 65:60 3
3. Velké Meziříčí 71:92 2
4. Bohunice 63:90 0

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 19. března: 11.00 divize 
starší žáci Dolní Cerekev; 13.00 
2. liga ml. dorostenci Rožnov pod 
Radhoštěm; 15.00 2. liga muži 
Juliánov                                  -záv-

Krajský přebor Vysočiny 9. kolo: 
SFiala Gambit Jihlava B – Spar-
tak VM A 1,5:6,5
Za hosty Kopr, ing. Nedoma (C), 
Janák Jos., Mgr. Mejzlík, Jan a Paul 
po 1 bodu – Bárta 0,5 – Čtveráček 
0 b.
Zápas s posledním týmem tabulky 
KP zvládli naši v salónku restaura-
ce „Prádelna“ na Královském vršku 
v Jihlavě docela snadno; mrzí snad 
jenom Čtveráčkova porážka od her-
ně nikterak výrazného hráče.
Svým vítězstvím udělali Velkome-
ziříčští pro svoji záchranu v soutěži 
opravdu maximum – a pravděpo-
dobně se v ní dík příznivým vnějším 
okolnostem nakonec i udrží, i když 
jen taktak.
Regionální soutěž skupina „Vý-
chod“ 9. kolo: Spartak VM B – 
Spartak Velká Bíteš 1,5:3,5
Za domácí Dočkal 1 bod – Dvořák 
J. 0,5 b. – Kučera (C), Zeman a Do-
hnalík 0 b.
V salónku hostince U Kozů naši 
podle očekávání podlehli favorizo-

vané Velké Bíteši, jež je vedoucím 
týmem RSV. Body za hosty Vojtěch 
(C), Šilhan a Kincl po jednom, 
Skula 0,5 b. a Bárta 0 b. Sokol Jámy 
dostal nakládačku 4:1 v Opatově (za 
hosty Pařil C a Homolka po 0,5 b. – 
Pliško, Kunc a Pelikán 0 b.)
Velkomeziříčské áčko dlí v kraj-
ském přeboru na desáté příčce jede-
náctistupínkového žebříčku; béčko 
je mezi šesti kolektivy východní 
skupiny regionální soutěže na 
pátém místě. Tedy věru, takříkajíc 
nic moc…

Liga Vysočiny – mládež – 
5. podnik (turnaj v Humpolci).

Této akce v Humpolci se zúčastnilo 
celkem 53 juniorů ve věku do 16 let. 
Hrálo se na 7 kol a suverénním vítě-
zem se opět stal žák Vít Kratochvíl 
z Velkého Meziříčí (12 let). Koneč-
né pořadí nejlepších v turnaji:
1. Vít Kratochvíl TJ Náměšť n. 

Osl./VM 6,5 b.
2. Vítek Veselý Jiskra Havl. Brod 

6 b./37,0
3. Petr Walek TJ Náměšť n. Osl. 

6 b./32,5 atd.
Výborně!                                 -vp-

Pokud jste se náhodou někdo ocitli 
v pátek 4. 3. ve skiareálu Velké Me-
ziříčí, tak jste mohli na vlastní oči 
vidět, jak vypadá radost ze sněhu 
a lyžování u těch, pro které nejsou 
tyto činnosti zcela běžné. Žáci ze 
Základní školy a Střední školy 
Březejc dorazili na Fajtův kopec 
plni očekávání, protože představa, 
co bude, nebyla úplně jasná. Spe-
ciálně poradenské centrum APA 
z Olomouce pro ně připravilo akci 
s názvem Den na sněhu. Za pomo-
ci pedagogů, podpory skiareálu 
a studentů z katedry Aplikovaných 
pohybových aktivit z Olomouce se 
žáci pobavili u aktivit jako je chůze 
na sněžnicích, sáňkování nebo her 
na sněhu. Největší úspěch však 

mělo lyžování na monoski či biski. 
I přes prvotní strach a nedůvěru 
některých účastníků, se většina 
nechala dolů z kopce svézt a užila si 
tak fajn pocitu, který zažívá většina 
z nás u běžného lyžování.
Tento den se vydařil a to i díky Ski 
klubu Velké Meziříčí a jeho pra-
covníků, Speciálně poradenskému 
centru Aplikovaných pohybových 
aktivit (projekt spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České repub-
liky), pedagogům ze Základní školy 
a Střední školy Březejc, ale hlavně 
kvůli žákům, kteří rozdávali úsmě-
vy a radost všude okolo.
Za Speciálně poradenské centrum 

APA Radka Bartoňová

Starší žáci
HHK VM – HC Uherský Ostroh 
7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Branky a asistence HHK: 10. Zajíc 
(Kampas J.), 26. Zajíc (Kampas 
F.), 30. Lainka (Zajíc, Kampas M.), 
32. Zajíc (Tlapák, Lainka), 42. 
Strnad (Lainka, Bezák), 48. Lainka 
(Tichý), 60. Tlapák (Kampas M.). 
Sestava HHK: Vitešník (Juda J.) – 
Bezák, Kampas F., Smažil, Kampas 
M. – Tlapák, Lainka, Zajíc – Str-
nad, Kampas J., Burian – Tichý. 
Rozhodčí: Pekárek, Pospíšil.
Vyloučení: 1:1. Střely na branku: 
28:30. Diváci: 40.

Mladší žáci
HHK VM – HC Uherský Ostroh 
7:9 (1:1, 2:6, 5:3)
Branky a asistence HHK: 10. 
Šilpoch, 23. Juráček, 26. Zeisel 
(Šilpoch), 41. Úlovec, 41. Zeisel, 
43. Lavický (Juda M.), 57. Úlovec. 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa M., 
Báňa D., Juráček, Janoušek, Loup, 

Nevěčný, Pacalová, Úlovec, Zeisel, 
Juda M., Šilpoch, Kapusta, Lavický. 
Rozhodčí: Pekárek. Vyloučení: 2:1. 
Využití: 0:1. Diváci: 50.        -hhk-

HOKEJOVÝ TURNAJ
Dne 12. 3. 2011 se ve Skutči usku-
tečnil turnaj velkomeziříčských 
dorostenců v hokeji. Vyhráli první 
místo a zaznamenali výsledky: 1. 
zápas Kutná Hora – Velké Meziříčí 
3:3, dále Skuteč – VM 2:7, Bydžov – 
VM 2:2. V posledním zápase v tur-
naje hrála Skuteč s Kutnou Horou 
4:2, což nám pomohlo k vítězství 
v turnaji. A tím jsme zakončili 
sezonu 2010/11.
Trenéř i: Jiř í Štěpánek, Vlasta 
Kučera. Sestava: brankář Ladislav 
Hladík, v útoku Pavel Burian, Lu-
káš Štěpánek, Petr Vondráček, Jiří 
Špaček, Jiří Kejda, Matěj Novotný, 
Jindřich Beránek, Aneta Krejčová 
a v obraně Josef Krejčí, Adam Suk, 
Michal Vidlák, Tomáš Sladký.

-hla-

Zimní příprava
SK Líšeň – FC VM 3:0 (3:0)
Střelci: Vrtěna 2 (2., 8.), Belej (28., 
p. k.). Rozhodčí: Lasotský (50.) 
Sestava FC VM: Kruba (46. Invald) 
– Z. Mucha, Večeřa, Hort, J. Krejčí 
– Dufek, Berka (56. E. Smejkal), L. 
Němec, Netrda (60. Bouček) – Po-
korný – Ďurica (58. Veselý).
Na toto období výborný terén 
hřiště v Lysovicích, těžký soupeř, 
příjemné, téměř jarní počasí. To 
byl rámec utkání, ke kterému přijel 
Velmez bez rekonvalescenta Jaroše 
a nově zraněného útočníka Berana, 
zatímco trenér Zbořil měl sestavu 
kompletní. Utkání pro hosty neza-
čalo vůbec dobře. Než stačili vstře-
bat rozdíl mezi svými dosavadními 
soupeři a třetiligovým sokem, pro-
hrávali dvoubrankovým rozdílem, 
který vesměs po chybách v rozesta-
vení a nedůsledném krytí soupeřů 
zařídil Brňanům ve 2. a 8. min. 
Vrtěna. Po tvrdém probuzení hosté 
postupně dokázali se svým sokem 
srovnat krok. Ve 20. min. zahrávali 
první roh a krátce nato po akci levé 
strany přišla diagonála na zprava 
nabíhajícího Dufka, ten však v gó-
lové šanci těsně minul vzdálenější 
tyč. Kombinacemi na jeden dotek, 
vtipnými trojúhelníky a zvýšeným 
důrazem, spojeným s dostatečně 
rychlým pohybem Brňany k ničemu 
vážnému nepouštěli až do 28. min. 
V ní po vzájemném souboji, kdy 
oba hráči byli zaklíněni do sebe, 
útočník Líšně upadl a rozhodčí 
k všeobecnému údivu nařídil penal-
tu, kterou Belej zkušeně proměnil. 
Hosté odpověděli tím nejlepším 
způsobem, když se po průniku 
a centru Dufka ocitl v gólové pozici 
Netrda, jehož jedovatou střelu stačil 
Sedmidubský vyrazit na druhý roh. 
Ani ten čtvrtý, zahrávaný Netrdou 
těsně před půlkou, změnu skóre 
nepřinesl. Po změně stran byli Me-
ziříčští svým protějškům i nadále 
vyrovnaným soupeřem a hráče 
Líšně k ničemu nepustili. Sami si 

dokázali v průběhu druhého dějství 
vytvořit více střeleckých příležitos-
tí a začali hned ve 48. min., kdy po 
faulu na Pokorného pronikajícího 
do vápna, střílel přes zeď Netrda, 
ale gólman Líšně směr jeho střely 
vystihl. Další tr. kop, který tento-
krát zahrával Hort, Sedmidubský 
vyrazil na roh. V samotném závěru 
dalšího tr. kopu po faulu opět na 
pronikajícího Pokorného, přesně na 
výkruži před vápnem, Hort trefi l jen 
zeď a odražený míč poslal L. Ně-
mec těsně mimo. Ani závěrečný 
pátý roh Velmezu úpravu skóre 
nepřinesl. Přesto se Velmez za 
svůj výkon stydět nemusí. Kromě 
prospaného začátku a oné „penalty“ 
byli jeho hráči svým protějškům 
vyrovnaným soupeřem a svým 
herním projevem určitě nezkla-
mali. „Začátek se nám nepovedl 
a inkasovali jsme velmi rychlou 
branku z nekoncentrovanosti,“ 
zkonstatoval Milan Volf a dodal, 
„při dalších zapracovali rozhodčí, 
kteří utkání řídili, dle mého názo-
ru, velmi tendenčně ve prospěch 
domácích. Přesto jsme v prvním 
poločase předváděli skvělou kom-
binační hru. Byli jsme nejméně 
vyrovnaným soupeřem v rychlosti, 
nasazení a fotbalovosti. Bohužel 
opět ta produktivita… Druhý polo-
čas přibylo více osobních soubojů 
a hra nebyla již tak plynulá, přesto 
jsme si vypracovali více branko-
vých příležitostí, než v poločase 
prvním. S hrou a nasazením jsem 
byl maximálně spokojený, i když 
při pohledu na výsledek si někteří 
pravděpodobně řeknou, že jsem se 
asi zbláznil.“                           -ber-

Mladší dorost
FC VM – Luka nad Jihlavou 6:2
Sestava: Řeháček – Pazderka, 
Štef ka, Voneš, Hejtmánek L. – 
Ostrý M., Nápravník, Láznička, 
Procházka J. – Bárta, Komínek. 
Střídali: Ostrý Š., Rosický, Pokor-
ný, Procházka F., Bradáč.
Branky: 3× Komínek, 2× Pokorný, 
Bárta. Rozhodčí: Teplý. Poločas: 
4:0.                                     -kol-

Sluníčko, kopec, sníh a plno úsměvů

Účastníci lyžařského poháru na Harusově kopci. Foto: archiv ski klubu
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HOKEJ CURLING

FAJŤÁK SNOWBOARD SLALOM

VOLEJBAL

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ BŘEZEN

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

19. kolo KSM Vysočiny
HHK VM B – HC Slavoj Žirov-
nice 5:3 (0:2, 1:0, 4:1)
Rozhodčí: Ryšavý V., Ryšavý A., 
Maloušek. Branky: 39. Kudláček 
J. (Šoukal, Malec), 49. Vrána, 52. 
Hubl (Troščák, Hrnčíř), 55. Malec, 
60. Šoukal – 4. Prýgl (Stah), 9. Stah 
(Ježek), 50. Stah (Prýgl). Vylou-
čení: 4:6 navíc Ježek (ZIR) 5+do 
konce – za sekání, Soukup P. (ZIR) 
TH – za hrubé urážky rozhodčího 
a následnou inzultaci Písař a Erben 
(ZIR) TH – oba za hrubé urážky 
rozhodčího. Využití: 2:0. Oslabe-
ní: 1:0. Střely na branku: 40:40. 
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Šeba) 
– Kudláček M., Pokorný – Trnka, 
Invald – Peterka, Bradáč – Mar-
tinec – Šoukal, Kudláček J., Hubl 
– Vrána, Troščák, Malec – Hrnčíř, 
Tůma, Navrátil – Smejkal.
První třetina patřila hostům ze 
Žirovnice, kteří si lépe rozuměli, 
byli důraznější a navíc proměňo-
vali brankové příležitosti. Dobře 
totiž věděli, že jedině vítězství jim 
dá naději na celkové druhé místo. 
Hned ve 4. minutě šli do vedení 
zásluhou Prýgla. Domácím hokejis-
tům se naopak úvodní část zápasu 
nepovedla. Stačili sice hráčům 
Slavoje v bruslení, ale kombinace 
jim velice vázla a přihrávky se 
nedařily téměř vůbec. Na jejich hře 
byla vidět snaha o vyrovnání skóre, 
ale když se v polovině třetiny trefi l 
žirovnický Stach, dolehla na jejich 
hokejky nervozita.
Do prostřední části ale jako by při-
šlo z domácí kabiny jiné mužstvo. 
Od začátku měli podstatně více ze 
hry, zvýšili důraz a v polovině zápa-
su za to byli odměněni brankou Jiří-
ho Kudláčka na 2:1. Že těch branek 
nebylo víc, je zásluhou hostujícího 
týmu, který své obranné pásmo 
pokrýval spolehlivě. A také díky 

výbornému brankáři Doležalovi, 
šli do šaten stále ve vedení.
Hostujícího gólmana př ipravil 
o kouzlo až v polovině poslední tře-
tiny Vrána, ke kterému se uprostřed 
kluziště dostal puk a on ho poslal 
do horního rohu žirovnické branky. 
S hosty to ovšem nijak neotřáslo 
a hned o minutu později šli znovu 
do vedení opět zásluhou Stacha. 
Hráčům HHK tak zbylo 10 minut na 
obrácení výsledku. Svého soupeře 
přimáčkli do jeho obranného pásma 
a na Doležala v bráně šla jedna 
střela za druhou. V 52. minutě svůj 
tlak domácí zúročili zásluhou Hubla 
v přesilovce a bylo vyrovnáno. O tři 
minuty později vzal osud zápasu do 
svých rukou domácí kapitán Malec 
a po samostatném průniku prostrčil 
puk pod hostujícím gólmanem do 
sítě. Obrat ve skóre bohužel hráči 
Žirovnice neunesli. Postupně mu-
seli předčasně do kabin Soukup 
a Ježek. V poslední minutě ještě 
zkusili hru bez brankáře, ale hned 
po buly jim ujel Šoukal a výsledek 
zpečetil. Žirovnice se už jen prezen-
tovala „stížnostmi u rozhodčího“, 
ale stálo je to pouze dva tresty ve 
hře navíc.
Po výhře Telče nad Humpolcem 
jsou už první tři místa v soutěži 
rozdělena a v závěrečném kole 
tak půjde jen o to čestně krajskou 
soutěž dohrát.
Ostatní výsledky 19. kola: Světlá 
n. S. B – Ledeč n. S. 8:1, Telč – 
Humpolec B 6:5

Tabulka:
1. SK Telč 20 15 0 0 4 1 112:63 46
2. HHK Velké Meziříčí B 19 13 0 0 5 1 92:55 40
3. HC Slavoj Žirovnice 19 9 2 0 6 2 92:89 33
4. HC Ledeč nad Sáz. 20 6 0 0 12 2 78:116 20
5. HC Světlá nad Sáz. B 19 4 3 0 12 0 61:88 18
6. TJ Jiskra Humpolec 19 5 1 0 13 0 73:97 17
Poslední 20. kolo odehraje HHK B 
v sobotu 19. 3. 2011 na ZS v Hum-
polci v 17 hodin.
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Opět jsme to přežili a snad se to 
závodníkům a lidem líbilo. V so-
botu dne 12. 3. 2011 se uskutečnil 
již 4. ročník snowboard slalomu na 
Fajťáku. Závodníků bylo sice méně, 
než jsme očekávali, ale dáváme to 
za vinu pozdnímu termínu konání 
závodů, kdy lidé spíše přemýšlí, 
kam vyrazit s rodinou na kola či 
na procházku, než kde jezdit na 
sjezdovce. Ale i přes malou účast 
závodníků se akce zdařila.
Tímto bych rád poděkoval všem 
lidem, kteří mi s touto akcí pomohli. 
Počínaje rozhodčími, pořadateli, 
časomíře, sponzorům, bez jejichž 
podpory by to nešlo, mediálním 
partnerům a hlavně ski klubu, který 
nám propůjčil na tuto akci svah.
Z výsledků:

Kategorie do 12 let
1. Jan Ambrož (1998) VM 71,64 s
1. Karolína Nováková (1999) Brno 

93,63 s
2. Eliška Nováková (2001) Brno 

95,40 s
3. Lucie Teplá (1999) VM 95,98 s

Kategorie 13–17 let
1. Tomáš Sýkora (1994) Blízkov 

66,86 s
2. Štěpán Pruša (1997) VM 69,57 s
3. Erik Teplý (1996) VM 91,39 s
1. Lucie Pospíchalová (1994) Mar-

tinice 72,14 s
Kategorie nad 17 let

1. Jiří Hejtmánek (1987) Předkláš-
teří 67,89 s

2. Milan Dobrovolný (1967) VM 
75,25 s

1. Pavla Kotíková (1989) Křižanov 
75,28 s

2. Jitka Šitková (1982) VM 81,79 s
3. Blanka Musilová (1984) VM 

83,44 s
Kategorie pořadatelé

1. Jiří Cejpek 57,90 s
2. Marek Číhal 71,43 s
3. Petr Šitka 73,31 s

Kategorie memorial
1. Štěpán Pruša (1997) VM 34,27 s
2. Lucie Pospíchalová (1994) Mar-

tinice 35,53 s
3. Jan Ambrož (1998) VM 37,85 s
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Junioři
Junioři na jihu Čech uhráli bohužel 
pouze dva sety, těmi však notně 
zdramatizovali první zápas a nebýt 
výpadku v tie-breaku, mohli hodně 
nabourat papírové předpoklady. 
Přesto zjistili, že se s Jihostrojem 
dá hrát. Otázkou bylo, zda se jim 
v domácím prostředí podaří nabou-
rat statistiky. Ty totiž hovoří více 
než jasně. Celek, který v domácím 
prostředí dvakrát zvítězí, většinou 
postupuje dále.
Sp. VM – Jihostroj České Budě-
jovice 3:1 (-19, 20, 16, 24)
V sobotním podvečeru se v tělo-
cvičně u kostela sešla velice slušná 
návštěva, která byla v prvním 
setu svědkem bitvy o každý míč. 
Borcům v meziříčských dresech 
se dařilo držet se soupeřem krok 
až do stavu 15:15. Pak se dopustili 
několika chyb a vedení 15:18 soupeř 
dovedl až k zisku setu. Jeho největší 
zbraní byl v této fázi především ser-
vis. Stejný bodový stav, tentokráte 
v opačném pořadí, se na ukazateli 
objevil i ve druhém setu a naši hráči 
rovněž dokázali tuto výhodu dovést 
až k zisku setu. Dlužno podotknout, 
že parádní disciplínou v závěru setu 
byly především bloky. Vítězství 
v setu viditelně nastartovalo náš 

celek do dalšího boje a především 
díky tomuto impulsu byl další set 
zvláště v koncovce jasnou zále-
žitostí našich hráčů. Soupeř však 
evidentně přijel rozhodnout již po 
prvním zápase, a proto ve čtvr-
tém setu byla k vidění opět bitva 
o každý míč, budějovičtí hráči si 
udržovali neustále vedení o dva 
až tři míče a zápas směřoval k tie-
breaku. Hráčům Jihostroje však 
nakonec nestačilo ani vedení 22:24 
k vyrovnání a u kostela pak bylo 
v sobotu večer opravdu veselo.
Sp. VM – Jihostroj České Budě-
jovice 3:1 (22, 19, – 24, 16)
V nedělním dopoledni čekala pře-
kvapivě slušně zaplněná a natěšená 
tělocvična na to, jak si náš celek 
povede ve druhém zápase. Kluci 
v tom měli jasno už po sobotě, 
kdy jinou možnost, než vítězství, 
nepřipouštěli. Do zápasu vstoupili 
suverénně a od úvodních výměn 
bylo cítit, že jsou v pohodě. Vytvo-
řili si luxusní náskok osmi bodů 
(18:10), několik nepřesností však 
mělo za následek, že soupeř začal 
z jejich náskoku rychle ukrajovat 
(18:16). Naštěstí ani on nebyl bez-
chybný, a tak se skóre pomalu ale 
jistě blížilo k pětadvacátému bodu. 
Ten si budějovičtí hráči uhráli sami 
pokaženým podáním. Druhý set 
byl z pohledu domácích příznivců 

mnohem jednodušší a zdálo se, že 
soupeř již pomalu rezignuje. Opak 
však byl pravdou. Ve třetím setu 
to svěřenci bývalého extraligového 
nahrávače René Dvořáka, (který si 
mimochodem v sobotu vykoledoval 
žlutou kartu za nesportovní chování) 
opět zkusili, hned na začátku si vy-
tvořili náskok 3:7 a z toho těžili až 
do konce setu. Našim borcům se sice 
několikrát podařilo srovnat bodový 
stav (7:7, 13:13, 16:16) do vedení je 
však soupeř nepustil ani v samotné 
koncovce, kdy náš celek odvrátil 
dva setboly, srovnal na 24:24, potom 
se však nevyhnul dvěma chybám, 
které rozhodly. To však byla, jak se 
ukázalo ve čtvrtém dějství, jenom 
epizoda. Kluci svého soupeře v ne-
děli válcovali a asi mu i trochu ten 
volejbal zprotivili, na soupeři v zá-
věru zápasu ležela těžká deka. Takže 
se vydařilo i nedělní předpoledne 
a nikdo z přítomných určitě nelito-
val. Vítězství a především způsob, 
jakým byla dosažena, tak v tuto 
chvíli před středeční rozhodující od-
vetou v Budějovicích srovnala šance 
obou týmů minimálně 50 na 50.
To si ostatně uvědomuje i v neděli 
rozzářený Petr Juda: „Kluci hráli 
dobře jako tým a naše šance před 
pátým zápasem nevidím rozhodně 
jako malé. Koneckonců už v prvním 
zápase v Budějkách jsme nemuseli 

prohrát, mužstvo je teď nažhavené 
a je tu reálná šance se zase po něko-
lika letech dostat do nejlepší čtyřky. 
A to by byl určitě velký úspěch a pro 
kluky, kteří letos končí v juniorce 
(Kučera, Kliment, Kameník, Dvo-
řák), krásná tečka za působením 
v Meziříčí.“
Rozhodující pátý zápas se hraje ve 
středu 16. 3. od 17.30 v Budějovicích.
Sestava VM: Kliment, Uchytil, Lí-
zal, Kučera, Zmrhal, Krejska, Dvo-
řák, Bláha, Augusta, Minář, Duben.
Zbývající výsledky: DHL Ostrava 
– ČZU Praha 0:3, celkově 0:3; Duk-
la Liberec – Fatra Zlín 1:3, celkově 
0:3; Vavex Příbram – Volejbal Brno 
3:1, 0:3, celkově 1:3.

Muži
Sokol Přibyslav – Sp. Velké Me-
ziříčí 3:0 (16, 16, 13) a 3:0 (14, 
15, 18)
Sestava VM: Havlíček, Homola T., 
Hybášové R., M., S., Bachr O.
Ostatní výsledky: Třebíč – Pacov 
1:3, 0:3 Žďár – Štoky 3:0, 3:0.
Tabulka KP-1M-1A po čtvrtém 

hraném kole nadstavby:
1. Žďas Žďár 16 16 0 48:3 32
2. Slavoj Pacov 16 11 5 36:24 27
3. Sokol Přibyslav 16 9 7 35:28 25
4. Sokol Štoky 16 7 9 25:32 23
5. OA Třebíč 16 3 13 13:43 19
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 16 2 14 16:43 18
Příští víkend jedou muži doPacova.

-kon-

Handicap Sport Club
MS 2011 Praha Roztyly

Ve dnech 22. února – 1. března 
2011 se v pražských Roztylech 
konalo Mistrovství světa v curlin-
gu vozíčkářů smíšených družstev. 
V reprezentaci České republiky na-
stoupila i členka velkomeziříčského 
Handicap Sport Clubu Michaela 
Charvátová, nejmladší sportovkyně 
tohoto světového šampionátu.
Pro českou vozíčkářskou repre-
zentaci skončil světový šampionát 
smolně. Národní tým sice zaujal 
skvělým výkonem proti Kanadě 
a získal skalpy ambiciózních Číňa-
nů i silných Norů, jenže to k sluš-
nému umístění nestačilo.

Po základní části se Češi dělili se 
Švédy a Němci o osmou příčku. 
Stále si tak mohli zajistit účast na 
příštím mistrovství světa. Před 
rozhodujícími boji však př išli 
o skipa Radka Pokorného, který 
ulehl s horečkou. Když oslabený 
národní tým podlehl Švédům, klesl 
v konečném pořadí mistrovství 
světa na poslední příčku. Mistrem 
světa se stal výběr Kanady před 
reprezentací Skotska a třetí místo si 
z Prahy odvezlo družstvo z Norska. 
O účast na příštím šampionátu se 
tak Češi musí poprat v kvalifi kač-
ním turnaji, které se koná v říjnu 
ve Finsku.
Mediálním partnerem sportovního 
klubu je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-

11. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
SK Omega VB – Agromotor 
VM 5:3
Budín 2, Dočkal, Káňa, Pelán – 
Malý, Šlapal, Sýkora
Mazánek Březka – Sanborn 
VM 4:3
Smutný 2, Rouš, Burian P. – Caha, 
Lorenc, Pondělíček
Technické služby VM – Euro ice 
boys VM 9:4
Láznička 2, Vítek 2, Hlavnička 
2, Šlapal 2, Kružík – Matoušek, 
Přidal, Pour, Černý
HC Bory – SK Netín 6:4
Hájek 3, Uhlíř, Velecký, Dvořák – 
Černý, Sýkora, Plhák M., Kolář
1. Mazánek Březka 11 8 0 3 56:30 16
2. HC Bory 11 8 0 3 57:37 16
3. SK Omega VB 11 7 1 3 42:30 15
4. SK Netín 11 6 1 4 52:38 13
5. Sanborn VM 11 4 3 4 47:42 11
6. Technické služby VM 11 4 1 6 49:56 9
7. Agromotor VM 11 3 1 7 41:57 7
8. Euro ice boys VM 11 0 1 10 29:83 1

1. liga – o postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – SK Ví-
deň 6:3
Dohnal 2, Říha, Vondráček, Vlach, 
Novák – Ambrož, Navrátil, Studený

NHÚ Balinka VM – Horní Heř-
manice 3:2
Vacula 3 – Mejzlík Z., Mejzlík J.
Farma Měřín – SK Lavičky 2:1
Štoček J., Štoček F. – Dvořák
SK Afcon Kunšovec VM – River 
VM 9:0
Strnad 3, Klouda 3, Pyrochta 2, 
Horký
1. Auto Dobrovolný VM 11 8 0 3 74:41 16
2. SK Vídeň 11 7 2 2 48:37 16
3. SK Afcon Kunšovec VM 11 7 0 4 71:43 14
4. Farma Měřín 11 5 1 5 38:59 11
5. Horní Heřmanice 11 4 1 6 56:63 9
6. NHÚ Balinka VM 11 4 1 6 30:44 9
7. River VM 11 3 2 6 33:57 8
8. SK Lavičky 11 2 1 8 37:43 5
1. liga – o konečné umístění 6.–11.
SPL Radostín n. O. – HC Tasov 1:3
Láznička – Havliš, Palas, Hamáček
HCF Dráhy VM – Stránecká 
Zhoř 3:3
Tomšík, Tuček, Veleba – Bartušek, 
Vlach, Kazda
HC Benetice – HC Pikárec 2:1
Houzar, Doležal – Jaša           -vid-
 6. HC Pikárec 11 8 1 2 55:34 17
 7. HC Benetice 11 6 1 4 47:37 13
 8. HCF Dráhy VM 11 5 3 3 49:47 13
 9. SPL Radostín n. Osl. 11 5 0 6 30:32 10
10. HC Tasov 11 3 1 7 27:43 7
11. Stránecká Zhoř 11 2 2 7 32:47 6

Karneval na lyžích
skiareál Fajtův kopec – neděle 27. března 2011 od 10 hodin

Masky mají vlek zdarma!

Michaela Charvátová při hře.               Foto: archiv Jiří Charvát

Čt 17. 3. 16.00–17.30
Ne 20. 3. 13.00–14.30
Čt 24. 3. 16.00–17.30
So 26. 3. 14.15–15.45

Po 28. 3. 16.00–17.30
St 30. 3. 16.00–17.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Skiareál Fajtův kopec Velké Meziříčí
Horsefeathers VELKÁ LOUŽE na Fajťáku!

Sobota 26. března 2011
JIB&JUMP SESSION

Hodinová best trick session přes louži – snowboard a freeski 
– dělo, bedna, skok

Věcné ceny za 10.000 Kč + pro prvního láhev na zahřátí! 
12.00 registrace, 13.00 start

WATERSLIDE
Přejezd vodní louže na čemkoliv, na čem stojíte! Vyřazovací 

systém, snižuje se rozjezd.
Věcné ceny za 5.000 Kč + pro prvního láhev na zahřátí! 

15.00 start
Startovné na oba závody ZDARMA! Pro každého účastníka 

energy drink Monster.
Chuckbuddies mini snowpark

Spring party ve skibaru 19.00 start


