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Založeno roku 1919

Poradna SOS

Středa 21. 3. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obra-
ny spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

ZUMBA 
v Jupiter clubu

Přihlášky do 22. 3. 2012, tel. 
566 782 004-5, program. oddě-
lení JC. Každý čtvrtek 18.30–
19.30 hodin, cvičí ing. Jiří 
Bánovský. 

Vyhlášení 
ankety 

O nejlepšího 
sportovce města 

za rok 2011
Pátek 23. 3. od 18 hodin v ki-
nosále Jupiter clubu. Seznam 
nominovaných najdete na 
straně 5.

Pohleď a budeš 
udiven

Neděle 25. 3. v 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Duchařská komedie, hrají: Jiří 
Langmajer, Martina Hudečko-
vá, Miluše Bittnerová, David 
Suchařípa a další.

Kluci v akci 
& Ryba domácí

Zašlete do redakce rybí recept 
a získáte DVD s recepty. Re-
cept na tento týden najdete na 
straně 4.

DŮM NÁBYTKU N-Byt Trnava u Třebíče
● veškeré naše sedací soupravy jsou poctivé 
české výrobky ● 5 let záruka ● špičkové ře-
meslné zpracování ● dispoziční a rozměrové 
úpravy na zakázku ● nakupujte za ceny výrobce

Kvalitní české sedací soupravy za nejnižší ceny –
využijte současnou akční nabídku
po, st, pá 9–17 hodin, so 9–12 hodin, út, čt – zavřeno, tel.: 604 708 417

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA
www.nabytek-neuman.cz

– nemusíte dokládat faktury
– velmi rychlé vyřízení
– když jinde neuspějete, 

zkuste nás

Více info: 608 824 424

Uzavírka pravého dálničního mostu Vysočina začne 
za měsíc 14. dubna a potrvá až do 24. června 2012. 
Důvodem je pokračování rekonstrukce vozovky druhé 
poloviny mostu, tentokrát ve směru na Brno. Velko-
meziříčské tak čeká stejná situace, jakou si prošli loni 
na podzim, když byl uzavřen levý most a pruh jedoucí 
na Prahu. Tedy dopravní problémy a hluk.

„Pravý most se bude opravovat mezi přejezdy v km 
143,9 až 144,5 D 1,“ potvrdil Luboš Urbánek z Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR s tím, že provoz v době uzavírky 
bude veden obousměrně ve třech pruzích levé, již 
opravené poloviny mostu. Systém bude stejný, jako na 
podzim, tedy od středy do neděle pojedou dva pruhy 
na Brno a od neděle do středy dva pruhy na Prahu. 

S uzavírkou mostu lze nejspíš očekávat dopravní 
problémy i ve Velkém Meziříčí, což se projevilo již na 
podzim. Přes všechna opatření, která byla v součin-
nosti s policií zavedena, se město občasným zácpám 

v době dopravní špičky neubránilo. Proto vedoucí 
odboru dopravy velkomeziříčského městského úřadu 
Jiří Pospíchal vznesl při jednání na ŘSD požadavek, 
zda by nešlo udělat něco víc pro to, aby řidiči jedoucí 
po dálnici v případě kolony před uzavírkou nesjížděli 
do Velkého Meziříčí. „Požadoval jsem alespoň infor-
mační ceduli, která by upozornila řidiče na to, že když 
zůstanou na dálnici, projedou lépe, ale když sjedou, 
nepomůžou ani sobě a nám to tady znepříjemní,“ potvr-
dil Jiří Pospíchal a dodal, že Policie ČR tuto možnost 
prověří. Přislíbila i další spolupráci zejména v době 
dopravních problémů. Kolony vznikaly na podzim 
hlavně v tom místě, kde zrovna jel jen jeden jízdní 
pruh. Právě tou dobou by měla policie řídit dopravu, 
a to na sjezdech z dálnice. „Budou tam častěji jezdit 
i hlídky, aby to probíhalo lépe, než na podzim,“ dodal 
Pospíchal.

Martina Strnadová

Blíží se uzavírka a oprava
druhé půlky dálničního mostu

Loni na podzim byla kvůli rekonstrukci vozovky uzavřena levá půlka mostu, jak ukazuje snímek z října. V dubnu 
čeká uzavírka z důvodu opravy i pravou polovinu mostu ve směru z Prahy do Brna.     Foto: Martina Strnadová

Hosty vyhlášení budou sportovní osobnosti 
Josef Augusta a Jiří „Áda“ Pospíšil

Josef Augusta je bývalý český lední hokejista a později trenér. Jako 
útočník získal s týmem Duklou Jihlava devětkrát titul mistra republi-
ky (8× jako hráč, 1× jako trenér). Jako hráč vybojoval v roce 1976 na 
olympijských hrách stříbrnou medaili.

Jiří „Áda“ Pospíšil je účastník tří basketbalových turnajů na olym-
pijských hrách. Coby někdejší hráč s mimořádným basketbalovým 
nadáním se svou pílí postupně vypracoval v jednoho z nejlepších 
basketbalových rozehrávačů v Evropě. Většinu své kariéry spojil se 
Zbrojovkou Brno, kde se také podílel na zisku mistrovských titulů.

Uzavírkou mostu Vysočina 
a s ní spojenými očekávanými 
dopravními problémy, ale také 
t restnou činností či nabídkou 
zdravotnické záchranné služby se 
zabývala bezpečnostní skupina 
Velkého Meziříčí. Vedle vedení 
města na schůzce nechyběli vedou-
cí zdejší policie státní i městské, 
ani šéf záchranky.

S opravou mostu 
přijdou dopravní 

problémy
„Čeká nás uzavírka mostu, zase 

budeme dva a půl měsíce bojovat 
s dopravou i hlukem. Obnovíme 
tedy všechno dobré, co jsme si vy-
zkoušeli na podzim, tedy součinnost 

dopravní policie, územního odboru 
ve Žďáru atd.,“ uvedl starosta 
Radovan Necid s tím, že město bu-
de požadovat navíc hlídky policie, 
zasílání informací o dopravních 
nehodách apod.

„Smyslem opatření není urych-
lovat dopravu ve Velkém Meziříčí,“ 
připomněl ještě starosta vysvětlení 
dopravních expertů. Veškerá opat-
ření by měla směřovat hlavně k pre-
venci dopravní zácpy. A když už 
k nějaké dojde, tak primární má být 
snaha usnadnit zdejším lidem prů-
jezd i z bočních ulic. V této souvis-
losti R. Necid zmínil ještě otázku 
křižovatek s kruhovým objezdem, 
po kterých mnozí volají i v našem 
městě. Takové kruhové objezdy by 
podle zkušeností dopravní policie 

v případě zácpy znamenaly kata-
strofu, což se ukazuje například ve 
Žďáře nad Sázavou. Zejména tam, 
kde je několik kruhových objezdů 
za sebou, ucpe se jeden a stojí 
všechno, celá křižovatka nefunguje 
ze všech směrů. Kdežto světelná 
kř ižovatka vždy pustí alespoň 
jeden směr.

V kurzu jsou 
pohonné hmoty 

i měď
Trestná činnost na Velkomeziříč-

sku v poslední době podle vedoucí-
ho obvodního oddělení Policie ČR 
Jaroslava Navrátila v našem městě 
nikterak nevybočuje z normálu. 

(Pokračování na straně 2.)

Bezpečnostní skupina řešila 
nejen dopravu ve městě

Josefské víno.               Foto: Iva Horká

Další fotografi e najdete na straně 5 a na 
www.velkomeziricsko.cz.

Na Josefské zábavě, která se konala v Centru kultury a sportu v Osové 
Bítýšce, se sešlo celkem dvacet nositelů jména Josef. Je to o dva více, 
než při prvním setkání vloni. Ani letos nechyběli oba zakladatelé této 
tradice – Josef Mach, starosta Osové Bítýšky, a Jožka Šmukař, zpěvák 
a vinař. Původní záměr této akce byl vytvořit rekord v počtu Josefů, kteří 
se sejdou na jednom místě. „Dnes už to ani o tom tak není, spíš nám jde 

o to, aby se lidi pobavili, to je 
nejdůležitější,“ míní starosta 
Mach. Že je o toto setkání vel-
ký zájem, svědčila vyprodaná 
hala. Posluchačům tedy zpíval 
nejen Jožka Šmukař s Ivanou 
Zbořilovou, ale zahrála i de-
chová a cimbálová muzika. 
O taneční vstup se postaral, 
stejně jako loni, soubor Bí-
tešan z Velké Bíteše. O půl 
jedenácté večer pak došlo na 
společné focení všech přítom-
ných Josefů, kteří dostali na 
památku jak fotografi i, tak lá-
hev Josefského vína. K večeři 
se podával mimo jiné steak na 
víně, který tamní sbor hasičů 
připravil podle receptu Jožky 
Šmukaře. „Ale ještě jsme si 
ho trochu upravili po svém,“ 
prozradila členka SDH. Hasi-
čům i ostatním organizátorům 
pak starosta obce poděkoval 
za skvěle zvládnutou přípravu 
akce, která by se měla stát 
tradiční.                   Iva Horká

Josefové se sešli 
v Bítýšce podruhé

Starosta obce Josef Mach při tanci s členkou souboru Bítešan.
Foto: Iva Horká
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Velkomeziříčští strážníci
mají za sebou desítky zásahů

Stávající počet strážníků je ve Velkém Meziříčí dostatečný a jejich 
práce odpovídá současným potřebám města. Řekl to starosta Radovan 
Necid poté, co vedoucí strážník předložil městské radě zprávu o činnosti 
městské policie.

„Rozsah práce strážníků je přiměřený tomu, co dnes město potřebuje. 
Samozřejmě bychom uvítali více služeb, větší důraz například na dopravu 
a parkování, nepřetržitou službu, to by ovšem znamenalo zvýšení počtu stráž-
níků nejméně na osm, spíše však na devět,“ řekl starosta Necid a dodal, „ná-
klady na takové navýšení dnes zjevně převyšují přínos. Nemyslím tím ekono-
mický přínos do městské kasy, ale to, jak by se to projevilo v ulicích města.“

Velké Meziříčí má dnes šest strážníků, kteří neslouží v nepřetržitém 
provozu. V době, kdy ve službě nejsou, je telefon městské policie opat-
řen záznamníkem. Loni strážníci odhalili 441 přestupků, 191 z nich 
řešili blokovou pokutou, 23 domluvou. Předvedli sedm hledaných osob 
a v šesti případech oznamovali Policii ČR podezření ze spáchání trest-
ného činu. Přitom právě Policie ČR v celém státě snižuje počty strážníků 
v ulicích, některými přestupky se nehodlá zabývat vůbec a zaměří se 
hlavně na trestnou činnost.

Velkomeziříčským městským strážníkům pomáhá kamerový systém. 
Díky kamerám loni například zadrželi muže, který se obnažoval v telefon-
ní budce, chytili pachatele rozbití několika výloh, pachatele nejrůznějšího 
vandalismu v ulicích, dopadli zloděje a násilníky i pomohli člověku, který 
v opilosti vylezl na fasádu domu a z výšky se zřítil.

„Jde o desítky a desítky nejrůznějších případů drobných i větších 
přestupků i kriminálních činů. Vzhledem k vytíženosti policie je tak úloha 
strážníků nezastupitelná a bude ještě narůstat. Proto se prací městské 
policie zabýváme dlouhodobě a hlavně koncepčně. Jestliže se budou 
potřeby města zvyšovat, může v budoucnosti narůstat i rozsah práce 
strážníků a tedy i jejich počet,“ uzavřel starosta.                             -ran-

Městská policie bude mít nové auto, a to Škodu Octavia combi 1,6. Fabii 
(viz snímek), kterou užívá již osm let, město hodlá prodat, neboť náklady 
na její opravy se množí.                                    Foto: Martina Strnadová

V termínu od 1. 4. do 31. 10 2012 
dojde k částečné uzavírce a zvlášt-
nímu užívání silnic v rámci vý-
stavby veřejné kanalizační sítě dle 
projektu Ochrana vod povodí řeky 
Dyje II.

II/360 v km 104,600–105,650 
v k. ú. Velké Meziříčí (Vrcho-
vecká, U Zl. křížku), III/36054 
v km 0,200–1.800 v k. ú. Oslavi-

Částečná uzavírka
a zvláštní užívání silnic

ce, III/36049 v km 0,000–0,200; 
0,562–1.100 v k. ú. Mostiště, 
III/36048 v km 2,033–2,140 v k. ú. 
Mostiště, III/35433 v km 11,810–
12,338 v k. ú. Mostiště.

Malá Stránka, (V Jirchářích) 
– celá ulice Malá Stránka 26. 3. – 
30. 4. 2012 a 1.10. – 31. 10. 2012. Po 
úsecích max. délky 25 m.

-měú-

V souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziř íčí uskuteční pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opatření 
směřující k ochraně zdraví osob 
a k ochraně životních a pracovních 
podmínek před původci a přenašeči 
infekčních onemocnění.

Město zajistí provedení deratiza-
ce v objektech předškolních a škol-
ních zařízení v majetku města a na 
veřejných prostranstvích.

V souvislosti s potřebou aktuali-
zace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případný-
mi poznatky o jeho výskytu na ve-

řejných prostranstvích obraceli tele-
fonicky, osobně, případně i písemně 
na odbor životního prostředí MěÚ 
Velké Meziříčí – kontaktní osoba 
Mgr. Jan Palas, tel.: 566 781 087, 
př ípadně ing. Jiř í Zachar, tel.: 
566 781 080.

Prosíme o podání těchto ozná-
mení v co nejbližším možném 
termínu, abychom mohli předat 
seznam lokalit s výskytem potkanů 
specializované fi rmě, která zásah 
uskuteční. Zásah provedený na více 
místech současně je pak mnohem 
více efektivní. Předem děkujeme.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Deratizace města v roce 2012

Ve Velkém Meziříčí
je nově otevřena občanská poradna

Občanská poradna Žďár nad Sázavou bude za podpory Města Velké Me-
ziříčí nově od 7. 3. 2012 k dispozici našim občanům přímo ve Velkém Me-
ziříčí. Bezplatné odborné poradenství občanům bude možné využít každou 
sudou středu do 11.30 do 15 hodin v zasedací místnosti v budově radnice.

Občanská poradna provozuje svou činnost na adrese Dolní 1, Žďár nad 
Sázavou. Jejím posláním je bezplatné poskytování rad, informací a pomoci 
všem, kteří se na ni obrátí. Poradenství je určeno lidem v obtížné životní 
nebo sociální situaci. Poradna pomáhá řešit problémy z oblasti dluhové 
a fi nanční problematiky, sociálních dávek, sociálních služeb, pojištění, 
zaměstnanosti, bydlení, rodiny a občanských vztahů, občanského soudního 
řízení, veřejné správy, školství, zdravotnictví, náhrady škody a řady dalších.

Na poradnu je možné se obrátit také telefonicky na tel.: 566 520 165 
nebo e-mailem na info@opzdar.cz. Informace o poradně jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.opzdar.cz.             -jak-

(Pokračování ze starny 1.) „Kra-
dou se teď víc pohonné hmoty, 
hlavně nafta. Také řešíme sérii 
vloupání do vozidel,“ zmínil Na-
vrátil. Vedle pohonných hmot se 
v kurzu stále drží i kovy. Vedoucí 
strážník městské policie Petr Dvo-
řák uvedl aktuální případ z března, 
kdy strážníci zadrželi dva zloděje, 
kteří ukradli z domu měděný oka-
pový svod. Představa, že zloděje 
s rýnou na rameni nikdo nepře-
hlédne, je mylná, neboť pachatelé 
ji na místě sešlapali a schovali do 
batohu. Při krádeži je však viděl 
majitel nemovitosti, který to ohlásil. 
Jelikož hlídka městské policie byla 
zrovna v terénu, vyjela po zlodějích 
pátrat a podle popisu je zadržela 
před Penny marketem. (Blíže čtěte 
ve zprávě městské policie na str. 3.)

Záchranka nabízí 
nácvik resuscitace
Záchranka zejména o víkendech 

vyjíždí občas k ošetřením osob 
zraněným ve rvačce na zdejší 
diskotéky. Mnohdy lékařům jejich 
práci komplikují další podnapilí 
návštěvníci, kteří se motají kolem 

a zdravotníky obtěžují. „Jsou-li 
na diskotéce tou dobou přítomni 
i strážníci, pak máme mnohem 
snazší práci. Je to znát,“ pochválil 
součinnost městské policie primář 
novoměstské oblasti Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina 
Petr Novotný. Ten navíc nabídl 
nejen strážníkům, ale i veřejnosti 
praktický nácvik kardiopulmonální 
resuscitace. „Náhlé zástavy oběhu 
v sedmdesáti až osmdesáti procen-
tech případů vznikají v domácnos-
tech,“ podotkl Novotný s tím, že 
takové kurzy jsou proto vhodné 
například i pro seniory, matky 
v domácnosti atd. Takové akce je 
vhodné uspořádat například v rám-
ci dne zdraví apod. Pro strážníky 
by byl navíc užitečný i kompletní 
kurz první pomoci, což by vedoucí 
strážník Petr Dvořák uvítal, stejně 
jako vedení města. To navíc zvažuje 
i koupi automatizovaného defi bri-
lačního přístroje AED, za zhruba 40 
tisíc korun. Přístroj je schopen sám 
vyhodnotit situaci i aplikaci. Město 
by jej mohlo využívat i zapůjčovat 
na nějaké větší akce.

Martina Strnadová

Bezpečnostní skupina 
řešila nejen dopravu…

Velké Meziříčí v současné době 
aktualizuje svůj strategický roz-
vojový plán. Účastnit a zapojit se 
vedle odborníků může i veřejnost, 
která se zajímá o rozvoj města 
v oblastech podnikání, doprava 
a bezpečnost, ekologie a udržitel-
ný rozvoj, cestovní ruch a volný 
čas či město pro život. Právě to 
jsou priority integrovaného plánu 
rozvoje města.

„Dosud proběhla analýza 
naplňování strategického plánu 
pro rok y 2007–2013, diskuze 
nad návrhem systému priorit 
pro aktualizaci v Radě města,“ 
informoval Jakub John, jednatel 
fi rmy provádějící projektové řízení 
a aktualizaci strategického do-
kumentu města, a dodal, že poté 
následují diskuze k jednotlivým 
oblastem v koncertním sále Jupiter 
clubu.

Podnikatelé chtějí 
vzdělanou pracovní sílu

V pondělí 12. března to bylo setkání s podni-
kateli za účasti asi dvacítky zástupců podnika-
telské veřejnosti, škol a úřadu práce. „Výsledkem 
jsou tři základní oblasti, v nichž bude strategický 
plán dále rozpracováván. Jako nejdůležitější se 
podnikatelům jeví vzdělávání a vzdělaná pracov-
ní síla, respektive vytvoření systému vzdělávání 
a praxí pro fi rmy v regionu v návaznosti na 
základní a střední školství v regionu,“ jmenoval 
Jakub John a doplnil i zbývající priority této 
oblasti, jako jsou zatraktivnění města pro život, 
podmínky pro výstavbu, kulturní vyžití, tvorba 
podmínek pro to, aby byli zaměstnanci ochotni 
se do Velkého Meziříčí za prací přistěhovat. 

Třetí klíčovou oblastí, na které se podle Johna 
podnikatelé a zástupci města a škol shodli, je 
další rozšiřování průmyslových zón orientova-
ných zejména na místní malé podniky.

V dopravě je prioritou 
odlehčit centru města

Ve středu 14. března následovala diskuze 
nad neméně důležitou problematikou, a tou 
je doprava a bezpečnost. Jakub John vy-
zval přítomné ke zjednodušení původního 
strategického plánu, kde bylo témat až příliš 
mnoho a strategické úsilí města tak v podstatě 
nemělo hranice, na tři až čtyři naprosto klíčové 
oblasti. Následně se rozvinula diskuze nejen 
nad velmi problematickou dopravou a nutností 
dokončení velkého i malého obchvatu města, 

ale i nad činností městské policie 
a dalšími tématy. Nakonec z ní 
vzešly čtyři priority, na které by 
se město mělo zaměřit. První je 
dopravní odlehčení centra města. 
Hned za tím je navýšení počtu 
parkovacích míst, což je neméně 
problematická oblast, kterou se 
zabývá vedení města již léta. Třetí 
prioritní oblastí v dopravě, což 
ovšem úzce souvisí i s bezpečností 
je cíl rozvíjet cyklotrasy a cyklodo-
pravu vůbec. Ta je totiž světovým 
trendem a cyklisté ve Velkém 
Meziříčí zatím stále nemají zrovna 
ideální podmínky pro bezpečnou 
přepravu na kole. Čtvrtou priori-
tou pak je bezpečnostní prevence 
a posílení městské policie do bu-
doucna. Přítomní se sice shodli na 
tom, že Velké Meziříčí je poměrně 
bezpečné město, nicméně prevenci 
nelze podceňovat.

Diskuze o cestovním ruchu 
a další teprve proběhnou
V pondělí 19. března proběhla diskuze nad 

ekologií a udržitelným rozvojem, cestovní ruch 
a volný čas následuje příští týden, a to v pondělí 
26. března v 15 hodin v koncertním sále Jupiter 
clubu a hned nato ve středu 28. března opět 
v 15 hodin na stejném místě bude projednána 
poslední oblast, a tou je město pro život.

„Dalšími kroky bude příprava komplexního 
návrhu úpravy strategického plánu a jeho pro-
jednání v radě a zastupitelstvu města,“ doplnila 
informace Zuzana Villertová, manažerka pro-
jektu s tím, že předpokladem je schválit aktuali-
zaci integrovaného plánu rozvoje města Zastupi-
telstvem města 26. 6. 2012.  Martina Strnadová

Město aktualizuje rozvojový plán

Ve 3 hodiny 11. 3. 2012 hlídce 
MP, která prováděla kontrolní 
činnost na ulici Novosady, oznámil 
vlastník jedné z nemovitostí, že 
mu dva muži před chvílí odcizili 
z domu měděný okapový svod. Ten 
nejdříve odtrhli od okapu, na chod-
níku sešlapali a pak se dali na útěk 
směrem na Sokolovskou. Vzhledem 
k tomu, že jej probudil značný 
hlomoz, šel se podívat na ulici, kde 
spatřil zloděje, mohl strážníkům 
upřesnit i jejich popis. Hlídka MP 

Dvůr od řeky za novou budovou městského úřadu na náměstí ve Velkém 
Meziříčí město zastřeší a zpevní jeho povrch. Prostor totiž slouží jako par-
koviště pro vozidla radnice. Navíc je ve dvoře umístěn i karanténní kotec 
pro psy, které odchytí městská policie.     Text a foto: Martina Strnadová

Zastřeší dvůr u řeky

pak na ulici Nábřeží před Penny 
Marketem zadržela dva muže (22 
a 23 let) odpovídající popisu, u kte-
rých byl zajištěn odcizený svod a ta-
bulka registrační značky motoro-
vého vozidla. Zloději z Jihlavy byli 
předáni přivolané hlídce OO Policie 
ČR Velké Meziříčí, přičemž vy-
šlo najevo, že oba se v minulosti 
dopustili mimo jiné i majetkové 
trestné činnosti, tudíž jejich pro-
tiprávní jednání bude posuzováno 
jako přečin krádeže.          -ped-

Zadrželi zloděje
s odcizeným okapovým svodem

Radní Jindřich Hubl (vpravo) a zastupitel Jiří Kaše při diskuzi o dopravě 
a bezpečnosti města.                                          Foto: Martina Strnadová

Primář novoměstské oblasti ZZS Kraje Vysočina MUDr. Petr Novotný. 
Foto: Martina Strnadová
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Vysočina hledá Vesnici roku 2012
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery vyhlásilo již 18. 

ročník soutěže Vesnice roku. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce 
vesnického charakteru s maximálním počtem obyvatel 6 300, které mají 
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. 
„Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních 
částí. V loňském roce se Vesnicí roku Kraje Vysočina stala obec Domamil. 
Krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 33 obcí,“ uvedl Martin 
Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně 
povinných příloh a uhradit povinný registrační poplatek, který je vyhla-
šovatelem stanoven na 2 Kč za každého občana přihlašované obce. Vytiš-
těnou elektronickou přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace 
a doklad o úhradě registračního poplatku zašlou obce do 30. dubna 2012 
na následující adresu: Lucie Vlková, Centrum pro regionální rozvoj, No-
vobranská 526/14, 602 00 Brno; tel.: 542 212 366, e-mail: vlkova@crr.cz.

Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na webových 
stránkách: http://www.vesniceroku.cz/podminky-souteze. V květnu 
a červnu budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských 
kol, v letních měsících proběhnou krajská slavnostní vyhlášení a na po-
čátku záři proběhne hodnocení celostátního kola, jehož výsledky budou 
zveřejněny v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu Písni a tancem.

Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může od ministerstva pro 
místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše dvou 
milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 1,9 milionu 
korun, třetí obec o 1,8 milionu korun a další krajští vítězové o 1 milion 
korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou 
čerpat maximálně 600 tisíc korun. Vítěz krajského kola na Vysočině 
navíc získává od Kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny, který s sebou 
nese i fi nanční benefi t v podobě stotisícového daru. I pro ostatní oceněné 
obce kraj pamatuje s fi nanční odměnou, stejně jako v minulých letech.

Ing. Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil v letoš-
ním roce již 8. ročník ankety Zlatá 
jeřabina – Cena Kraje Vysočina za 
kulturní počin roku. Cílem ankety 
je nejen propagovat kulturní dění 
v regionu Vysočina a upozornit na 
širokou žánrovou škálu aktivit, kte-
ré v loňském roce oslovily občany, 
ale také poukázat na úsilí, s nímž je 
pečováno o bohaté dědictví kraje. 
Ankety se účastní 60 kulturních 
počinů, realizovaných v roce 2011 
na území Kraje Vysočina, a to v ka-
tegoriích Kulturní aktivita a Péče 
o kulturní dědictví.

Od 5. března do 13. dubna 2012 
máte možnost podpořit svým hla-
sem jednotlivé soutěžní akce, které 
se ve vyhlášené anketě prezentují. 
I tento ročník nabízí přehledné 
doplnění textových informací 
včetně fotografií u jednotlivých 
akcí zachycujících jejich atmosféru 
a památek před a po jejich obnově, 
jimiž se sami organizátoři a vlast-
níci představují.

Zájemci mohou v anketě hlasovat 
elektronicky, nebo písemně. Elek-
tronické hlasování je umožněno 
díky hlasovacímu formuláři, který 
je k dispozici na stránkách Kraje 
Vysočina. Písemné hlasy budou 
sčítány na základě došlých origi-
nálních hlasovacích lístků z břez-
nového čísla novin Kraj Vysočina.

Soutěžní počiny v obou kategori-
ích s nejvyšším počtem hlasů získají 
Cenu Kraje Vysočina za kulturní 
počin roku 2011 včetně fi nančního 
ocenění za první místa 30.000 Kč, 
za druhá místa 20.000 Kč a za třetí 
10.000 Kč. Slavnostní vyhlášení 
výsledků ankety Zlatá jeřabina se 
uskuteční ve čtvrtek 31. května 
2012 v prostorách Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě.

V loňském roce bylo do ankety 
zasláno celkem 6 084 platných 
hlasů (z toho v kategorii Kulturní 
aktivita 2 788 hlasů a v kategorii 
Péče o kulturní dědictví 3 296 
hlasů).

Výsledky – Zlatá jeřabina 2010
Kulturní aktivita: 1. Carl Or-

ff-Carmina Burana – koncer t 
k 30. výročí dětského sboru Kví-
tek, Libice nad Doubravou (245 
hlasů); 2. Brouk v hlavě – divadelní 
inscenace, Rynárec (243 hlasů); 
3. Otevřeno Jimramov – multižán-
rový festival, Jimramov (227 hlasů)

Péče o kulturní dědictví: 1. Opra-
va a využití farní stodoly v Osové 
Bítýšce (745 hlasů); 2. Obnova 
střechy kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Rouchovanech (617 hlasů); 
3. Obnova fasády domu č. p. 72 
v Nerudově ulici, Třešť (365 hlasů).

Jan Nechvátal,
KrÚ Kraje Vysočina

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina 
2011

Podvodný obchod na internetu
Digitálního fotoaparátu se asi nedočká šestatřicetiletý muž. Ten si ho 

vyhlédl společně s příslušenstvím na internetovém portálu. Příslušnou 
částku 8.000 korun za zboží odeslal obratem 23. 2. na bankovní účet prodá-
vající. Do dnešního dne mu ale nebyl fotoaparát dodán. Vráceny mu nebyly 
ani peníze. Prodávající nereaguje na telefon ani na e-mailovou poštu.

Řidiči naměřili 1,23 ‰
Osmašedesátiletý muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky. Toho se dopustil v neděli 11. 3. okolo 10. hodiny 
ve Velké Bíteši. Řidič byl zastaven a kontrolován policejní hlídkou na 
ulici Kostelní. Při první dechové zkoušce byla naměřená hodnota ve výši 
1,23 promile. I následující zkoušky požití alkoholu před jízdou potvrdily. 
Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Lékařskému 
vyšetření muž vyhověl a dobrovolně následoval hlídku.

Kradl ve sklepě bytového domu
Neznámý pachatel v době od 2. 3. do 12. 3. vstoupil do bytového 

domu na ulici Bezručova ve Velkém Meziříčí. Vstupní dveře jsou 

z venkovní strany osazeny koulí. Pak pachatel pokračoval neuzamče-
nými dveřmi do sklepních prostor. Z jedné kóje poté odstranil zámek. 
Vnitřní prostor prohledal a odcizil značkový fotoaparát, paměťovou 
kartu do fotoaparátu, transformátorovou páječku a další zde uložené 
věci. Majiteli vznikla škoda na odcizených věcech ve výši nejméně 
3.600 korun.

Jak bezpečně nakupovat
po internetu?

Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných 
obchodech. Stále více osob využívá nabídek poskytovaného zboží pro-
střednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít 
i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich 
ceny si v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat jed-
notlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno 
zásilkovou službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná 
rizika spojené s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte 
předem na účet prodávajícího, vystavujete se nebezpečí, že v některých 
případech neuvidíte ani výrobek, ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat 

nápadně výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v porov-
nání s běžnou cenou v obchodech.

Několik praktických rad:
● nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si 

o nich zjistěte potřebné informace
● poskytujete jim svoje peníze a sdělujete svoje osobní údaje
● před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní pod-

mínky
● seznamte se s reklamačním řádem
● od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při 

dodání zboží
● vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu
● uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových 

stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude 
zboží dodáno apod.)

-PČR-

Další z koncertů KPH v Jupiter 
clubu se konal minulou středu ve-
čer. Představil se na něm kytarista 
Karel Fleischlinger se svými ky-
tarami, některé z nich byly vzácné 
originály z devatenáctého století.

V první půli koncertu zazněly 
skladby barokní, ve druhé raného 

Jupiter clubem zněly romantické a barokní kytary

Karel Fleischlinger každou svoji kytaru, stejně jako skladatele či skladbu, 
posluchačům představil.                                                Foto: Iva Horká

Žáci ZUŠ Velké Meziříčí Patrik Sysel a Jan Mátl zahráli na začátku 
koncertu.                                                                           Foto: Iva Horká

romantismu. Nechyběl Johann 
Strauss či Luigi Legnani, ale také 
původem český skladatel František 
Max Kníže a další.

Na začátku programu vystoupili 
také studenti sedmého ročníku Zá-
kladní umělecké školy ve Velkém 
Meziříčí Patrik Sysel a Jan Mátl. Ti 

Operní zpěvák Jakub Pustina, kterého posluchači z Velkomeziříčska 
znají, se stal koncem února otcem. Šestadvacátého února 2012 se jeho 
ženě narodil syn Jakub.       Text: -ivh- Foto: archiv Jakuba Pustiny

Jakub Pustina se stal otcem

se věnují hře na kytaru pod vedením 
učitele Petra Němce. Posluchačům 
nabídli skladbu Samba Brazileira 
a Argentine dance.

Příští koncert se koná ve středu 
18. 4. od 19 hodin a představí se na 
něm mladí umělci v trombonovém 
recitálu. „Zazní skvosty žesťové 

hudby v podání prvního trombo-
nisty orchestru Janáčkovy opery 
Národního divadla v Brně Jana 
Pospíšila a na klavír bude dopro-
vázet Jana Ryšánková,“ slibuje Jiří 
Jahoda z brněnské agentury, která 
je spolupořadatelem koncertů KPH.

Iva Horká

V neděli dne 18. 3. 2012 navštívila Dětskou psychiatrickou léčebnu 
ve Velké Bíteš zpěvačka Helena Vondráčková. Seznámila se s proble-
matikou dětské psychiatrie a pozorně vyslechla informace o smyslu 
a efektivitě dětské psychiatrické léčby. Zavítala také do kolektivu dětí, 
kde všem odpovídala na zvídavé dotazy. Její návštěva se setkala s vel-
kým ohlasem a všestrannou pozorností. Jsme velmi rádi, že jsme paní 
Helenu Vondráčkovou přivítali mezi námi a velmi si vážíme jejího zájmu 
o naši práci a o péči, kterou psychicky nemocným dětem v rámci svých 
možností poskytujeme.

Text a foto: Tomáš Lajkep

Helena Vondráčková
navštívila Velkou Bíteš
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Almužna
O modlitbě jsme už mluvili. Půst jsme už také se probírali. Ale ještě 

zbývá třetí kající úkon, na kterém stojí víra, spočívá zbožnost a trvá 
ctnost. Pilíř, který se tradičně nazývá almužna a je většinou chápaný 
jako nepatrný dar, obvykle ve formě peněžitého příspěvku na potřebné, 
chudobné a trpící. Ale tímto slovem můžeme označit celý základ charitní 
činnosti; všechny skutky milosrdenství. Sv. Petr Chryzolog psal, že kvůli 
čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. „…ten, 
kdo se modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává.“

Je pravdou, že s almužnou dávanou „cizím“ není problém. Mnoho lidí, 
jak věřících, tak i nevěřících přispívá materiálně na charitativní akce. Stačí 
si vzpomenout na tříkrálovou sbírku, postní almužnu katolické charity, 
sbírky ve výjimečných nouzových situacích. Všem dárcům patří velký dík.

Ale někdy je to tak, že potřební, chudí, trpící nejsou daleko. Ale kolem 
nás, v našich rodinách. Před několika dny si v novinách bylo možné přečíst 
o malé mezigenerační solidaritě. Podíl prarodičů na výchově vnoučat 
údajně klesá. Ale podle mě je to mnohem větší problém. V dnešním světě 
vůbec mizí rodinná solidarita: sestra nepomůže bratrovi, děti nepomů-
žou staré matce, ba… už jsem se setkal se situací, kde v manželství Ona 
pracovala 12 hodin denně, aby uživila dva dospívající syny a „Pán domu“ 
„seděl“ na penězích jako skrblík a nikomu nic nedal, co nejvíce půjčoval 
a to ještě s úrokem. Hrůza.

Jakým způsobem, nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout mi-
losrdenství, tak rychle, tolik a takovým způsobem se ty slitovávej nad 
druhými (sv. Petr Chryzolog).                                 P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 21. do 25. 3. 2012
Středa 21. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – Lavičky – o. Prajka
Čtvrtek 22. 3., mše sv.: 7.00, 18.00 – Vídeň
Pátek 23. 3., mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 13.00 – domov pro seniory, 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 – o. L. Sz.
Sobota 24. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz.
Neděle 25. 3., mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 9.00, 10.30, 17.00 pobožnost 
křížové cesty, 18.00 o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa – 16.15 příprava na sv. přijímání, 18.00 ná-
boženství pro mládež a starší děti. Čtvrtek – po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. Pátek – 14.00–16.30 hodin adorace nejsvětější svá-
tosti, 14.00–15.30 hodin příležitost ke svátosti smíření a pokání, 15.00 
modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Sobota – 19.30 4. příprava na 
manželství. Neděle – 10.30 představení dětí, které přistoupí k 1. sv. přijí-
mání, po večerní mši. sv. setkání spolku Ludmila. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele.
Bory a okolí: Pátek – Dolní Bory 17.30 adorace NSO, 18.00 – o. Parajka, 
Neděle – Horní Bory 9.45 – o. Prajka, Horní Bory – 14.00 křížová cesta 
– o. Prajka                                                                                    -P. L. Sz.-
Českobratrská církev evangelická: 25. 3.: 9 hodin – bohoslužby (Štěpán 
Janča), Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz.    -PJ-

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí 
se zúčastnila 18. ročníku finále 
soutěže mladých odborníků v ob-
lasti gastronomie Gastro junior 
– Nowaco cup 2012, který se konal 
28. 2. – 1. 3. 2012 v Brně v rámci 
odborných veletrhů Salima – MBK 
– Inteco – Vinex, a to jako jediná 
gastronomická škola (z 8 škol) 
Kraje Vysočina.

Soutěž je určena pro studenty 
středních škol s gastronomickým 
zaměřením, a to do věku 21 let. Sou-
těží se v oborech kuchař/kuchařka, 
cukrář/cukrářka a číšník/servírka.
Z České republiky, ale i Slovenska, 
Polska a Francie se v každém oboru 
zúčastnilo 30 soutěžících. Pořadate-
li jsou Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, pobočka Brno a Veletrhy Brno, 
a. s. Odbornou garanci zajišťuje 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
a Asociace číšníků ČR. Hodnotitel-
ské komise byly složené z předních 

odborníků v gastronomii a členů 
obou asociací.

Dva žáci naší školy: Tomáš Čí-
žek (za obor číšník) a Jana Kupská 
(za obor cukrář), kteří postoupili 
v regionálním podzimním kole 
do kola národního, naši školu opět 
úspěšně reprezentovali. Získali 
stříbrný a zlatý diplom, čímž se 
mohou řadit mezi nejlepší juniorské 
odborníky oboru!

Pro cukráře stálo v zadání při-
pravit 4 porce teplého moučníku 
„nákyp v moderní úpravě“, který 
je součástí tříchodového restau-
račního menu pro mezinárodní 
klientelu. Pro číšníky byl zadán 
servis ananasu před hostem v kom-
binaci s dalším ovocem a odborným 
servisem sektu.

Jsme velice rádi, že jsme mohli 
poměř it síly a obstát ve vyso-
ké konkurenci jiných škol, ať 
už učňovských, škol interhotelů 

nebo i škol zahra-
ničních.

Tomáš Čížek na 
dotaz konferenciér-
ky: „Proč chlapec 
od Hustopečí zvolil 
školu až ve Velkém 
Meziříčí?“ upřímně 
odpověděl, „protože 
je to stále jediná ško-
la na celé Moravě 
s vysokou úrovní!“ 
A to je dobrá vi-
zitka!

Gratulujeme 
a přejeme žákům 
m noho osobn ích 
a pracovních úspě-
chů, děkujeme za re-
prezentaci a přejme 
si takových zapále-
ných žáků víc a víc!
Učitelky odborných 
předmětů, HŠ Svět-
lá a OA Velké Me-

ziříčí, 
Foto: archiv školy

Mezinárodní gastronomické klání

O této problematice jsem psal 
již před lety. Co se však od té doby 
změnilo? Kromě centra města vů-
bec nic. Bydlím na „Mýtě“. V nad-
sázce říkávám, že je předměstím 
Laviček. Stejně tak, jako ve všech 
okrajových částech města, jsou 
i zde obrubníky chodníků v křižo-
vatkách až příliš a zbytečně vysoké.

Lidé v těchto místech silnici 
přechází. Když vidím, jak ženy 
s kočárky nebo s plnými nákupními 
kabelami na kolečkách při sjezdu 

V minulých dvou číslech Vel-
komeziříčska jsem si přečetla dva 
články o tom, jaký ortel visí nad 
ulicí, kde bydlím již 25 let, a na-
skočila mně husí kůže. Vzpomněla 
jsem si totiž na celkem nedávnou 
minulost, kdy zde projížděly ko-
lony aut, náklaďáků a dokonce 
i autobusy, když se skoro třičtvrtě 
roku rekonstruovala hlavní silnice 
na Novosadech. Tenkrát zde byl 
průjezd až 5 000 aut denně, praskal 
asfalt, povolovaly tarasy, mnohde 
staré přes 200 let v této úzké ulici 
bez chodníků.

Když jsem se na Bezděkov nastě-
hovala, byl obousměrný, a to byl již 
tenkrát problém při asi pětinovém 
počtu projíždějících aut. Potom 
kdosi rozumný udělal z Bezděko-
va jednosměrku jedním směrem, 
potom druhým. Kolem roku 2005 
byl dokonce projednáván návrh 
na uzavření Bezděkova zhruba 
na úrovni kapličky za židovským 
hřbitovem. To se neuskutečnilo, ale 
zůstalo alespoň u jednosměrky. To 
je krátce z historie.

V obou článcích z Velkomeziříč-
ska se především diskutuje o prů-
jezdnosti města a o tom, aby místní 
řidiči nečekali dlouho v kolonách, 
které se tvoří při sjíždění aut z dál-
nice. Další diskuze, které proběhly 
s panem starostou ve čtvrtek 8. 3. 
2012, se týkaly především také tech-
nického stavu silnice na Bezděkově, 
jejích rozměrů, podloží a tarasů. 
Nikdo se ale ani slovem nezmiňuje, 
jak by otevření Bezděkova oběma 
směry postihlo chodce, tato ulice 
je poměrně dosti frekventovaná 
– kam by asi uhýbaly maminky 
s kočárky a dětmi, naši senioři 
a ostatní? Uvědomte si, páni radní, 
že po úzké silnici bez chodníků by 
jezdila auta oběma směry a jelikož 
ohleduplnost a tolerance bohužel 
z naší společnosti rychle mizí a za 
volantem je to s těmito vlastnostmi 
ještě mnohem tristnější, bylo by asi 
kaskadérstvím se po této ulici pěšky 
pohybovat. Také dodržování rych-
losti – tedy třicítky – dělá mnohým 
řidičům zvláště kolem židovského 
hřbitova, kde je silnice nejširší, 

značné problémy. A jak by se vám, 
páni radní, líbilo, kdyby vám před 
vaším domem jezdila oběma směry 
auta necelý metr od vašich vstup-
ních dveří? Asi by to nebylo moc 
příjemné, že? A jak máme vyjíždět 
bezpečně ze svých garáží? Určitě 
by vám o tom popovídali s radostí 
pánové Jiří Štěpánek a MUDr. Kříž. 
Navíc problém oboustranné prů-
jezdnosti Bezděkova nezačíná od 
kapličky dolů směrem k zimnímu 
stadionu, ale již od míst zdí starého 
hřbitova, kde naproti šikmo parkují 
auta, a také u betonového tarasu pa-
nelových domů č. p. 47, 49. Tato auta 
tam parkují, protože při výstavbě 
obytných paneláků nikdo nemyslel 
na parkovací plochy, takže obyva-
telé Bezděkova ani jinou možnost 
parkování nemají. Ve jmenované 
části silnice si dvě auta prostě nevy-
hnou, vždy jedno musí dát přednost 
druhému. Co se týče frekvence 
projíždějících aut, mám oprávněnou 
obavu, že by průjezd Bezděkovem 
nevyužívali místní řidiči pouze při 
zhoršené průjezdnosti hlavní ulice 

Novosady, ale že by si určitě krátili 
cestu přes Bezděkov kdykoliv by 
jejich trasa směřovala na Křižanov 
nebo Žďár nad Sázavou. Myslím 
si, že Bezděkov by si zasloužil spíš 
výstavbu alespoň úzkého chodní-
ku v některých částech ulice, ale 
rozhodně ne obousměrný provoz. 
Navíc tento návrh dopravu ve Vel-
kém Meziříčí do budoucna vůbec 
neřeší, neboť aut bude přibývat 
a jediným, i když určitě nákladným 
řešením, je vybudování takového 
obchvatu města, aby projíždějící 
auta a hlavně kamiony, vůbec přes 
město nejezdily.

Pozn. aut.: Některým řidičům – 
a jsou to stále stejné vozy – ani dnes 
nevadí značka „jednosměrná ulice“ 
a vesele beztrestně projíždějí uličku 
v protisměru a nešetří vulgárnost-
mi, když je nějaký zásadový řidič 
pocvičí v couvání. Kde není policie, 
musíme si my, řidiči, soudružsky 
pomoci sami.

MUDr. M. Fillová 
a další souhlasící obyvatelé

Bezděkova

Zase Bezděkov? Kde zůstává zdravý rozum?

Objev blízko centra města
Jedná se o Moráň (Jeřábkův splav). Kdysi se zde ryby chytaly. Neznám 

důvody, proč ale později tento revír zanikl.
Navrhuji tedy zavést zde veřejné rybaření, kterého by se mohli zúčastnit 

všichni zájemci. Tedy i ti, kteří nejsou organizováni v Rybářském svazu, 
ale mají jen touhu zkusit štěstí.

Navrhuji obnovení rybaření pod vedením MěÚ.
Osobou zodpovědnou za zarybnění a koordinaci činnosti by byl určený 

zaměstnanec od zemědělského nebo životního prostředí.
Pokud by tento návrh našel pochopení, musela by být tímto zaměst-

nancem v příští zimě svolána ustavující schůze pro zájemce, na níž by 
byly stanoveny podmínky pro rybolov.

Já dávám pouze následující návrh:
Pokud to regule dovolí, zvýšit hladinu vody o několik desítek cm.
Lovilo by se na levém břehu řeky za mostem vedle Domusu směrem 

k Domu zdraví.
Na břehu by byly ve vzdálenosti cca 3,3 m zatlučeny do země železné 

kolíky. Ty by označovaly hranice stanoviště. Za jeho čistotu by zodpoví-
dal lovící. Stanoviště by si každý vybíral podle toho, jak přijde. Lovilo 
by se pouze ve dny pracovního klidu. To proto, aby bylo možno využít 
parkoviště u Domu zdraví a také jednu polovinu přilehlé silnice.

Roční období: od 2. soboty měsíce března až do poslední neděle měsíce 
října, případně do 28. 10.

Denní doba: od 6 do 20 hodin.
Počet prutů: 1.
Způsob lovu: na plavanou nebo na položenou.
Návnada a nástrahy: cokoliv, vyjma nedovařeného hrachu a kukuřice.
Lovná délka: nebude stanovena, neboť budou vysazeni kapři váhy 

2 kg a více.
Celková násada: cca 60 ks, z toho asi polovina váhy nad 3 kg. Vysadit 

asi 5 ks kaprů délky nad 70 cm – tedy trofejních. Za takovými jezdí orga-
nizovaní rybáři do asi 60 km vzdálené Poličky. Teď by je měli doma. Tato 
možnost by jistě přilákala i mnohé zájemce z okolí. Po chycení by musel 
být takovýto kapr vrácen vodě! Jiní kapři by mohli být vráceni pouze 
tehdy, když se rybář rozhodne počkat si na většího. Pak by se používat 
nesměl, aby nedocházelo k výměně ryby!

Cena povolenky: 100 Kč a od 1. 10. pouhých 80 Kč na den. To proto, aby 
se do zimy vychytalo co nejvíce ryb. V říjnu by se mohli brát i kapři trofejní.

Povolenky by se pak kupovaly na pokladně MěÚ.
Ryby by se vysazovaly vždy začátkem měsíce podle toho, jaká by byla 

tržba z měsíce minulého, z níž by se odečetlo 10 % pro město.
Způsob kontroly: Před začátkem měsíce by se přihlásili 2 dobrovolníci, 

kteří by na pokladně dostali osvědčení k této činnosti. Ti by si za odměnu 
mohli každý pátek chytit zdarma po 1 kaprovi a ti by si jej mohli i vyměnit.

Domnívám se, že zatímco jedni návrh uvítají, druzí jej zamítnou s tím, 
že je to úplná pošetilost. Tak to má být. Není však třeba za to nikoho 
špinit ani pomlouvat!

Návrhu dávám šanci tak 50:50. Proti snad budou tzv. „ochránci pří-
rody“, kteří budou poukazovat na to, že by tím byly vytlačeny kachny 
a labutě. Na rovinu říkám, že by se nic nestalo. Bylo by to v měsících, kdy 
je v přírodě hojnost potravy. Naopak v době strádání by se mohly vrátit.

Myslím, že posedět u vody, i když to není v přírodě, je mnohem ro-
zumnější, než vysedávat po hospodách. Tam chytnete nanejvýš opici. 
Zde budete mít šanci chytit rybu. Co je lepší?

Končím rybářským pozdravem „Petrův zdar“.

nebo nájezdu na chodník trénují 
vzpírání, je mně jich líto. Stejně tak 
si „užívají“ i pošťačky a novinářky. 
Copak je to nutné? Navrhuji proto 
jednoduchou a fi nančně nenáročnou 
úpravu. Obrubníky podstatně snížit 
a v místech, kde na ně nemůže vnik-
nout povrchová voda, je odstranit 
úplně. Nájezd na chodník vyprofi -
lovat jako postupný. Dlaždice nebo 
kostky zpětně použít pro povrcho-
vou úpravu.         František Sitta, 

důchodce Velké Meziříčí

Vybudujme nájezdy na chodníky

Naše společnost se pozastavuje 
nad tím, jak letošního roku vzrostla 
cena vajec na našem trhu. Není to však 
jen u nás, je to trend celoevropský.

Již před čtyřmi lety začala praco-
vat Společnost pro zvířata při ÚVR 
Českého svazu ochránců přírody. 
Mimo jiné se zabývala i tím, jak je 
zajišťována u nás produkce vajec. 
Do konce loňského roku, než se 
touto problematikou začaly zabývat 
příslušné orgány Evropské unie, 
žilo v zemědělském výrobním sek-
toru v ČR asi 5 milionu slepic sná-
šejících vejce – tzv. nosnic. Z nich 
bylo chováno 97 % v klecích. Zde 
měla prostor každá slepice jen 550 
cm2, tedy méně, než papír A4. Zde 
žily pořád, ve dne i v noci až do 
svých 18 měsíců, kdy byly přemís-
těny do přepravní bedny a odveze-
ny na jatka. V malých klecích žily 
slepice neustále, stály na drátěném 
pletivu, mohly jen stát a snášet 
vejce na pletivo, nemohly snášet 
do hnízda, nemohly si protáhnout 
křídla, popelit se, hrabat a hledat si 
potravu, vytvořit si sociální vztahy 
a projevovat další pro ně přirozenou 
formu chování. Kvalita takto vyro-
bených vajec nebyla dobrá. Slepice 
se nikdy nedostaly na přirozené 
světlo a čerstvý vzduch. Nemohly 
snášet vejce do hnízda, i když je 
k tomu instinkt silně pobízí. Navíc 
trpěly osteoporózou a lámáním 
kostí z vyčerpání zásob vápníku 
v těle kvůli nedostatku pohybu 

a vysoké snášce až 280 vajec na 
slepici za rok. Každý den i noc stály 
na kovovém pletivu. Měly bolestivé 
otlaky a přerostlé drápy.

Příslušné orgány Evropské unie 
se touto situací zabývaly i z toho 
důvodu, že vejce takto vyrobené 
měly nedostatek vápníku, tenkou 
skořápku, byly objemově menší, 
obsah cholesterolu ve žloutcích byl 
enormní. Od letošního roku je tomu 
jinak. Jednak prostor pro každou 
slepici v klecích se podle předpisů 
zdvojnásobí, dále se dbá na to, aby 
se hromadné chovy zabezpečovaly 
v halách, jak je tomu v Severní 
Americe i Austrálii.

Je to do jisté míry revoluce v cho-
vu slepic. Tím také došlo k tomu, 
že počet slepic v nových klecích 
je poloviční, v halách dokonce 
třetinový, což vedlo přechodně také 
k nedostatku vajec na trhu, zvláště 
v předvelikonoční době se snaží 
obchodní řetězce z nastalé situace 
vytěžit maximum.

Z toho důvodu došlo i k prudké-
mu zdražení vajec v celé Evropě. 
V létě se cena upraví asi mezi 3,80 
a 4,20 Kč. Na trhu však budou vajíč-
ka objemově větší, výživnější, s vět-
ším obsahem vápníku a menším 
množstvím cholesterolu ve žloutku, 
tedy výživnější a kvalitnější.

Zdroj: www.společnost pro zví-
řata

Zpracoval PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO-ČSOP Velké Meziříčí

Kvalitní život slepic –
kvalitní produkce vajec

Recept na tento týden (kapr)
Topinka Bezdrev

500 g dušeného kapra, 1 cibule, 150 g oleje, 50 ml kečupu, pepř, 
5 stroužků česneku, sůl, chléb

Na části oleje osmažíme najemno nakrájenou cibulku. Přidáme drobné 
kousky dušeného masa kapra bez kostí, kečup, pepř a česnek utřený se 
solí. Vše důkladně promícháme. Na zbylém oleji osmažíme dočervena 
krajíčky chleba. Ty potřeme připravenou směsí „Bezdrev“.

Rybí škvarky
500 g ryb (kapří fi let bez žeber), sůl, paprika, pepř, hladká mouka, 

100 g sádla
Rybí maso nakrájíme na cca 1 cm široké plátky, ty osolíme, okořeníme 

a obalíme v mouce. Smažíme na rozpáleném sádle dohněda. Nepříjemné 
kosti „Y“ se nám při smažení přepálí. Takže přeji dobrou chuť a nebojte 
se ochutnat rybu  bez kostí.                                                    Ján Regenda

Vážené čtenářky a čtenáři! Ve spolupráci s redakcí Velkomeziříčska 
jsme pro vás připravili možnost podělit se o vaše rodinné nebo jinak 
oblíbené recepty na přípravu rybích pokrmů.
Zašlete nebo doneste recepty v průběhu postní doby do redak-
ce. Na oplátku od nás KAŽDÝ dostane DVD s pořady „Kluci 
v akci“, které jsou věnovány speciálně vaření ryb. Zajímavé 
a praktické recepty budou ve Velkomeziříčsku zveřejněny.   -jr-

Rybí výzva



Číslo 12 21. března 2012 strana 5

Máte dům a zahradu
přijďte si k nám pro radu

– ridery, traktory
– malotraktory Vari
– pily
– sekačky, křovinořezy
– vertikutátory, provzdušňovače
– mulčovače – plotostřihy
– ruční el. nářadí METABO (pouze v pátek)
(pokosové a okružní pily, přímočarky, aku program, vrtačky, 
kladiva, úhlovky a mnoho dalšího)

ES TRADING Karlov 2098, Velké Meziřící (výpadovka na Velkou Bíteš, 300 metrů za Slovnaftem) 
info: 775 702 424, 777 230 922

V RÁMCI TÉTO AKCE MŮŽETE ZÍSKAT NA VÁŠ NÁKUP
10–25% SLEVU

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDVÁDĚCÍ AKCI
HUSQVARNA, HONDA, VARI, WERCO, FISKARS, METABO

30. 3. 2012 12.00–18.00
31. 3. 2012 8.00–11.00

Těšíme se na vaši návštěvu

Fajtfest zveřejňuje kapely 
a zahajuje předprodej

Dlouho očekávaný festival 
proběhne 20. 7.–21. 7. 2012 a má 
rozhodně co nabídnout. Proč 
byste si neměli nechat ujít zrovna 
letošní ročník? Jeden z důvodu 
je, že Fajtfest, návštěvníky nazý-
vaný moravský svátek metalcore, 
nabídne hned několik lákadel.

Jedním z nich je precizně 
vytvořený výběr kapel, které 
vystoupí ve ski areálu na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí. Pro 
čtvrtý ročník byl navýšen počet 
zahraničních kapel, doplněn 
českými metalovými stálicemi.

Exkluzivními headlinery jsou 
italští Helia, kteří budou mít 
v České republice svou premiéru, 
Ready Set Fall, francouzská 
hydra Smash Hit Combo a polští 
Hope.

Helia (San Marino), Ready, 
Set, Fall (IT), Smash hit combo 
(FR), Hope (PL), Head2Down 
(SK), Brainscan (SK), Strayland 
(SK), Made-By (SK), The.Switch, 
Magma Hotel, Shatter, Hazy-
decay, Straight, The truth is out 
there, Sunset Trail, Bad Victim, 
Reincarnate, Shadow Area.

Dalším lákadlem je několik 
soutěží o vstupenky zdarma. 
První soutěž proběhne na Fa-
vál Music Festu vol. 4 v Brně, 
kde vystoupí náš francouzský 
headliner Smash Hit Combo 
za doprovodu objevu loňského 
ročníku Expect Anything (FR), 

Head2Down (SR) a podpory 
v podobě několika českých ka-
pel. Losovat se bude 24. března 
v klubu Favál, kde z cenově 
zvýhodněných předprodejových 
vstupenek vylosujeme 2 šťast-
livce, kteří si užijí Fajtfest zcela 
zdarma.

Více o soutěžích se dozvíte na 
ofi ciálních stránkách festivalu, 
FB profilu události anebo FB 
skupině Fajtfestu.

Od 11. 3 je zahájen před-
prodej, cena vstupenek v před-
prodeji je 299 Kč a vstupenka 
platí po celou dobu konání fes-
tivalu. Počet těchto vstupenek 
je omezen na 150. Objednat 
si je můžete zasláním jména, 
adresy a počtu kusů na email 
bob.f leck@seznam.cz nebo 
telefonicky na +420 733 658 673.

Také letos je pro fanoušky při-
praveno Fajtfest taxi. Parkování 
vedle areálu zdarma. Spát je mož-
né ve stanovém městečku přímo 
v areálu zdarma. Další info 
naleznete na: www.fajtfest.com

Aktuality můžete sledo-
vat na: FB prof ilu: ht tps://
www.facebook.com/pages/
FAJTFEST/249.336.193927, FB 
události: https://www.facebook.
com/events/346.016.925431303/

Těší se na vás Fajtfest tým
M E DI Á L N Í  PA RT N E R 

TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČ-
SKO

O kulturní program se postarali členové souboru Bítešan, a to jak hudeb-
níci, tak tanečníci.                                                          Foto: Iva Horká

Nominace nejlepších sportovců 
VM za rok 2011

Jednotlivci kategorie do 12 let bez pořadí
(ročník narození 1999 a mladší)

Miloš Koudela (2000) – fotbal, Vojtěch Drápela (1999) – házená, Luboš 
Karásek (2000) – hokej, Patrik Stupka (2001) – motokros, Daniel Ryška 
(2004) – lyžování, Agáta Uchytilová (1999) – atletika

Jednotlivci kategorie do 15 let (ročník narození 1996–1998)
Radim Liška (1997) – fotbal, Filip Kampas (1998) – hokej, Hana Kra-
tochvílová (1996) – házená, Veronika Čamková (1996) – lyžování, Petr 
Chytka (1996) – střelecký sport, Martina Homolová (1996) – atletika, 
Kristýna Čermáková – basketbal

Jednotlivci kategorie do 19 let (ročník narození 1992–1995)
Stanislav Štefka (1994) – fotbal, Iva Závišková (1995) – házená, Viktor 
Burian (1993) – hokej, Michaela Charvátová (1993) – handicap sport, 
Iveta Zelená (1993) – střelecký sport, Matěj Uchytil (1994) – volejbal, 
Tomáš Voda (1993) – SDH Lhotky sport, Petr Holánek (1992) – atletika, 
Lucie Nováková – basket

Jednotlivci kategorie nad 19 let (ročník narození 1991 a starší)
Barbora Laňková (1991) – motokros, Jaroslav Krejčí (1984) – fotbal, 
Jaroslav Konečný (1992) – SDH Lhotky sport, Ivana Zelená (1991) – 
střelecký sport
Družstva kategorie do 12 let bez pořadí (ročník narození 1999 a mladší)
mladší žáci (2000) – fotbal, mladší žáci – házená, mladší žáci – SDH 
Velké Meziříčí
družstva kategorie do 15 let (ročník narození 1996-1998)
starší žáci – fotbal, starší žákyně – házená, starší žáci – hokej, starší 
žáci – SDH Velké Meziříčí, starší žáci – volejbal

Družstva kategorie do 19 let (ročník narození 1992–1995)
mladší dorostenky – házená, dorost – hokej, dorostenky – SDH Velké 
Meziříčí, junioři – volejbal, družstvo dorostenců – SDH Lhotky sport, 
starší dorostenky – basket

Družstva kategorie nad 19 let (ročník narození 1991 a starší)
A družstvo HHK, družstvo – závěsné kuželky handicap sport, ženy – 
SDH Velké Meziříčí, A tým muži – stolní tenis VM, družstvo mužů 
– SDH Lhotky Sport

Nejlepší trenér bez pořadí
Josef Voda – fotbal

Galerie odchovanců
Theodor Gebre Selassie (1986) – fotbal, FC Slovan Liberec, Ivana 
Salašová (1993) – házená, DHK Zora Olomouc, Anna Gebre Selassie 
(1991) – házená, DHK Zora Olomouc, Lukáš Horký (1991) – házená, 
HK město Lovosice, Petr Peňáz – atletika, TJ Sokol Kolín, Pavel Peňáz 
(1988) – atletika, TJ Sokol Kolín, Kamil Běhounek (1991) – atletika, 
TJ Spartak Třebíč, Martin Kryštof – volejbal, SCC Berlín, Německo, 
německá extraliga, Michal Hrazdíra – volejbal, N Mobile S. Groce, 
Itálie, Michal Novák – volejbal, ČZU Praha, extraliga ČR, Zdeněk 
Málek – volejbal, Vavex Příbram, extraliga ČR, Filip Auer – volejbal, 
Aero Odolena Voda, extraliga ČR, Pavel Zacha (1997) – hokej, TJ Bílí 
Tygři Liberec, extraliga staršího dorostu, extraliga mladšího dorostu

Zvláštní ocenění
Ing. Karel Kružík – fotbal, družstvo veteránek – házená, Stanislav 
Hammer – hokej, družstvo děvčat Gymnázia Velké Meziříčí – basket-
bal, Jan Trutna (1999) – duatlon, triatlon, TJ Spartak Třebíč, MUDr. Petr 
Juda – volejbal, Petr Vašíček – volejbal

Nominační přehled připravila ing. Zuzana Villertová
Podrobný přehled byl otištěný v čísle 10

Jednání nejvyššího orgánu České-
ho svazu ochránců přírody se usku-
teční ve dnech 24. a 25. března 2012 
v Ústí nad Labem. V současnosti již 
proběhla krajská shromáždění zá-
stupců základních organizací, která 
zvolila své delegáty na sněm. Je 
třeba řešit hodně problémů. V roce 
2011 opět poklesla členská základ-
na. Proto práce se členy, členské 
výhody, práva a povinnosti budou 
jedním z hlavních témat sněmu. 
Stoupá počet podporovatelů a stálých 
přispěvatelů. Z toho plyne, že řada 
členů se na práci podílí, ale nechce 
se vázat a organizovat. Nebo nemá ty 
správné podněty a informace, které 
by je zapojily do práce v základních 
organizacích. Proto je třeba obecně 
zkvalitnit práci se členy. Bude vy-
tvořena komise pro péči o členskou 
základnu. Důležitou oblastí je práce 
s mládeží. K největšímu úbytku čle-
nů dochází právě u mladých lidí. Děti 
po dosažení plnoletosti odcházejí. 
Proto musíme oživit sdružení mla-
dých ochránců přírody a nalézt cestu, 
aby nám mladí členové neodcházeli.

Sněm se bude zabývat hlavně 
ochranou přírody a krajiny. Jsou to 
tradiční svazové programy ochrany 
biodiverzity, rozšíření činnosti po-
zemkových spolků. Znamená to ješ-
tě užší spolupráci s ministerstvem 
životního prostředí a Lesy České 
republiky. Svaz se musí také vyjá-
dřit k problémům celorepublikového 
významu typu péče o národní parky, 
budování jezu na Labi, vytvoření 
Národního parku Křivoklátsko.

Celkově je nezbytné stále více 
přibližovat přírodu občanům. Při-
bližovat a představovat veřejnosti 

zajímavé přírodní lokality a vzbudit 
tak zájem místních lidí i návštěvní-
ků o jejich ochranu.

Projekty Českého svazu ochrán-
ců přírody musí být zaměřeny na 
přírodní bohatství určitého území 
či lokality, podporovat výstavbu na-
učných stezek i rozhleden. Nezbytné 
je také zabezpečení pojištění našich 
členů při jednotlivých aktivitách 
v přírodě.         PhDr. Arne Němec,

předseda ZO Českého svazu 
ochránců přírody Velké Meziříčí

Český svaz ochránců přírody 
před sněmem

Harmonogram blokového čištění 
jaro 2012

Datum Ulice
Středa 21. 3. 2012 U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Za-

hradníčka, Záviškova
Čtvrtek 22. 3. 2012 Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, 

Polní, Na Hliništi, Nová říše, Strmá
Pátek 23. 3. 2012 U Statku, Arch. Neumana, Sluneční, Střední
Pondělí 26. 3. 2012 Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručova, Nádražní, 

Nad Tratí, Malá stránka, V Jirchářích
Úterý 27. 3. 2012 Třebíčská, Jižní, malý obchvat
Středa 28. 3. 2012 Oslavická, Školní, Mírová
Čtvrtek 29. 3. 2012 Pionýrská, Čermákova, Markova, Demlova, Emilie 

Zachardové, Zdenky Vorlové, Zelený kout
Pátek 30. 3. 2012 Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, 

Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží
Pondělí 2. 4. 2012 Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, Na 

Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá
Úterý 3. 4. 2012 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá, 

Krškova
Středa 4. 4. 2012 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla 

Pánka, Čechova, Boční, Bezděkov
Čtvrtek 5. 4. 2012 Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, 

Moráňská, Pod Hradbami, Podhradí
Pátek 6. 4. 2012 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, 

příjezd k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Úterý 10. 4. 2012 Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník

-ts-

V Osové Bítýšce se sešlo dvacet Josefů na Josefské zábavě v sobotu 17. března 2012.                                                                         Foto: Iva Horká
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Prodám
■ Klasickou obývací stěnu + pe-
řináč + konferenční stolek – cena 
3.000 Kč. Dále 4 kuchyňské židle, 
velmi pěkné, světlé dřevo 1.200 Kč. 
Tel.: 605 255 682.
■ Konzumní brambory. 3 Kč/kg. 
Tel.: 777 230 434.
■ Brambory Adéla. 4 Kč/kg. Tel.: 
608 874 458.
■ Škodu Fabii 1,4 TDi, r. v. 2003, 
plná výbava, klimatizace, závěs. 
Cena 98.000 Kč. Tel.: 725 023 762.
■  Mace šk y.  6  Kč / k s .  Tel .: 
737 767 876.
■ Dvě čalouněné postele s úlož-
ným prostorem. Cena celkem 
3.000 Kč. Tel.: 776 074 151.
■ Škodu Superb 2,5 V6 TDI Ele-
gance, automat Tiptronic, 114 kW 
(153 PS), el. okna i zrcátka, vy-
hřívané sedačky i vzadu, přední 
el. stavitelná, u řidiče s pamětí, 
automatická klimatizace, tempo-
mat, multifunkční stavitelný volant, 
centrál. dál. zamykání, couvací sen-
zory, senzor deště, xenony, mlhov-
ky, palubní počítač, černá metal., 
černá polokůže, závěs, venkovní 
teploměr, rádio s CD měničem, 
dálniční známka, 17" elektrony 
+ zimní pneu. R. v. 2003, najeto 
poctivých 180 tis. km, spotřeba 7 l, 
nebouráno, garážováno, perfektní 
stav. Cena 175.000 Kč, Velké Me-
ziříčí. Tel.: 602 732 803.

■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý, najeto 112 tis. km, cena 
15.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 
1990, platná STK, garážovaná, 
62 000 km, 1. majitel, cena doho-
dou. Tel.: 603 805 195.
■ Trafosvářečku JS-90 továr-
ní výroby s usměrňovačem za 
2.200 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Mrazák pultový, pračku Romo 
kombi, pračku z roku 1950 v dře-
věném obalu. Vše v provozu. Tel.: 
774 185 844.
■ Kvalitní násadu kapra lysce 
z jarního výlovu o váze do 0,5 kg. 
Tel.: 731 415 786.
■ Sklo na skleník š. 51×145 cm, 
140 ks. Zn. velmi levně. Tel.: 
605 349 606.
■  M o t o r o v ý  v e r t i k u l á -
tor – provzdušňovač t rávníku 
zn. Hecht S390B, motor 3,5 HP 
Briggs & Stratton. Původní cena 
12.000 Kč, nyní 6.500 Kč. Výborný 
stav. Tel.: 603 289 396.
Koupím
■ Koupím originál hever do 
Renaultu a prodám letní kola R15 
elektrony na Š Octavia. Cena doho-
dou. Tel. 733 475 636.
■  Koupím př ívěs za Terru 
nebo Vari, i domácí výroby. Tel.: 
606 877 478.
■ Vykoupím vaše odhlášené auto. 
SMS prosím na číslo: 739 720 050.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-

jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemínky, 
plechové – dřevěné muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oble-
čení, vatované kabáty, vyzname-
nání, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, staré 
fotografi e vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Bezděkov. 
Po celkové rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.

Prodám prostorný slunný 
byt 3+1, 82 m2 po kompletní 
rekonstrukci. Včetně garáže 
a zahrady s novým posezením 
a krbem. Lokalita Měřín – 
Černá. Cena 1.200.000. Tel.: 
603 240 141.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
ul. Krškova, cihlový, lodžie, sklep, 
4. NP. Volejte 604 904 866, nejsem 
RK.
■ Prodám řadovou garáž na ulici 
Bezručova. Cena dohodou. Tel.: 
732 876 446 po 17. hodině.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Křižanově, U Školy. 
2. patro třípatrového panelového 
domu, slunný, teplý, nová kuchyň-
ská linka. Obytná plocha 72 m2. 
Okna a jádro původní. Cena dle 
dohody. Tel.: 732 612 622.
Pronajmu
■ Pronajmu malou garsonku 
ve Velkém Meziř íčí. Slušným 
lidem. Volná od 20. března. Tel.: 
732 411 587.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Poš-
tovní. Nájem 4.700 Kč + zálohy. 
Tel.: 608 636 583.

■ Pronajmu slunný cihlový byt 
2+1 ve VM v klidném prostředí, za 
rozumnou cenu. Tel.: 739 781 509.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici ve VM. Nabídky zasílejte na: 
garaz.cermakova@seznam.cz.

Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Mírová. Byt je částečně vy-
baven, zateplený, nová okna, 
výtah. Tel.: 734 543 930.

■ Hledám pronájem bytu 1+kk 
až 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
733 716 040.
■ Hledám pronájem bytu 1+1, 
1+kk nebo garsonky ve Velkém 
Meziř íčí. Od 1. 5. 2012. Tel.: 
605 128 000.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská od 1. 4. 2012. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve VM 
– Hliniště, ihned k nastěhování. 
Cena: 9.900 Kč + inkaso. Tel.: 
608 784 916.
■ Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. Ja-
roše, částečně zařízený, ostatní dle 
dohody. Tel.: 774 495 876.
■ Pronajmu ihned dlouhodobě 
byt 3+1. Nájem 4.000 Kč + inka-
so, jedno nájemné předem. Tel.: 
776 665 551.
Daruji
■ Hnůj (králičí, slepičí). Tel.: 
774 185 844.
Různé

Doučování dětí mladšího škol-
ního věku, zaměření na Čj, M. 
Tel.: 731 271 632.

■ Nabízím šití záclon, závěsů, 
ložního prádla, opravy i úpravy 
dámských a dětských oděvů, vý-
měny zipů a zkracování délek. Tel.: 
604 628 092.

22. březen – Světový den vody
Pohledem do kalendáře každý z nás určitě zaznamená významné dny 

v roce. Některých důležitých dnů si řada z nás ještě nevšimla a je dobré 
si je připomenout. Mezi tyto dny určitě patří Světový den vody, který 
připadá na 22. březen. Proč a od kdy si tento den připomínáme?

Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci OSN 
o životním prostředí a rozvoji v brazilském Rio de Janeiru. Proč byl 
tento den vyhlášen? Všichni víme, že voda a ovzduší jsou podmínkou 
existence života a ve spojení s výživou a dostupnou energií podmínkou 
existence lidstva. Voda sice pokrývá asi 71 procent povrchu Země, jde 
však hlavně o vodu slanou, přičemž pro člověka je využitelný jen zlomek 
těchto světových zásob vody. Asi málokdo z nás si uvědomí, že v současné 
době více než miliarda lidí (nyní sedmina lidstva) trpí nedostatkem pitné 
vody, resp. nemá přístup k nezávadné vodě. Nedostatek pitné vody patří 
totiž v současnosti mezi nejzávažnější globální problémy. A vyhlídky 
do budoucna nejsou dobré, spíše naopak. A právě proto si připomínáme 
Světový den vody, který je oslavou úcty a pokory k vodě jako takové. Pro 
obyvatele rozvinutých zemí, tedy i pro nás, je naprostou samozřejmostí, 
že máme dostatek kvalitní vody, že můžeme dle vlastního uvážení použít 
libovolné množství vody ke každodenním činnostem jako je vaření, osobní 
hygiena, uklízení nebo praní. V České republice spotřebuje každý z nás 
k uspokojení svých potřeb denně cca 100 litrů čisté vody. V nejchudších 
zemích světa se však lidé musí spokojit denně zhruba s 10 litry na osobu 
a velmi často si tuto vodu dost obtížně zajišťují. Je třeba si také připome-
nout, že voda je bezesporu jedním z nejvýznamnějších „epidemiologic-
kých“ faktorů. Známe případy vážných infekčních onemocnění, jež ve 
světě postihují oblasti zasažené živelními pohromami, které způsobují 
významné znečištění zdrojů vody. Nikoho z nás nenechají určitě klidnými 
reportáže z afrických zemí, kde denně umírají děti a dospělí následkem 
nedostatku pitné vody nebo používání vody infi kované.

22. března je každý rok pořádána řada osvětových, vzdělávacích 
i zábavných akcí, které mají zvýšit zájem veřejnosti a odpovědných in-
stitucí o ochranu vodních zdrojů a jejich hospodárné využívání. Každým 
rokem nese Světový den vody nějaký podtitul související s problémem, 
který je třeba naléhavě řešit – v roce 2010 „Čistá voda pro zdravý svět“, 
v roce 2011 „Voda pro města“ a v letošním roce to je „Voda a bezpečnost 
potravin“. Budou se tedy otevírat diskuze nad významem čisté vody ve 
vztahu ke kvalitě potravin. V současné době se v mnoha zemích světa 
zhoršuje kvalita jídla, ať už je to z důvodů zvedání úrovně cen komodit, 
měnících se stravovacích návyků, růstu populace nebo změn klimatu. 
Spolu se znečištěnou vodou se škodliviny dostávají ve stále větší míře 
do organismu lidí, což způsobuje zhoršení zdravotního stavu obyvatel-
stva. V budoucnu bude stále akutnější nedostatek vody určitě významně 
ovlivňovat potravinovou bezpečnost.                               (Placená inzerce)

Při příležitosti oslav Světového dne vody a v návaznosti na nutnost 
pečovat o zdroje pitné vody stávající i nově budované bych vám ráda 
nabídla služby fi rmy ENVIRO-EKOANALYTIKA, s. r. o. se síd-
lem ve Velkém Meziříčí, která se vodohospodářskou problematikou 
v celé šíři zabývá již více než 18 let. Firma provozuje akreditovanou 
laboratoř, která provádí odběry a rozbory všech typů vod, včetně sle-
dování a kontroly kvality vod v bazénech. Dále fi rma nabízí budování 
nových vodních zdrojů, vrtů, čištění studní, možnosti úpravy vody, 
hydrogeologické průzkumy a posudky, stavební a projekční činnost 
ve vodohospodářské oblasti, zajištění „dotačního managementu“ 
(splnění administrativních povinností příjemce dotace směrem 
k poskytovateli dotace) a poradenskou činnost. Informace najdete na 
www.enviroeko.cz. Pokud potřebujete poradit v problematice vody, 
navštivte nás, vyřešíme vaše problémy.

Ing. Bedřiška Hladíková, jednatelka fi rmy

Prodej nosnicové směsi
10 kg/85 Kč, 50 kg/400 Kč.
Hrbov 9, tel.: 737 477 773.

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje bytu

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

záměr prodeje bytu:
o velikosti 2+1 č. 12 v domě č. 1595 na ulici Čechova č. 8, 
Velké Meziříčí.

Byt je situován ve 2. nadzemním podlaží o půdorysné ploše 
56,74 m2.
Minimální nabídková cena 855.120 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů
Velké Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu 
ve dnech 13. 3., 15. 3. a 19. 3. 2012 v době 15–16 hodin.

Nabídky v uzavřených obálkách s označením 
„Prodej bytu“ budou předloženy na jednání 
zastupitelstva města k rozhodnutí dne 10. 4. 2012.

Písemné nabídky přijímá do 6. 4. 2012 do 12 hodin
JUDr. Karel Lancman
Městská správa bytů
Náměstí 79/3
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 230

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí

nabízí k pronájmu
uvolněné prostory 

vybaveného
fi tcentra.
Cena dohodou.

Informace podá
pan Babák, 

tel.: 566 522 442.

nejen zahradní nábytek

Zveme vás k návštěvě podnikové prodejny
Čeká vás více jak 300 m2 kryté prodejní plochy s nejširší nabídkou 
v regionu, vše za přijatelné ceny
• Zahradní nábytek z borového a akátového dřeva, plastový 

teakový a ratanový nábytek, kovový zahradní nábytek, 
polstrování na nábytek

• Dřevěné květináče, regály, stojany na víno a další výrobky 
ze dřeva

• Špičkové nátěry na dřevo od firmy REMMERS
• Vybavení dětských hřišť – houpačky, pískoviště, domečky, 

dětský nábytek…
• Pro zahrádkáře – zemina, substráty, mulčovací kůra, Lignohumát…
Od 26. 3. 2012 změna provozní doby
pracovní dny 7.00–16.00
soboty 8.00–12.00
26. až 31. 3. sleva 10 % na všechny nákupy.
INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 • www.ingeld.cz

Městský psí útulek darujeMěstský psí útulek daruje
● americký stafordšírský teriér, pes,

3 roky starý, hodný
● shitzu
● bílý špic, fenka, 1,5 roků stará, hodná
● kříženci, pes a fenka, starší

Tel.: 723 778 248.

Telefónica O2 hledá
komunikativní
a fl exibilní lidi.

Plat 25 tis. Kč.
Tel. 606 067 500.

Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/KY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Požadavky:
● předpoklady pro výkon činnosti ředitele/lky školy 

a odborná kvalifi kace podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v platném znění

● znalost školských předpisů
● občanská a morální bezúhonnost
● organizační a řídící schopnosti

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy 
„Konkurz doplňte název organizace– NEOTVÍRAT“)
podávejte v termínu do 23. 3. 2012 na adresu:
Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Podrobnější informace a seznam požadovaných dokladů naleznete 
na úřední desce a webu města.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Seznámení
■  54letá h ledá muže .  Tel .: 
605 927 246.

Daruji
■ Krásné štěňátko – asi ně-
mecký ovčák, dvouměsíční. Tel.: 
605 618 558.

Nově otevřeno 

Kolagenárium, solárium
Body wrapping (skořicové zábaly)
Manikúra, P–shine, líčení
Hornoměstská 38 

     
     

  Te
l.:  

777
 67

1 6
67

 

Vrchovecká 25
Velké Meziříčí
Tel.: 566 522 985
www.flouma.cz

zahájilo prodej ovocných stromů
a okrasných dřevin v širokém sortimentu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky
Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu

Přehled přednášek – březen, duben
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
27. 3. přednáška Beseda k publikaci „Hledáme své předky“ Vl. Makovský
 3. 4.  přednáška Z historie pohlednice Jan Prchal
10. 4. přednáška Jihlavsko pohostinné – video Antonín Vrzáček

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER – BŘEZEN 2012

Středa 21. v 19.30 hodin
HAPPY HAPPY
Zábavný fi lm o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím 
netradičním řešení, natočila norská režisérka Anne Sewitsky, která za 
snímek získala ocenění na festivalu v Sundance 2011. Komedie Norska, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 88 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Režie a scénář: 
Woody Allen. V hlavní roli O. Wilson, R. McAdams, C. Bruni. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 94 minut
Pátek 30. v 19.30 hodin
TURÍNSKÝ KŮŇ
Drama Maďarska, Švýcarska, Francie. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný
Vstupné: 70, 72 Kč 146 minut
Sobota 31. v 19.30 hodin
OBHÁJCE
Film režíroval Brad Furman podle scénáře Johna Romana, vytvořeného 
podle literární předlohy Michaela Connellyho. Krimi USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut

Malé ohlédnutí za plesovou sezonou 
Jupiter clubu

Poslední roky nelze mluvit o tom, že by se pořadatelé plesů do Jupiter 
clubu zrovna hrnuli. Pravidelně plesovou sezonu otevírá ples města 
a uzavírá Charitativní ples, tradiční jsou dva plesy studentské – gymnázia 
a Světlé. Prostory klubu stále využívají pro svůj ples zdejší hasiči, do 
loňského roku ještě i sportovci. Ti to letos vzdali. Ale na štěstí se objevili 
odvážlivci, kteří si troufl i uspořádat ples bez předchozí dlouholeté tradi-
ce. Patří jim za to nejen dík, ale i obdiv, vezmu-li v úvahu jistou nechuť 
a nedůvěru spoluobyvatel ke všemu neznámému, novému.

O to větší obdiv si zaslouží, že si dovolili pozvat velký taneční orchestr. 
Riskovali nejen fi nanční propad, ale i vlastní důstojnost, kdyby členů or-
chestru bylo víc než tanečních párů. Organizátorům z velkomeziříčského 
Automotoklubu se ale risk vyplatil. Ono vlastně nešlo o risk, ale o dlouhou 
a poctivou práci, pokud si dobře vzpomínám, tak s přípravou plesu začali 
někdy začátkem října. Ples se jim vydařil. Zatrestband nebyl za trest, 
ale za odměnu a pro potěšení: uší, očí, ale hlavně srdce. Věřím, že jsme 
ho neslyšeli a neviděli naposledy. Dobře se nám tancovalo, poslouchalo, 
zpívalo a hlavně vzpomínalo. Dámy a páni z AMTK VM, řekněte jim za 
nás: „Příště přidejte ještě nějaký ten pěkný waltz, něžný valčík, ohnivé 
tango… Však vy sami moc dobře víte co, a vy to taky moc dobře umíte!“

Jiřina Kácalová

Dne 24. března 2012 oslaví své 
70. narozeniny pan
Jiří Šťasta
z Vídně.
Přejeme štěstí, neboť je v něm síla. 
Naději, neboť je v ní víra.
Lásku, bez které je člověk sám.
Ale ze všeho nejvíce zdraví,
neboť bez něj není naděje, štěstí 
ani lásky.

Manželka Jiřina,
dcery a syn s rodinami 

Roky plynou jak řeky proud,
jen vzpomínky zůstanou
a nedají zapomenout.
Dne 19. března 2012 jsme si při-
pomenuli 15 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček, pan 
František Šoškola
z Křižanova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná 
dcera Marie s rodinou. 

Tolik nás milovals, pro nás jsi žil. 
Tvé srdce zraněné nemělo sil.
Jen slzy a svíčky,
co na hrob Ti můžeme dát,
nikdy Tě nepřestaneme milovat.
Dne 19. 3. 2012 jsme vzpomněli 
10. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš drahý a milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan
Václav Večeřa.

Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka 

a synové s rodinami.

Dne 19. 3. 2012 by se dožil 98 let 
pan
Josef Nožička
z Laviček.
Dne 15. 12. jsme si připomněli 
20. výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka, 
dcery Marie a Božena, syn Josef, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 23. 3. 2012 by oslavil 80. naro-
zeniny náš tatínek, pan
Miloš Kryštof
z Březejce.
Zároveň vzpomeneme 9. výročí 
jeho úmrtí.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Čas rány hojí,
ale zapomenout se nedá.
Dne 27. března si připomeneme
nedožité 90. narozeniny paní
Růženy Rumlerové
z Velkého Meziříčí.
Stále s láskou vzpomínáme na naši drahou maminku a babičku.

Dcery, syn a vnučky s rodinami

Český svaz žen Velké Meziříčí připravuje na sobotu 21. 4. 2012

Letošní již osmý ročník se bude konat 21. dubna 2012, tak jako loni v sále 
„hasičky“ ve Velkém Meziříčí (nad gymnáziem). Zahájení v 16 hodin. 
Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.
Všechny předchozí ročníky byly velmi úspěšné. Informační články 
přinesly různé deníky a mediálním partnerem byl každoročně týdeník 
Velkomeziříčsko. O akci se rovněž dočtete na internetovém deníku 
www.vysocina-news.cz a www.novinyvm.cz. Krátký televizní šot je uveden 
na www.televizevm.cz. O výstavě již od roku 2007 probíhá vysílání v radiu 
Český rozhlas – Region (87,9 MHz). Podrobné informace o všech dřívějších 
ročnících je možné najít na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou popularitu a je zde vynikající zábava, kterou 
dotváří i hudební skupina Akordeon Band Vysočina. Ochutnávka zatím 
nikoho neskolila, a tak neváhejte a přijďte letos i vy jako vystavovatelé 
nebo jako hosté. 

Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje!

Bližší informace:
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2. Vzorky pálenek o obsahu 0,50 litru se podávají nejpozději do 

14. dubna 2012 do 12 hodin
● u Jaromíra Plodka (bytem Kozlov, nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429) 
● v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947)
● v pěst itelské pálenici Osová Bítýška u Ji ř ího Horkého 

(tel.: 776 320 856)
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií 
ovoce (slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice atd.)

3. Přijímají se vzorky s procentem alkoholu maximálně do 55 %.
4. Vyhodnocení provedou stanovené komise – vyhlášení výsledků bude 

zveřejněno na veřejné výstavě pálenek 21. dubna ve Velkém Meziříčí.
5. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry či pamětní plakety.

-jp- (Placená inzerce)

Odjezd ve 4.30 hodin od Domusu. Přihlášky do 10. 4. 2012 na tel.: 
Z. Švejdová – 775 647 604, L. Kučerová – 774 248 061.

Tentokrát na poněkud jiné téma, a to organizační a snad historicko-sou-
časné. Je březen, a to je čas, kdy výbor základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu připravuje pro své členy i ostatní příznivce zahrádkářské 
tématiky první akci letošního roku. Na Floru Olomouc pojedeme i letos. 
Zájezd se uskuteční v sobotu dne 21. 4., stanoviště pro odjezd je tradiční, od 
Domusu v 7.00 hodin. Přihlášky přijímá jako vždy př. Švejdová na tel. č. 775 
647 604 nebo osobně v Radnické ulici, kde bydlí. Z ekonomických důvodů 
odjíždí jen jeden autobus, proto je 10. duben posledním dnem pro přihlášení. 
Ještě před tímto zájezdem, a to dne 12. 4. se uskuteční na Fajtově kopci na 
moštárně výroční členská schůze naší organizace. Začátek v 17 hodin. Zve-
me vás všechny. A tím se dostávám k poslednímu tématu tohoto příspěvku.

V letošním roce to bude 55 let, kdy byl dne 29. září 1957 na I. ustavujícím 
sjezdu založen Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů v podobě, 
jak ho známe dnes. Tím došlo ke sloučení několika desítek zájmových 
organizací s touto tématikou, které působily jak v Čechách, tak na Moravě 
i Slovensku. K 31. 12. 1957 bylo ve svazu registrováno 48 706 členů v 650 
místních a 167 okresních pobočkách. V roce 1970 se ze svazu vyčlenili 
slovenští přátelé a v Bratislavě si založili svaz vlastní. Tím byly uplatněny 
zásady federalizace. Na VI. sjezdu v listopadu 1979 byl název upraven 
na Český zahrádkářský svaz. Do roku 1989 se členská základna v Česku 
neustále rozšiřovala a počet organizovaných členů dosáhl čísla 425 697, 
kteří byli v 4353 základních organizacích.

Přenesme se nyní z celostátní úrovně do našeho města. První zájemci 
o zahrádkářskou činnost v té podobě, jak ji známe teď, se sdružili na 
začátku padesátých let minulého století pod založenou Státní traktorovou 
stanicí ve Velkém Meziříčí, pokud se lze spolehnout na kusé informace 
pamětníků. To však neznamená, že by lidé o tento druh zájmové činnosti 
neměli zájem nejenom v letech, ba dokonce stoletích ještě dřívějších. 
V souladu s usnesením I. sjezdu byly ve Velkém Meziříčí v roce 1957 
zájemci sdruženi do Českého zahrádkářského svazu a v této organizační 
podobě vyvíjíme svou činnost i v současném období. Je zcela logické, 
že činnost organizace je z velké míry ovlivňována společensko-ekono-
mickými vlivy dané doby a nijak se nevymyká z činnosti celého svazu. 
V 55leté historii lze nalézt dva zlomové body.

Ke konci šedesátých let minulého století bylo registrovaných členů 161 
v 6 zahrádkářských lokalitách, kteří hospodařili na 6,25 ha půdy. Výrazný 
rozvoj zahrádkových osad nastal u nás i v celé republice až v 70. letech 
minulého století, kdy ČZS využil usnesení vlády z roku 1975, které ulo-
žilo obcím a městům včlenit do zpracovávaných územních plánů plochy 
pro zahrádkové osady a následný výnos ministerstva zemědělství z roku 
1977 o přidělování pozemků nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu 
organizacím ČZS k trvalému nebo přechodnému využití pro zřízení za-
hrádkových osad. Na konci roku 1989 bylo v naší organizaci registrováno 
729 členů, kteří obhospodařovali 38,742 ha půdy. Následné události v roce 
1990 a letech dalších zcela změnily společenské poměry v tomto státě. 
Vyslyšeli jsme přání našich členů a půda, na které realizují svoji zálibu, 
je v jejich vlastnictví, což dříve nebylo možné. Na rozdíl od většiny členů 
v ostatních organizacích na území republiky jsme zachránili až na jednu 
výjimku všechny lokality, ať byly tyto pozemky dříve ve vlastnictví naší 
organizace, města Velké Meziříčí nebo státu. Za posledních dvaadvacet let 
se otevřel široký vějíř možných seberealizací každého jedince. Lidé mají jiné 
priority, ekonomicko-technické vymoženosti převládají nejenom u nás, ale 
i v jiných státech Evropy. Celostátní členská základna klesla na konci roku 
2010 na 154 530 členů, naše základní organizace tento trend kopíruje. K 31. 
12. 2011 je registrováno 163 členů. Je těžké odhadovat budoucí směr vývoje 
celého zahrádkářského hnutí nejenom v naší zemi. S úbytkem členské zá-
kladny se potýkají i ostatní členské země EU, kde hlavně na západ od nás 
mají zkušenosti se zakládáním zahrádkářských osad mnohem větší a delší 
(první zahrádkářské osady v Německu vznikly už v roce 1820, v Holand-
sku a Francii jen o několik let později). Současné výkladní skříně nabízejí 
v tomto regionu, kam se hlásíme, nadbytek téměř všeho, ovoce, zeleniny, 
květin i dalších produktů, které lze z matky země dostat. Budoucnost ukáže, 
zda tento trend bude setrvalý a zda se zájem o amatérské pěstování nestane 
naprostou okrajovou záležitostí několika zoufalců nebo naopak výsadou 
úzké skupiny lidí, kteří si budou moci dovolit téměř vše.          Z. Nedopil

Dne 24. března 2012 oslaví 80. na-
rozeniny pan
Jaroslav Mička
z Velkého Meziříčí.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti přejí manželka 
a děti s rodinami.

1



Jupiter club, s. r. o., uvede
koncert
skupiny Jablkoň
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 190 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na prog. oddělení JC,
tel.: 566 782 004 (001).

Změna programu vyhrazena.   -zh-
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Jupiter club, s. r. o., uvede
koncert
skupiny Jablkoň
Vstupné v před
na 

Rezervace a odej vstupenek 
na prog. oddělení JC,
tel.: 566 782 004 (001).

é v předprodeji 150 Kč,
na místě 190 Kč.

ezervace a prodej vstupenek
prog. oddělení JC,
: 566 782

pné v před
na m

Rezervace a odej vstupenek 
a prog. oddělení JC,

.: 566 782 0

né v předpr
na mí

Rezervace a prodej vstupenek
a prog. oddělení JC,

.: 566 782 

Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001) 
nebo program. oddělení JC. 

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. 
Starý profesor se po smrti vrátí do svého bytu jako duch. Nebude tam 
ale sám – přebývají tam totiž také další tři duchové a jeho bývalý lékař 
se snoubenkou… Hrají: Jiří Langmajer, Martina Hudečková, Miluše Bitt-
nerová, David Suchařípa a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Úterý
27. března 2012

kinosál JC
od 19.30 hodin

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON
vás srdečně zvou na

Jupiter club, s. r. o.
uvede divadelní komedii
Dívčí válka
pátek 23. března 2012 v 19.30 hodin 
na velkém sále. Toto představení 
s novými a mladými tvářemi je plné 
energie a radosti. 
Jediným cílem tohoto představení 
je bavit!
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, To-
máš Krejčíř, Václav Upír Krejčí, 
Petr Jablonský, Veronika Nová, 
Dominika Kadlčková, Jan Antonín 
Duchoslav
Více informací na tel. 566 782 004 (001)

v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin
na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předpro-
deji, na místě 120 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek na program. 
oddělení JC, tel. 566 782 004-5.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
18. dubna 2012 – Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto

Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

Concentus Moraviae XVII. mezinárodní hudební festival 13 měst

KOUZLO ČÍSEL
17. ročník festivalu proběhne mezi 
2. a 30. červnem 2012 s podtitulem 
„Kouzlo čísel“. V dramaturgii Bar-
bary Marie Willi zazní více než tři 
desítky koncertů hudby z období 
od středověku po baroko v podání 
špičkových českých a zahraničních 
hudebníků zabývajících se auten-
tickou interpretací staré hudby. Festival bude vážně i hravě představovat 
nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě a hledat jejich prostřednictvím 
znějící řád, který by uvedl duši posluchače do harmonie. -jm-
Ve Velkém Meziříčí se uskuteční opět dva koncerty:
► pátek 8. 6., zámek – zámecká jídelna v 19.30 hodin, Třikrát tři 

– Petra Matějová (kladívkový klavír), Róbert Šebesta (klarinet), 
Jaroslaw Thiel (violoncello)

► neděle 24. 6., zámek – zámecká jídelna v 19.30 hodin, Sophia 
Jaffé – housle

více na www.concentus-moraviae.cz

Jupiter club, s. r. o., uvede
divadelní komedii Divadelního spolku Háta
Světáci
neděle 15. 4. v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné 300 Kč.
Rezervace a prodej na tel.: 566 782 004 (001) nebo na program. oddělení JC.
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém 
hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dra-
matickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou 
vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém 
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na 
úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního pro-
fesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí 
na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Notoricky známá fi lmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka 
Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 
trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých fi lmů. 
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice 
Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře:
Gustav: Viktor Limr/Lumír Olšovský/Filip Tomsa
Tonda: Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček
Honza: Aleš Háma/Martin Zounar
Božka: Vlasta Žehrová/Olga Želenská
Zuzana: Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíková
Marcela: Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková
Trčková: Miriam Kantorková/Vlasta Peterková
Profesor: Josef Oplt/Jan Přeučil
Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán, Hovorka, Prodavač): Petr Gelnar/
Martin Sobotka
Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní, Vašut, Milenec): Lukáš Pečenka/
Pavel Vítek

Jupiter club, s. r. o. uvede
Pořad
s Miroslavem
Donutilem
„Cestou necestou“
Neděle 29. 4. 2012 v 19.30 hodin,
kinosál JC
Vstupné 250 Kč, rezervace
a prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004(001),
program. oddělení JC.

Jupiter club, s . r. o, uvede
pořad pro děti 
Zpíváme a tančíme 
s Míšou –
Čarodějnická show
Sobota 21. 4. 2012 v 15 hodin, velký 
sál JC. Vstupné 100 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 
566 782 004(001), prog. oddělení JC.

Pizzerie vás srdečně zve na výstavu
Nitka k nitce
do 7. 4. 2012.
Výstava (převážně) tkalcovských prací žáků ZŠ 
a SŠ Březejc.

 VÝSTAVY

Karel May – století 
legendy
Výstava pořádaná ke 170. výročí 
narození a 100. výročí úmrtí spiso-
vatele a k 50. výročí premiéry fi lmu 
Poklad na Stříbrném jezeře. 
Výstavní síň Jupiter clubu, otevřeno 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin, do 
30. 3. 2012.

Obec Dobrá Voda, knihovna, 
ZŠ a MŠ vás opět zvou na výstavu
Velikonoce u nás
25. 3. 2012 od 13 hodin v KD Dobrá 
Voda
Ukázky výrobků a jejich zakoupení 
během výstavy.
Pletení z proutí, papíru, pedigu, 
různé techniky, zdobení kraslic, 
perníčky, enkaustika, origami, 
patchwork, paličkování a další.

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na výstavu
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
aneb HODY, HODY DOPROVODY
Pondělí 2. dubna – středa 4. dubna 2012
velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 9–17 hodin
Program:
Pondělí 2. dubna 2012
* pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti Dětského 
střediska Březejc) * výroba velikonoční dekorace (pí Horká a klienti 
DS Březejc) * 14.30–17 hodin Origami (Telmen Baigal, student HŠ Světlá 
a OA VM) * kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky 
(pí Banasová, pí Hauserová Jaroměřice)
Úterý 3. dubna 2012
* pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti  Dětského 
střediska Březejc) * výroba velikonoční dekorace (pí. Horká a klienti 
DS Březejc) * 14.30–17 hodin Origami (Telmen Baigal, student HŠ Světlá 
a OA VM) * kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky 
(pí Banasová, Hauserová Jaroměřice) * ve 14–17 hodin si mohou zájem-
ci vyrobit motýlka z přírodního materiálu nebo technikou pergamano 
(SEV Ostrůvek)
Středa 4. dubna 2012
* malování kraslic (pí Suchánková Borkovany) * výroba velikonoční 
dekorace (pí Horká a klienti DS Březejc) * kraslice malované voskem, 
velikonoční perníčky, košíčky (pí Banasová, Hauserová Jaroměřice) 
* ve 14–17 hodin si mohou zájemci vyrobit motýlka z přírodního mate-
riálu nebo technikou pergamano (SEV Ostrůvek)* 11–17 hodin Origami 
(Telmen Baigal, student HŠ Světlá a OA VM).
Velikonoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. 
Své práce vystavují: Dům dětí a mládeže VM, Domov pro seniory VM, 
L. Mieržwinský Martinice, I. Malcová Měřín, M. Marková VM, Dětské 
středisko Březejc, pí Kachlíková Moravec, pí Pospíšilová Martinice, 
J.  Hodáňová Náměšť nad Oslavou, V. Jonáková Jersín, pí Strašáková 
VM, L. Švecová VM, Nesa – denní stacionář VM, pí Nagyová Křižanov, 
děti ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Heřmanice, Sociální služby města VM, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie VM, Střední škola řemesel a služeb VM, Mateřská 
a Základní škola Mostiště, Galanterie M. Poláková VM, Květiny Verunka 
VM, Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek), Základní škola 
a Klub maminek Pavlínov, Základní škola Oslavice – školní družina, 
Základní škola Tasov, Základní škola a Praktická škola VM, Základní 
škola a Střední škola Březejc, Základní škola Hany Benešové a Mateř-
ská škola Bory, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně 
Mgr. J. Štěrbové, členky ČSŽ a jejich příznivci.
Vstupné dobrovolné.                                                                            -hs-

Jupiter club, s. r. o.
uvede divadelní komedii
Dívčí válka
pátek 23. března 2012 v 19.30 hodin 
na velkém sále. Toto představení 
s novými a mladými tvářemi je plné 
energie a radosti.
Jediným cílem tohoto p
je bavit!
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, To-
máš Krejčíř, Václav Upír Krejčí, 
Petr Jablonský, Veronika Nová, 
Dominika Kadlčková, Jan Antonín 
Duchoslav
Více informací na tel 566 782 004 (001)
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HOKEJ DOROST

HOKEJOVÝ TURNAJ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

FOTBAL PŘÍPRAVKA
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SKIKROS

HÁZENÁ MLÁDEŽ

KUŽELKY

Uplynulý víkend 17. a 18. 3. proběhl 
na sjezdovce ve Velkém Meziříčí 
závod v mladé lyžařské disciplíně 
zvané skikros. Tato disciplína je 
zajímavá hlavně svým systémem 
rozjížděk, kdy proti sobě nastou-
pí hned čtyři závodníci, kteří se 
utkají na trati plné skoků a ostrých 
zatáček. Díky velkému nasazení 
Ski klubu VM vznikla na sjezdov-
ce atraktivní trať, která odolala 
i vysokým teplotám. Závod byl 
vypsán pro lyžaře i snowboardisty 
a zúčastnili se ho nejen mladí jezdci 

z místního klubu, ale také závodní-
ci, kteří se pravidelně objevují na 
předních příčkách českého poháru 
ve skikrosu. Závod ve Velkém Me-
ziříčí byl zajímavý i pro svůj průběh 
rozjížděk, kdy namísto klasického 
vyřazovacího systému se jelo bodo-
vacím způsobem, což ocenili hlav-
ně ti, pro které to byl premiérový 
závod a mohli si tak více zazávodit. 
Celý víkend se setkal s pozitivním 
ohlasem všech zúčastněných a my 
jim tímto děkujeme.
Výsledkové listy a fotogalerie na 
www.skivm.cz

-leš-

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – DHK Zora Olomouc 
32:45 (13:22)
Proti suverénu posledních dvou 
ročníků české dorostenecké ligové 
scény nastoupily naše hráčky s re-
spektem. Hanačky trestaly domácí 
útočné snahy rychlými brejky a od 
úvodu měly viditelně navrch. V dal-
ším vývoji jsme zpřesnili svoji útoč-
nou souhru, začali výrazně lépe 
bránit a výsledkem byla vyrovnaná 
pasáž v rozmezí 12.–20. minuty. 
Zlepšená hra vlila sebevědomí 
a dokázali jsme se držet v pěti-
gólovém odstupu. Ve zbývajících 
minutách první půle však hráčky 
pod tlakem začaly více chybovat 
a soupeřky přímočarými akcemi 
stanovily výraznější poločasový 
rozdíl. Po změně stran domácí tým 
bojoval, leč herní a fyzická převaha 
byla jasně na straně Olomouckých. 
Poslední čtvrthodinu hry změněná 
a chybující sestava soupeřek umož-
nila, že jsme se častěji dostávali do 
zakončení a alespoň „kosmeticky 
upravili“ výsledný brankový roz-
díl. Sled branek 1:5, 3:8, 7:10, 9:13, 
10:19, 12:20, 13:26, 15:28, 21:35, 
23:38, 28:39, 30:43. 7 m hody 
5/5:2/2, vyloučení 0:1.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna, Vávrová Michaela – Krato-
chvílová Hana (13/5), Závišková Iva 
(4), Sedláčková Klára (3), Koudelo-
vá Eliška (3), Homolová Michaela 
(3), Janečková Denisa (2), Fialová 
Eliška (2), Zezulová Kristýna (2), 
Nejedlá Michaela. Trenéři Záviška, 
Vidláková, Partlová.              -záv-
 1. Olomouc 15 15 0 0 604:271 30
 2. Zlín 15 13 1 1 433:314 27
 3. Veselí n. M. 14 11 0 3 433:322 22
 4. Otrokovice 15 9 1 5 439:396 19
 5. Poruba 14 7 2 5 392:359 16
 6. V. Meziříčí 15 8 0 7 472:447 16
 7. J. Hradec dor. 14 5 0 9 359:362 10
 8. Karviná 15 3 2 10 258:415 8
 9. Bohunice 14 3 0 11 282:387 6
10. HK Hodonín 14 3 0 11 335:477 6
11. Kunovice 15 0 0 15 198:455 0

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Slávia-Fatra Na-
pajedla 37:22 (18:11)
V sobotním utkání nás čekal soupeř 
z Napajedel, kterého jsme dokázali 
v podzimní části porazit na jeho 
palubovce. Soupeře jsme také jed-
noznačně přehráli v zimní přípravě 
na turnaji v Telnici, a proto jsme si 
nepřipouštěli, že bychom mohli mít 
se soupeřem větší problémy.
Úvodní minuty vyšly lépe hostům, 
když se prosazovali přes nedůraz-
nou obranu (3. minuta 0:2). Naši 
hráči nebyli evidentně zahřátí na 
provozní teplotu, útoky končily 
v rukou brankáře, v obraně jsme 
nechávali soupeři příliš mnoho pro-
storu k zakončení. V 10. minutě tak 
byl stav 5:6. Pak se podařilo zlepšit 
obranu, za kterou se rozchytal 
Pepa Brabec, který zakládal rychlé 
brejky. Do poločasu jsme soupeři 
dovolili vsítit už jen pět branek. 
V útočné fázi se dařila kombinace 
spojek a také spolupráce s pivotem. 
Škoda jen, že zakončení nebylo 
efektivnější. Do šaten se tak šlo za 
stavu 18:11.
Do druhého dějství jsme šli s jas-
ným cílem zlepšit obranu, která 
bude základem pro rychlý přechod 
do útoku. To se podařilo na vý-
bornou, v prvních 15. minutách 
druhé půle jsme dostali pouze jednu 

branku a vytvořili si tak pohodlný 
náskok 29:12. V další části hry se 
postupně dostali na hřiště všichni 
hráči z lavičky. Do konce utkání 
jsme kontrolovali hru, v závěru 
se podařilo soupeři kosmeticky 
upravit brankový poměr na 37:22. 
Hráče je třeba pochválit za kolek-
tivní výkon. Střelecky a herně se 
dařilo Jakubovi Juránkovi a Petru 
Horákovi.
V př íštím utkání bychom měli 
potvrdit dobrou formu na půdě 
silného Zlína, se kterým jsme na 
podzim sehráli dobré utkání, ale se 
šťastnějším koncem pro soupeře.
7 m hody 0:2/2 vyloučení: 3:1, 
diváků 34
Sled branek: 0:2, 2:3, 4:5, 6:6, 11:7, 
13:9, 14:10, 18:11, 22:12, 29:13, 
31:15, 35:17, 36:20, 37:22
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (11), Horák Petr (8), 
Pavliš David (5), Pospíšil Jan (4), 
Janíček Martin (4), Fiala Martin 
(2), Lečbych Jan (2), Blaha Tomáš 
(1), Macoun Filip, Ambrož Micha-
el, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.   
 1. Rožnov 15 12 1 2 576:415 25
 2. Brno 15 12 1 2 537:420 25
 3. HK Ivančice 15 11 1 3 563:443 23
 4. Zlín 15 9 0 6 471:412 18
 5. Prostějov 15 9 0 6 506:513 18
 6. DTJ Polanka 15 8 1 6 450:383 17
 7. Velké Meziříčí 15 8 1 6 450:397 17
 8. STM Olomouc 15 7 1 7 443:422 15
 9. Sokol Telnice 15 5 0 10 452:525 10
10. Napajedla 15 4 0 11 323:482 8
11. Maloměřice 15 1 0 14 379:532 2
12. V. Bystřice 15 1 0 14 324:530 2

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice
Osobní obrana 0:9, utkání 1:15 
(0:6), Nájezdy 2:3
Sestava a branky: Benda Jakub 
– Buchta Dominik 1, Hnízdil Jan, 
Kratochvíl František, Babáček Ka-
mil, Svoboda Vojtěch, Bárta Samu-
el, Doležal Matěj, Šroler Dominik, 
Šubert Adam, Rohovský Vít, trenér: 
Janíček Martin, vedoucí družstva: 
Šidlo Ladislav.

Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
26:19 (16:10)
Hráči hráli od začátku s nasazením 
a vytvořili si náskok 4:1. Na Tomáši 
Blahovi nebylo znát tréninkové 
manko kvůli zranění a sázel jednu 
branku za druhou. Dobře mu sekun-
doval na rozehrávce Martin Janíček, 
který také svým dobrým pohybem 
rozrážel útoky Bohunic. Do polo-
času jsme si vytvořili vedení 16:10.
V druhé půlce nahecovaný soupeř 
se snažil brankově dotáhnout, vy-
rovnal hru a v 33. minutě snížil na 
18:15, to bylo ale všek, co jsme Br-
ňanům dovolili. Výborně chytající 
Vojta Drápela v brance nedovolil 
soupeři přiblížit se. Druhou půli 
i přes značné množství chyb se 
podařilo vyhrát o branku, a tak jsme 
mohli slavit první „jarní“ body po 
výhře 26:19.
7 m hody 4/3:3/3 vyloučení: 2:3
Sled branek: 4:1, 6:3, 7:5, 9:6, 13:8, 
16:10, 18:15, 21:17, 24:18, 26:19
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš (9), Janíček Martin 
(8/2), Fiala Martin (5/1), Svoboda 
Filip (2), Macoun Filip (1), Ambrož 
Michael (1), Stupka Tomáš, Frejlich 
Tomáš, Pažourek Tomáš, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.                              -šid-

Mladší žáci
Dne 18. 3. 2012 se uskutečnil turnaj 
mladších žáků v ledním hokeji ve 
Velkém Meziříčí.
V lednu jsme se my, rodiče, domlu-
vili, že by bylo hezké odměnit snahu 
našich hochů za celou sezonu, kdy 
tvrdě trénovali a snažili se zlepšo-
vat. Bylo proto na nás, rodičích, 
abychom se pokusili sehnat peníze 
a ochotné lidi.
Musím říct, že se stále najdou velcí 
příznivci, kteří nám přispěli buď 
fi nančně, nebo věcnými cenami. 
Tímto děkujeme firmě Bohuslav 
Ludvík – Prolog, Agro – Měřín, 
a. s., L – Truck, Ovoce – zelenina 
Kališ, Obec Kadolec, VV Sklo 
Křižanov, Malostránský pivovar 
Velké Meziříčí, P&L, spol. s r. o., 
Sport Borůvka, Město Velké Mezi-
říčí, Technické služby VM, s. r. o., 
a dalším fi rmám, které nechtěly být 
zveřejněny. Mediálně akci podpořil 
týdeník Velkomeziříčsko.
Když se nám podařilo sehnat dost 
peněz, oslovili jsme týmy, s kte-
rými jsme si tuto sezonu většinou 
nezahráli, nebo jsme se s nimi ještě 
ani nesetkali. Naše pozvání přijaly 
mužstva HC Moravské Budějovice 
2005, HC Orli Lanškroun, SK Ho-
rácká Slavia Třebíč, HCM Warrior 
Brno a HC Lvi Břeclav.
Týmy jsme rozdělili do dvou sku-
pin, kde se hrálo systémem každý 
s každým a poté se hrálo o pořadí, 
takže všechna mužstva odehrála 
tři zápasy. Naši hoši si vylosovali 
skupinu A, kde si zahráli s Morav-
skými Budějovicemi, které jsme 
porazili 1:0, a pak s Lanškrounem, 
s nímž jsme zvítězili 3:0.
Díky těmto výsledkům připadlo pro 
naše mužstvo 1. místo ve skupině 
a hrálo o celkové 1. místo v turnaji 
s týmem SK Horácká Slavia Třebíč, 
která vyhrála skupinu B.
Než došlo k tomuto rozhodujícímu 
utkání, proběhly na ledové ploše 
ještě dvě soutěže.
Nejdříve se soutěžilo v rychlosti. 
Z každého týmu byl vyslán nej-
rychlejší borec a nejrychlejší trenér. 
Mezi hráči vyhrál Jan Moučka 
z týmu HC Orli Lanškroun, náš hráč 
Jan Úlovec se umístil na 3. místě. 
Z trenérů byl nejrychlejší Petr Peli-
kán z HC Moravské Budějovice, náš 
trenér Ivo Dostál obsadil 5. místo.
Druhá soutěž prověřila přesnost 
střelby. Soutěžící stříleli na bránu, 
ve které byla plachta s nakresle-
ným brankářem. Žáci měli za úkol 
trefi t jeden z rohů branky, trenéři 
všechny. Předvedli, že jsou těmi 
správnými lidmi na správných mís-
tech. V této soutěži vyhrál Lukáš 
Mikeš z HCM Warrior Brno, náš 
hráč Miroslav Juda skončil na 6. 
místě. Z trenérů vyhrál Bronislav 
Najman z HC Orli Lanškroun a náš 

Karel Nekvasil si vystřílel 3. místo.
A jak turnaj dopadl? Naši hoši se 
umístili po těžkém boji, ve kterém 
rozhodovaly až nájezdy, na krásném 
2. místě, když ve fi nále Třebíčští 
měli trošku více štěstí.
Po velkém finále o první místo 
následovalo vyhlášení soutěží a vy-
hlášení nejlepšího hráče Romana 
Kadrnožky z SK Horácká Slavia 
Třebíč a nejlepšího brankáře Iva 
Svobody z HHK Velké Meziříčí, 
kteří si kromě diplomu a plakety od-
nesli i nové hokejky díky fi rmě Sport 
Borůvka. Na závěr proběhlo vyhlá-
šení výsledků celého turnaje od 6. 
místa až po první, kde všichni hráči 
získali krásné skleněné medaile, 
které nám navrhli a vyrobili zaměst-
nanci firmy VV Sklo Křižanov.
Co říci závěrem? Myslíme si, že 
tento turnaj se velice líbil a že 
všichni byli spokojeni. Pro hráče 
se nám podařilo zajistit ovoce díky 
majitelům fi rmy Ovoce – zelenina 
Kališovi a obědy díky Lukáši Dob-
rovolnému z restaurace Sportklub 
na zimním stadionu.
Doufáme, že jsme neudělali ostudu 
Velkému Meziříčí a naši soupeři si 
na nás v dobrém vzpomenou.
Ještě jednou chceme poděkovat 
všem rodičům, našim trenérům 
Karlu Nekvasilovi a Ivu Dostálovi, 
rozhodčím, rolbařům, časomíře 
a dalším, kteří se podíleli na hlad-
kém průběhu turnaje.
Za všechny rodiče mladších žáků

Zuzana Úlovcová
Skupina A: HHK Velké Meziříčí 
– HC Moravské Budějovice 1:0, 
branky a asistence: Bíbr Adam 
(Juda Miroslav); HHK Velké Me-
ziříčí – Orli Lanškroun 3:0, branky 
a asistence: Juda Miroslav (Bíbr 
Adam), Loup Patrik, Úlovec Jan; 
HC Moravské Budějovice – Orli 
Lanškroun 4:1
Skupina B: SK Horácká Slavia 
Třebíč – HCM Warrior Brno 5:1; 
SK Horácká Slavia Třebíč – HC Lvi 
Břeclav 3:2; HCM Warrior Brno – 
HC Lvi Břeclav 0:1
O 5. místo: HC Moravské Budějo-
vice – HCM Warrior Brno 5:2
O 3. místo: HC Orli Lanškroun – 
HC Lvi Břeclav 4:1
O 1. místo: HHK Velké Meziříčí 
– SK Horácká Slávia Třebíč 1:1 
(nájezdy 3:4)
Branky a asistence: Juda Miroslav 
(Loup Patrik), nájezdy proměnil Úlo-
vec Jan, Juda Miroslav, Bíbr Adam
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Svoboda Ivo – Pacalová Kristýna, 
Bíbr Adam, Barák Martin, Janou-
šek Petr, Karásek Luboš, Krůza 
Michal, Pacal Lukáš, Úlovec Jan, 
Havliš Matěj, Juda Miroslav, Řepa 
Vojtěch, Třeštík Filip, Šandera Lu-
káš, Báňa Michal, Pražák Michal, 
Loup Patrik, Kroutil Roman.

12. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

Agromotor VM – Technické služ-
by VM 7:4
Sobotka 3, Kadela, Peterka, Zacho-
val, Bíbr – Šmejkal, Chatrný 3
SK Netín – HC Bory 4:4
Sýkora 2, Juda, Dvořák – Kuchař 
3, Trejbal
HC Lukáš – SK Afcon Kunšovec 
VM 9:7
Beránek 3, Čejka 2, Pour 2, Jež, 
Molák – Klouda 3, Pyrochta 2, 
Hanáček, Florián
1. HC Bory 12 8 3 1 68:47 19
2. SK Omega VB 11 6 1 4 44:29 13
3. Sanborn VM 11 6 1 4 51:40 13
4. Agromotor VM 12 6 1 5 58:51 13
5. SK Netín 12 5 2 5 48:48 12
6. HC Lukáš 12 5 1 6 62:60 11
7. SK Afcon Kunšovec 12 3 1 8 45:75 7
8. Technické služby VM 12 3 0 9 46:72 6

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – HC Ta-
sov 4:6
Krejčí, Vondráček Jiří, Dohnal, 
Vidlák – Sláma 2, Jaseňák, Páral, 
Komínek, Chlubna
Horní Heřmanice – SPL Radostín 

nad Oslavou 7:5
Mejzlík J., Mejzlík Z., Kutílek 2, 
Horký, Šilhán, Dvořák – Hošek 2, 
Vaněk, Hubený, Pešek
1. HC Benetice 11 7 2 2 63:35 16
2. SK Vídeň 12 7 2 3 56:41 16
3. Horní Heřmanice 12 6 1 5 80:54 13
4. Farma Měřín 12 6 1 5 45:50 13
5. Auto Dobrovolný VM 12 4 3 5 56:60 11
6. SPL Radostín n. O. 12 4 2 6 38:59 10
7. River VM 11 4 0 7 33:57 8
8. HC Tasov 12 3 1 8 31:46 7

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

SK Lavičky – SK Stránecká 
Zhoř 6:7
Hladík, Fikr, Polák, Stupka, Čech, 
Havlíček – Bartušek 2, Vyhlídal, 
Kazda, Kujínek, Necid 2
HCF Dráhy VM – NHÚ Balinka 
VM 3:11
Láznička, Pavlas, Slavík – Vacula 
3, Veselý 3, Komínek 2, Necid, 
Strádal M., Strádal R.             -vid-
 7. NHÚ Balinka VM 9 7 0 2 53:27 14
 8. SK Lavičky 10 6 1 3 47:41 13
 9. SK Stránecká Zhoř 10 6 0 4 43:38 12
10. HC Pikárec 9 3 0 6 28:34 6
11. HCF Dráhy VM 10 1 1 8 27:58 3

Mladší přípravka
Tým tvoří 21 hráčů ročníků 2003 
a 2004. Od konce října 2011 tré-
nujeme pravidelně 2x týdně v tě-
locvičně. Za zimní období se hráči 
zúčastnili řady turnajů a ukázali, 
jak veliký pokrok ve fotbalových 
dovednostech udělali. Většinou 
jsme se umístili do 3. místa, a to i na 
kvalitně obsazených turnajích ve 
Znojmě, v Jihlavě, Želetavě a Bys-
třici, všude jsme byli překvapením 

pro ostatní týmy. Závěrečný turnaj 
se uskutečnil minulou neděli 11. 3. 
u nás ve Velkém Meziříčí. I zde 
jsme ukázali velké fotbalové zlep-
šení a kvalitní hru. Ve fi nále, proti 
silném u týmu Zlína, jsme remizo-
vali 3:3 a prohráli až v penaltovém 
rozstřelu. Nechali jsme za sebou 
i týmy Jihlavy nebo Brna. Dobré 
výsledky v přípravě jsou příslibem 
blížících se jarních mistrovských 
soutěží.        -vid-, foto: archiv -vid-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Třebíč D – Spartak VM
2487:2628 * 1:7
Toman M. 390:424 Baloun
Šplíchal 414:446 Starý
Toman L. 386:459 Lavický B.
Škrdla 400:418 Kováč
Kožina 481:424 Lavický J.
Kasáček 416:457 Korydek
Áčko po výborném výkonu dovezlo 

body z Třebíče.
Krajská soutěž Vysočiny

skupina B
Spartak VM B – Spartak VM C
1609:1619 * 2:4
Kamenský 397:388 Bača
Lavický Jo. 389:422 Weiss
Badalík 395:398 Lavický A.
Víteček 428:411 Mátl
V oddílovém derby překvapivě 
céčko porazilo béčko.

-sta-

Turnaj dorostu 17. 3. 2012 
ve Velkém Meziříčí

Výsledky: HHK VM – Dukla 
Jihlava 0:4; – HC Choceň 4:2; – HC 
Chotěboř 6:0
Pořadí:
1. HC Dukla Jihlava
2. HHK Velké Meziříčí

3. HC Choceň
4. HC Chotěboř
Sestava HHK: Vitešník – Sladký, 
Smažil, Novotný, Kučera, Vejnar, 
Burian P., Kampas F., Štěpánek, 
Kejda, Střecha, Kampas J., Kampas 
M., Marešová, Červinka, Burian L., 
Bernat, Šilpoch, Strnad, Tichý.  -kuč-Foto: archiv HHK

Foto: archiv HHK
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HOKEJ B

HÁZENÁ

VOLEJBAL

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HHK VM B – SK Telč junioři 10:3 
(3:1, 7:2) – nedohráno
Rozhodčí: Pokorný – Klouda, Hor-
ký. Diváků: 45. Poměr střel: 24:20. 
Branky: 4. min. Peterka (Kavina, 
Kudláček J.), 17. min. Kudláček M. 
(Šoukal), 20. min. Kavina (Kudlá-
ček J.), 24. min. Střecha (Pokorný), 
25. min. Vrána, 29. min. Kavina 
(Pokorný, Tůma), 34. Kudláček J. 
(Kavina, Peterka), 37. min. Tůma 
(Vondráček), 39. min. Malec (Kud-
láček J., Pokorný), 40. min. Vrána 
(Střecha) – 17. min. Kret, 22. min. 
Kubát, 27. min. Kret. Vyloučení: 
6:5, navíc Barák a Troščák (oba 
VM) po 10 minutách oba za ne-
sportovní chování. Využití: 2:0. 
Oslabení: 3:1. Sestava VM B: Šeba 
(od 27. min. Štourač) – Kudláček 
M., Invald – Peterka, Střecha – 
Trnka, Pokorný – Kavina, Kudláček 
J., Malec – Šoukal, Troščák, Křípal 
– Tůma, Barák, Vrána – Martinec, 
Smejkal, Burian V. – Vondráček.
V úvodní desetiminutovce byli 
lepší domácí hokejisté, kteří už 
od čtvrté minuty vedli po gólu 
Peterky. Postupně však přenechali 
aktivitu telčskému mládí a nemít 
v brance výborného Šebu, dostali 
by víc než ten jeden gól. Postaral 
se o něj po samostatné akci Kret. 
Naštěstí pro béčko vyrobili hosté 
v téže minutě hrubku a Martin 
Kudláček nezaváhal. Skóre tře-

tiny potom uzavřel v přesilovce 
Kavina a zvýšil na 3:1 pro HHK.
Od začátku prostřední části se 
utkání zvrhlo v sérii faulů na obou 
stranách a bylo rozkouskováno 
neustálým vylučováním. Z devíti 
branek ve druhé třetině jenom jedna 
padla za účasti 10 lidí na ledě. To 
hovoří za vše! S touto situací si lépe 
poradili domácí. I když inkasovali 
na 2:3 při vlastní přesilovce hned na 
začátku třetiny, nasázeli postupně 
Telči dalších sedm branek a bylo jim 
celkem jedno, jestli hrají přesilov-
ku, v oslabení nebo 4:4. Hostující 
hráči nedokázali účinně vzdorovat 
a chvílemi to vypadalo, že vůbec 
neví, co mají hrát.
Víc už se toho, bohužel, neudálo. 
Při odchodu do kabin došlo k in-
cidentu mezi hostujícím Kretem 
a jedním z domácích diváků a Telč 
poté odmítla znovu nastoupit na 
led. O osudu utkání tedy rozhod-
ne disciplinární komise. Tabulka 
prozatím zůstane beze změny, 
protože oba vzájemné zápasy mezi 
Telčí a Ledčí se zřejmě také dohrají 
jen u „zeleného stolu“. Jak tedy 
nakonec dopadl 2. ročník krajské 
soutěže mužů Vysočiny vás budu 
ještě informovat.                       -ht-

Tabulka po 19. kole:
1. Telč 14 11 0 2 1 98:50 35
2. V. Meziříčí B 15 7 4 1 3 70:47 30
3. Ledeč n. Sáz.  14 6 1 1 6 69:70 21
4. Telč – junioři 15 4 0 1 10 59:105 13
5. Žirovnice 16 4 0 0 12 74:98 12

Program HHK na tento týden
V neděli 25. 3. 2012 od 12.15 hodin hrají starší žáci HHK proti ženám 
HC Cherokees Brno. Za tým soupeřek nastoupí dvě odchovankyně 
HHK Aneta Krejčová a Adéla Marešová. Utkání se hraje na našem 
zimním stadionu.                                                                                     -hhk-

Novinky z týmu FC VM A
V neděli 25. 3. 2012 zahájí fotbalisté 
FC VM A jarní část divize D. Zimní 
přestávku strávil tým na 14. místě 
s 16 body a skóre 22:24. Do jarní 
části vstoupí s několika změnami.

Příchody:
Dufek Jaroslav – ukončil hostování 
v SK Líšeň.
Görner Radek – prodloužil o půl 
roku hostování s FC Vysočina 
Jihlava.
Polanský Jiří – přeřazen z dorostu, 
bohužel si způsobil vážné poranění 
kolene, které si vyžádá minimálně 
půlroční léčení.
Simandl Zdeněk – přeřazen z B 
týmu.
Simr Pavel – přestoupil z FC Vyso-
čina Jihlava.
Šimáček Jan – přišel na hostová-
ní z FC Vysočina Jihlava, post 
středový obránce. Podzim strávil 
v 1. HFK Olomouc.

Odchody:
Hort Jiří – přestoupil do FC Budišov 
– Nárameč. Jirka ukončil činnost na 
vlastní žádost z osobních důvodů.
Kruba Rostislav – neprodloužil 
hostování HFK Třebíč. Rosťa dostal 
nabídku chytat za mateřský klub.
Večeřa Zdeněk – ukončil sportovní 
činnost. Zdeněk ukončil činnost 
z osobních důvodů.

Realizační tým:
Maruška Tomáš – ukončil trenér-
skou činnost. Tomáš ukončil tre-
nérskou činnost z osobních důvodů, 
zůstává dále hráčem.

V přípravě na jarní část jsme ode-
hráli celkem 8 přípravných utkání 
s FC Náměšť 11:1, FC Čáslavice 
– Sádek 4:1, Sparta Brno 1:5, SK 
Bystřice n. P. 8:0, FC Vysočina 
Jihlava B 1:4, FC Slovan Rosice 2:5, 
FC Ivančice 6:1 a FSC Stará Říše 
2:2. Celkem v přípravě nastoupilo 
20 hráčů. Celkové skóre 35:18. 
Střelci: Görner 15×, Simr 8×, Dufek 
5×, Polanský 3×, Souček 2×, Netrda 
a Šimáček 1×.

Termíny jarních utkání:
25. 3. Ne 15.00
Pelhřimov – FC VM
1. 4. Ne 10.15
FC VM – Spytihněv
7. 4. So 15.30
Napajedla – FC VM
15. 4. Ne 10.15
FC VM – Dosta Bystrc
22. 4. Ne 16.00
Tasovice – FC VM
29. 4. Ne 10.15
FC VM – Žďár n. S.
5. 5. So 16.30
HFK Třebíč – FC VM
9. 5. St 17.00
Vyškov – FC VM
13. 5. Ne 10.15
FC VM – Bohunice
19. 5. So 16.30
Přerov – FC VM
27. 5. Ne 10.15
FC VM – Polná
3. 6. Ne 10.15
FC VM – Hodonín
10. 6. So 16.30
Otrokovice – FC VM
18. 6. Ne 10.15
FC VM – Vrchovina

-myn-

Kadeti zvládli poslední turnaj 
na jedničku

Volejbaloví kadeti Spartaku Velké 
Meziříčí měli v průběhu právě 
uplynulého víkendu na programu 
poslední turnaj letošního ročníku. 
Po předchozích dvou jim patřila 
první příčka s jedinou porážkou, 
kterou utrpěli na předchozím tur-
naji s Hradcem Králové. Tato 
skutečnost, spolu s faktem, že se 
poslední turnaj hrál v důvěrně zná-
mém prostředí tělocvičny u kostela, 
je tak pasovala do role favorita. Což 
je vždy tak trochu svazující. Kadety 
však turnaj zastihl ve skvělé formě, 
bez ohledu na momentální sestavu 
si hráči svoje vystoupení užívali 
a celý turnaj zvládli na jedničku. 
S jistotou a bez jediné porážky si 
zajistili extraligovou příslušnost 
i pro další ročník.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:0 
(19, 21, 25)
Páteční program byl pro náš celek 
hodně náročný, podle soutěžního 
rozpisu je čekali oba největší kon-
kurenti na přímou záchranu. Hned 
v úvodním zápase kadeti narazili 
na Hradec Králové, jenž je jako 
jediný dokázal porazit. Tentokráte 
mu však nedali šanci. Od úvodních 
výměn hráli soustředěně, obětavě 
a zodpovědně v každé výměně, 
z vcelku slušného příjmu dokázal 
několikrát dobře nahrávající Slavík 
svoje „bijce“ poslat i na prázdnou 
bránu (soupeř nestihl postavit blok). 
Dařilo se všem smečařům Slámovi, 
Bláhovi, ale především Matějkovi, 
do bodové sbírky přibylo i hodně 
bodů z dobře postavených bloků. 
A hlavně pro ně nebyl ztracený 

žádný míč v poli, a to se soupeři 
vždy špatně hraje. Hradec hrál 
v tomto zápase o všechno a dával do 
hry rovněž vše, v důležitých fázích 
zápasu jej však naši borci dokázali 
přetlačit. Na světě tak bylo první, 
perně vybojované a nesmírně cenné 
vítězství.
Sp. VM – ŠSK Beskydy 3:2 (21, 
22, – 20, – 23, 11)
Druhý páteční zápas proti bezpro-
střednímu pronásledovateli se opět 
stal představením kvalitního vo-
lejbalu této věkové kategorie. Naši 
kluci pokračovali ve výborném 
výkonu z předchozího klání a zápas 
směřoval k třísetovému vítězství. 
Frýdeckomístečtí však stále hráli 
jako o život a toužili po skalpu na-
šeho celku. Třetí set se hrál za jejich 
mírného náskoku a nakonec snížili 
na 1:2. Ve čtvrtém setu měli navrch 
naši hráči, soupeř srovnával až za 
stavu 22:22, koncovka mu však opět 
vyšla lépe. A tak se, jako v každém 
pořádném zápase, rozhodovalo 
v pátém setu. Ten se hrál podle na-
šich not od začátku, kluci jej zvládli 
na jedničku, a tak bylo po pátku 
víceméně rozhodnuto o sedmém 
místě v letošní extraligové tabulce 
této věkové kategorie.
Sp. VM – SK Volejbal Ústí n. Lab. 
3:0 (6, 26, 21)
Povinné vítězství nakonec bylo 
obtížnější, než se dalo čekat. V prv-
ním setu kluci na soupeře vlétli 
jak vítr, dařilo se vše, na co sáhli 
a soupeře doslova a do písmene 
„seřezali“. Ústeckého trenéra bylo 
v první přestávce slyšet snad až na 
ulici a tento recepis zabral. Soupeř 
začal nenápadně sbírat naše útoky 
a nakonec nebyl daleko od vyrov-
nání, vytvořil si dvě možnosti ke 

srovnání ve formě setbolů. Ty však 
nevyužil a pak už se hrálo podle 
papírových předpokladů.
Sp. VM – USK Slavia Plzeň 3:0 
(21, 16, 18)
Druhý sobotní zápas se již více-
méně dohrával, o všech hlavních 
postech bylo rozhodnuto, a tak se 
dá říci, že již o nic nešlo. Našemu 
celku slouží ke cti, že k zápasu 
přistoupil se vší zodpovědností, 
a i když trenéři postavili i hráče 
z lavičky, další povinné vítězství 
bylo doma.
Sp. VM – VO Příbram 3:0 (4, 0, 0)
Příbramští hráči nastoupili v mi-
nimálním počtu šesti hráčů, a to se 
jim bohužel záhy vymstilo. Za stavu 
7:4 pro náš celek si jeden z pří-
bramských hráčů způsobil zranění 
kotníku, a tak byl zápas skrečován 
ve prospěch našeho celku.
Sestava: Slavík, Bláha, Krejska, 
Matějka, Sláma, Žák, Pešta, Minář, 
Košábek, Augusta

Ostatní výsledky: Hradec Králo-
vé – Příbram 0:3, – Ústí, – Plzeň 
3:0, – Beskydy 1:3, Beskydy – Pří-
bram 3:0, – Ústí 1:3, – Plzeň 3:0, 
Příbram – Ústí 3:1, – Plzeň 3:1, 
Plzeň – Ústí 0:3
Závěrečné pořadí extraligy kade-
tů v sezoně 2011–2012 je: 1. ČZU 
Praha, 2. VSC Zlín, 3. Brno, 4. Os-
trava, 5. České Budějovice, 6. Ervě-
nice, 7. Velké Meziříčí, 8. Frýdek 
Místek, 9. Hradec Králové, 10. Pří-
bram, 11. Ústí n. Labem, 12. Plzeň. 
Plzeň a Ústí sestupuje, Příbram 
a Hradec si zahrají baráž s vítězi 
krajských přeborů.

Závěrečná tabulka EX-KTI,
sk. 7–12 po třech turnajích:

1. TJ Sp. V. Meziříčí 15 14 1 42:11 29
2. ŠSK Beskydy 15 11 4 39:14 26
3. Slavia H. Králové 15 9 6 30:24 24
4. VO Příbram 15 6 9 22:31 21
5. SK Ústí n. Lab. 15 4 11 15:36 19
6. USK Plzeň 15 1 13 10:42 15

Text a foto: -kon-

Pá 23. 3. 15.45–17.15
So 24. 3. 13.30–15.00
Ne 25. 3. 14.15–15.45
Po 26. 3. 15.15–16.45

St 28. 3. 15.15–16.45
Pá 30. 3. 15.15–16.45
So 31. 3. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Velká louže na Fajťáku

a doslova udolali vítězství 29:27.
Trenér Vaverka po zápase řekl: 
„Dnes nejsem spokojený s předve-
denou hrou, dělali jsme příliš mno-
ho chyb. Utkání jsme měli zvládnout 
lépe, hlavně při přesilových hrách 
a oslabeních.“
V příštím utkání zajíždí Meziříčští 
na palubovku Legaty Hustopeče, 
aktuálně druhého celku druholi-
gové tabulky.
7 m hody 5/4:7/6 vyloučení: 6:3, 
počet diváků 102
Sled branek: 3:0, 5:1, 6:3, 7:5, 9:6, 
11:8, 13:9, 16:10, 16:16, 19:17, 24:18, 
25:22, 27:25, 28:26, 29:27
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Petr (8), Fis-
cher Radim (6/4), Necid Miloš (3), 
Bezděk Jakub (3), Kaštan Jiří (3), 
Strašák Pavel (2), Živčic Pavel (2), 
Konečný Ladislav (1), Babáček Petr 
(1), Trojan Vítězslav, Kříbala Pavel, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.              -šid-
 1. N. Veselí 15 14 0 1 493:388 28
 2. Hustopeče 15 13 0 2 479:342 26
 3. V. Meziříčí  15 9 0 6 377:370 18
 4. Ivančice 14 8 1 5 371:365 17
 5. Prostějov 15 8 0 7 436:449 16
 6. Kostelec n. H. 14 7 0 7 369:375 14
 7. Bohunice  15 7 0 8 395:405 14
 8. SK Kuřim  14 5 2 7 401:416 12
 9. H. Brod 15 6 0 9 420:441 12
10. Maloměřice  15 5 0 10 374:410 10
11. Sokolnice 14 2 1 11 341:419 5
12. Telnice 15 1 2 12 357:433 4

2. liga ženy
Sokol VM – HC Britterm Veselí 
nad Moravou 27:37 (15:17)
V prvním poločase byl k vidění 
vyrovnaný souboj. Hostující tým 
dokázal více těžit z našich chyb 
a ještě do dvacáté minuty si držel 
nepatrný náskok. V závěru prvního 
dějství se podařilo povedenými ak-
cemi a bojovností srovnat brankový 
poměr a následně jít do nejtěsněj-
šího vedení. Škoda, že jsme v této 
fázi individuálně více chybovali 
a lépe připravené Veselanky na-
konec odcházely na poločasovou 
pauzu spokojenější o dva zásahy. 
Po změně stran se dařilo ještě deset 
minut držet, ovšem viditelný úbytek 
fyzických sil a s ním narůstající po-
čet chyb, ztrát, nepřesností usnadnil 
soupeřkám cestu k vítězství. V roz-
mezí 44.–48. minuty narostl rozdíl 
až na deset a utkání ve zbývající 
době již mělo jednoznačný průběh.
Sled branek 3:3, 3:6, 5:8, 10:11, 
14:13, 14:15, 16:18, 18:18, 20:20, 
20:23, 21:27, 22:32, 24:35. 7 m hody 
4/3:5/3, bez vyloučení.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Vašíčková Petra (1), Kra-
tochvílová Monika (3), Necidová 
Soňa (1), Svobodová Diana (2), 
Hublová Hana (6), Mejzlíková 
Kateřina (2), Pacalová Lenka (1), 
Fischerová Michaela, Matušíková 

Radka (4), Plachetská Zuzana (7/3). 
Trenér ing. Tvarůžek.
1. Olomouc 11 8 1 2 257:235 17
2. Bohunice 11 7 0 4 285:261 14
3. Veselí B 12 5 1 6 299:285 11
4. Karviná 11 5 0 6 223:251 10
5. V. Meziříčí 11 2 0 9 254:286 4
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
2. liga mužů Morava jih

TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
29:27 (16:16)
V 15. kole změřili síly naši házen-
káři s Tatranem Bohunice, kteří 
ztráceli v aktuální tabulce na naše 
borce 2 body a chtěli se bodově 
dotáhnout. Domácí zase pokuko-
vali, při úspěchu v tomto utkání, 
po třetím místě, pokud zaváhá 
družstvo Ivančic.
Trenér Vaverka apeloval na hráče, 
aby se podařil vstup do utkání, pro-
tože v předešlých utkáních museli 
vždy naši hráči dotahovat náskok 
soupeře. Hráči evidentně poslechli 
a v 5. minutě vedli již 3:0. Ná-
sledně se začali prosazovat i hráči 
z Brna, a to především z křídelních 
prostor. Domácí však byli aktivní 
při přechodu do útoku a také ve 
spolupráci spojka – pivot a drželi 
si dvou až čtyřbrankový náskok. 
Přičemž nejvíce zatěžoval konto 
soupeře přesně střílející Petr Kří-
bala. Meziříčští výborně bránili, ale 
nedokázali výrazněji odskočit kvůli 
zbytečným ztrátám v útoku a také 

neproměněné sedmičce (18. minuta 
12:9). V další pasáži hry jako by 
docházely hostům síly. Domácí 
toho využili a ve 24. minutě svítilo 
na ukazateli 16:10. Pak následovaly 
„černé minuty“ domácích, kdy nej-
dříve nezužitkovali přesilovou hru 
a následně se trestuhodně nechali 
dvakrát vyloučit do dvojnásobného 
oslabení. Hosté ožili a do poločasu 
skóre srovnali na 16:16.
Úvodní branku druhé půle vstřelili 
hosté. Pak následovala šňůra tří bra-
nek domácích. Nedůrazná obrana 
nechávala příliš mnoho prostoru 
pro zakončení soupeře z prostoru 
spojek, naštěstí výborně chytající 
David Stoklasa nedovolil přiblížit 
se soupeři na dostřel a ve 45. minutě 
vedli domácí 24:18. V útoku se pří-
liš nedařila kombinace, především 
kvůli osobní obraně na Petra Kří-
balu a soupeř tak pomalu umazával 
z náskoku. V této pasáži hry bylo na 
obou stranách hondě technických 
chyb a soubojů o každý míč. V 25. 
minutě snížil Tatran na 27:25 a při 
útoku našich bylo k vidění velice 
sportovní gesto v duchu fair-play, 
když hostující hráč přiznal tečova-
nou střelu na roh. Tento útok naši 
zakončili proměněným sedmimet-
rovým hodem z ruky Radima Fišera 
a dodali si klid do koncovky utkání. 
Trenér Vaverka si ještě vzal v závě-
ru na zklidnění hráčů oddechový 
čas. Domácí si tak závěr pohlídali 

Sjezdovka Fajtův kopec

24. března 2012
12.00–13.00 registrace
13.00–15.00 JIB & JUMP session
15.00–18.00 waterslide (přejezd louže š. 4 m, d. 6–10 m)
18.00 vyhlášení vítězů a párty ve skibaru
Více na www.skivm.cz
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25. března 2012
9.30 začátek karnevalu
dopoledne plné her a soutěží
masky vlek zdarma

Karneval uzavře lyžařskou sezonu,
koná se za každého počasí.


