
V souvislosti s opravami tří mostů na krajské silnici II/602 ve směru 
z Velkého Meziříčí do Jihlavy, přišla dobrá zpráva pro řidiče. Dva z nich 
– jeden u fi rmy Gremis a druhý u odbočky do Laviček, budou otevřeny 
dřív, než se původně plánovalo. „Minulý týden jsme se dotazovali na kraji 
a tam nám sdělili, že oba tyto mosty budou skutečně opraveny do konce 
srpna,“ utvrzuje místostarosta našeho města Josef Komínek, „od prvního 
září budou tedy oba v provozu v obou směrech. Řidiči už od tohoto data 
nebudou muset používat objížďku přes Hrbov a Svařenov.“

Oddychnou si tedy nejenom samotní řidiči, ale především obyvatelé 
uvedených obcí, kterým  zvýšený provoz působil nemalé potíže. Termín 
zprůjezdnění bude tak zkrácen o celé dva měsíce, avšak úplné dokončení 
stavby je naplánováno až na třicátý první říjen tohoto roku.

Na třetím rekonstruovaném mostě na zmíněné krajské komunikaci, 
který vede přes západní sjezd a nájezd dálnice D 1 (viz foto na straně 5), 
bude doprava i nadále možná obousměrně, za pomoci semaforů. „U něho 
se situace pouze překlopí na druhou půlku,“ dodala tisková mluvčí kraje 
Jitka Svatošová.

Nadále zůstává neprůjezdný též úsek na obchvatu za Oslavicí, a to až 
k ovčírně a křižovatce do Balin (viz foto na straně 5). I tam se ale předpoklá-
dá zkrácení původního termínu otevření zmíněné křižovatky, pokud práce 
nezkomplikuje počasí. „Nebude se ovšem jezdit po fi nálním povrchu, ale 
jen po ložných vrstvách,“ upřesnila mluvčí Svatošová, „poslední povrch 
se bude pokládat na celé stavbě najednou až v jejím závěru.“    Iva Horká
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Založeno roku 1919

Právě dnes:
Poradny SOS 

a ČOI
Dnes, ve středu 11. srpna, 
od 14 do 16 hodin v kancelá-
ři obecního živnostenského 
úřadu č. 4 je otevřena poradna 
SOS. Nachází se v nové budově 
městského úřadu Velké Meziří-
čí, Náměstí 27/28. Poradna po-
skytuje informace zájemcům 
již pravidelně, a to i v době 
letních prázdnin, každou sudou 
středu. A také dnes má otevře-
no pravidelná poradna ČOI od 
8.30 do 15 hodin v kanceláři 
obecního živnostenského úřa-
du č. 9. Tato poradna působí 
v našem městě každou druhou 
středu v měsíci.

Jak vycházíme 
v srpnu 

a začátkem září
Příští číslo Velkomeziříčska 
vychází ve středu 25. 8. a jeho 
uzávěrka je v pátek 20. 8. ve 
14 hodin. První zářijové číslo 
vyjde ve středu 8. 9. (uzávěrka 
v pátek 3. 9. ve 14 hodin). Od 
8. 9. vycházíme opět pravidel-
ně každou středu.

Oslavila 
104. narozeniny

V úterý 10. srpna 2010 osla-
vila 104. narozeniny Marie 
Cahová z Velké Bíteše. Ke 
gratulantům se připojil také 
starosta Velké Bíteše Mgr. Mi-
roslav Báňa.

Foto Iva Horká

Sobota 14. 8. od 16 hodin
2. ročník 

Heřmanické 
dechovky

Vystoupí Šohajka, Vysočanka, 
Horané, Muzikanti Ladislava 
Prudíka.
Více na straně 8

Neděle 15. 8. od 10.15 hodin
FC VM – tým 

Uherského Brodu
Sobota 21. a neděle 22. 8. od 9 
do 18 hodin

Výstava květin 
a obrazů 

v Moravci

Nenechte si ujít 
z nabídky Jupiter 

clubu
* neděle 29. 8. ve 20 hodin na 

vnitřním nádvoří Zámku
Koncert Jaroslava Svěcené-
ho s Miloslavem Klausem
Více na straně 8

* sobota 4. 9. od 14 hodin na 
náměstí
4 klíče k velkomeziříčské 
bráně
Více na straně 8

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

Po více než měsíčním užívání se již objevují prv-
ní názory a hodnocení, jak se osvědčily turnikety 
z lyžařské sjezdovky na Fajtově kopci, které byly 
instalovány na velkomeziříčském koupališti. „Ohla-
sy máme různé, někteří lidé si je pochvalují, jiní 
mají výhrady ke složitějšímu odbavování zejména při 
vstupu,“ hodnotí první zkušenosti Jaroslav Mynář, 
ředitel zdejších technických služeb (TS), které areál 
provozují. Zatímco první uživatelé kvitují s povděkem 
zejména časovou variabilnost, kdy si mohou vybrat, 
jak dlouho na koupališti setrvají, ti druzí poukazují 
na příležitostné zmatky především u vstupu do areálu. 
„Zpočátku se objevily problémy v systému s kartami, 
které se musely přečipovávat a podobně, takže vznikaly 
nepříjemné fronty,“ připouští Mynář, „ale nejednou 
k tomu přispělo i to, že si návštěvník zkrátka dostatečně 
nepřečetl informace na tabuli před branou a pak se 
například divil, že vyžadujeme padesátikorunovou 
zálohu na kartu.“

Těch technické služby podle ředitelových slov za-
koupily celkem tři tisícovky. S přihlédnutím k jejich 
výrobní ceně, která činí šestatřicet korun, je logické, že 

Lidé si pomalu zvykají na turnikety u brány zdejšího koupaliště
Chválí variabilní vstupy, štvou je fronty

karty TS zálohují. Mezi lidmi jich 
je v současné době asi tisíc osm set. 
Jsou však – zatím – použitelné pou-
ze na letním koupališti, nikoliv na 
sjezdovce na Fajtově kopci, pokud 
by si ji chtěl někdo třeba nechat na 
zimu. „Je možné, že k nějaké do-
hodě se Ski klubem může dojít, ale 
zatím o ní pouze uvažujeme,“ říká 
ředitel TS. Spolupráci předběžně 
připouští i manažer Ski klubu Jiří 
Pálka, který s nápadem zapůjčit 
na léto nevyužité turnikety právě 
na plovárnu, přišel. Oba se však 
shodují, že počítačové programy 
jsou poměrně fi nančně nákladné, 
čili další kroky musí pečlivě zvážit. 
„Turnikety jsou vypůjčené, stejně 
tak program máme z finančních 
důvodu v pronájmu. Až vyhod-
notíme letošní sezonu, potom se 
rozhodneme co dál,“ vysvětluje 
situaci Jaroslav Mynář. Pokud by 
se sezona z těchto hledisek ukázala 
jako nerentabilní, může se stát, že 
turnikety v příštím roce na koupa-
lišti nebudou a prodej vstupenek 
se tak vrátí ke starému systému. 
Aby ale příznivci koupání v ba-
zénu či jízdy na tobogánu nepřišli 
o možnost variabilního, například 
hodinového, dvouhodinového atd. 

vstupného, vedení technických služeb se už nyní za-
mýšlí nad jinou možnou variantou, než jsou turnikety.

Zatímco o permanentky mezi lidmi zájem velký 
není, a to ani přesto, že platí na deset vstupů, přičemž 
jenom devět je placených, desátý je zdarma, naopak 
zakoupení vstupného třeba na dvě hodiny je využíváno 
hojně. „Jsme velice spokojeni, protože my si sem cho-
díme skutečně zaplavat, pro nás není povalování celé 
odpoledne někde tady na trávníku. Proto jsme tento 
nový systém uvítali s radostí,“ říkají nadšeně manželé 
středního věku, „přijdeme na dvě hodiny, stojí nás to 
pro oba čtyřicet korun za vstupné plus stovku záloha 
za dvě karty, které při odchodu vracíme. A vůbec nám 
systém s kartami a turnikety nečiní potíže, jsme na něj 
totiž zvyklí z lyžařského vleku.“ To naopak některým 
návštěvníkům chvíli trvá, než se zorientují, což potom 
snadno zapříčiní, že je v mžiku u pokladny fronta. 
Někdy zdržují i ti, kteří si nepohlídají zaplacený čas. 
Pokud přetáhnou stanovený limit, turniket je u výstupu 
nepustí, takže se musí vrátit k pokladně a požádat 
obsluhu o doplacení částky.

(Pokračování na straně 2.)

Vstup i výstup na letním koupališti ve Velkém Meziříčí je nově zajištěn přes 
turnikety, které jsou zapůjčeny ze sjezdovky na Fajtově kopci. Návštěvník 
musí počítat s tím, že zaplatí jak za vstupné, tak i 50 korun vrátnou zálohu 
za kartu do turniketu.                                                     Foto: Iva Horká

Dva mosty na silnici II/602 
budou průjezdné dřív

Ačkoliv to z našeho snímku, pořízeného v sobotu 7. 8. 2010, nevypadá, 
měl by být i tento most u odbočky do Laviček – stejně jako u Gremisu – 
průjezdný už od 1. 9. 2010.                                              Foto: Iva Horká

Zhruba měsíc zabralo malíř-
ské f irmě AKZ Ořechov, než 
vymalovala celý vnitřek kostela 
svatého Mikuláše ve Velkém Me-
ziříčí. Této činnosti se věnovala 
od sedmého července letošního 
roku a s pracemi skončila v těchto 
dnech. Na tři pracovníky je to 
úctyhodný výkon, zvláště s při-
hlédnutím k tomu, že strop hlavní 
lodi chrámu je v nejvyšším bodě 
téměř dvanáct metrů od země. Do 
těchto míst se řemeslníci dostávali 
pomocí speciálního lešení, ale 
sami přiznali, že to nebylo vůbec 
jednoduché.

To, že inter iér nový nátě r 
potřeboval, bylo jasné minimálně 
ze dvou důvodů. Za prvé bylo 
nutné ‚zahladit‘ stopy po rekon-
strukci elektroinstalace, která byla 
provedena letos v únoru a březnu, 
a za druhé se ve zmíněném kostele 
malovalo podle sdělení bývalého 
děkana Jana Peňáze naposledy 
před osmnácti lety. A před tím 
pak v roce 1973. Takže intervaly 
mezi jednotlivými nátěry jsou 
téměř dvacetileté. Však to také 
na zdech bylo víc než patrné. Ně-
která místa se proto musela líčit 
třikrát, a ne jenom dvakrát, jak se 
počítalo. To se také pochopitelně 
promítlo do ceny za provedené 
práce. 

(Pokračování na straně 5.)

Kostel je po osmnácti letech nově vymalován

Minulý pátek a sobotu některé řeky opět ukázaly, co dovedou, když 
vydatně celý den a noc prší. Balinka je postrachem nejenom našeho 
města, v sobotu se vylila z břehů jak na některých místech ve Velkém 
Meziříčí a okolí, tak též například u Měřína, což ukazuje foto na straně 5.                                                                   

(Pokračování na straně 5.)

Řeky opět zahrozily

Nová výmalba interiéru kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí 
trvala měsíc.                                                                      Foto: Iva Horká

Snímek zachycuje stav hladiny vody za soutokem obou řek – Balinky 
a Oslavy – u Ostrůvku v sobotu 7. 8. k večeru.              Foto: Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města z 28. 7. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věc-

ného břemene ve prospěch E.ON ČR – uložení kabelové přípojky NN 
do pozemků města parc. č. 5647 na ul. K Novému světu k rodinnému 
domu s právem provozování, údržby a oprav. Zřízení budoucího 
věcného břemene na dobu trvání předmětné stavby.

 2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 18 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 18 tis. Kč 

– § 3341 uzavření smlouvy se společností Amigi consulting, s. r. o. 
se sídlem Praha. Účel: odvysílání dvou pořadů na Televizi Prima 
s dobou vysílacího času 2 minuty jedenkrát za 14 dní s cenou 
jednoho vysílacího času 7.500 Kč.

2. Zdroj: 15 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 15 tis. 
Kč – § 3639 uzavření dohody o úhradě nákladů s Mikroregionem 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí. 
Účel: příprava výběrových řízení pro 32 obcí z ORP Velké Mezi-
říčí v rámci projektu „Czech POINT – kontaktní místo“ spolufi -
nancovaného z Integrovaného operačního programu IOP.

3. Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 10 
tis. Kč – § 2333 náklady na připojení k distribuční soustavě E.ON 
v prostoru jezu na ul. Moráňská z důvodu napájecího bodu v rámci 
stavby protipovodňových opatření.

4. Zdroj: 112 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 
112 tis. Kč – § 3113 změna lajnování basketbalového hřiště na 
dřevěné podlaze v tělocvičně ZŠ Školní.

5. Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 20 tis. Kč 
– § 5399 prevence kriminality, projekt „Rozšíření městského 
kamerového a dohlížecího systému.

6. Zdroj: 19 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 19 tis. Kč 
– § 3631 zhotovení projektové dokumentace na prodloužení ve-
řejného osvětlení u HŠ Světlá Velké Meziříčí.

7. Zdroj: 37,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 37,5 tis. Kč 
– § 2321 projektová dokumentace – svedení dešťových vod V Poto-
kách (17 tis. Kč) a odlehčení kanalizace ul. Mírová (20,5 tis. Kč).

8. Zdroj: 117 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 
117 tis. Kč – § 2212 terénní úpravy v souvislosti s rekonstrukcí 
vodovodu za areálem fi rmy Alpa.

9. Zdroj: 143 tis. Kč – § 3722 přijaté pojistné plnění na opravu rampy
28 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 171 tis. Kč – 
§ 3722 oprava rampy mycí linky na skládce TKO.

 3. Rada města schválila v souladu s ust. § 66 odst. 1 zákona 
č. 337/1992 Sb, v platném znění, o správě daní a poplatků, odpis 
pohledávek (poplatků za komunální odpad) ve výši 2.650 Kč pro 
jejich nedobytnost, neboť byl nedoplatek vymáhán bezvýsledně na 
daňovém dlužníkovi nebo další vymáhání je spojeno se zvláštními 
a nepoměrnými obtížemi.

 4. Rada města souhlasila pro školní rok 2010/2011 s pronájmem tě-
locvičny Charita na ulici Poštovní pro výuku TV Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí v rozsahu tří vyučovacích hodin 
týdně za sazbu schválenou pro sportovní oddíly.

 5. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů udělila souhlas s přijetím účelově určeného 
daru pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou 
organizaci, uvedeného v žádosti ze dne 3. 6. 2010.

 6. Rada města souhlasila s vyřazením zahradního vybavení v ma-
teřských školách Sokolovská, Nad Plovárnou a Čechova v celkové 
pořizovací hodnotě 50.590 Kč, které je v nevyhovujícím stavu.

 7. Rada města nesouhlasila s vydáním povolení k provozování loterie 
nebo jiné podobné hry prostřednictvím herního systému Triple Pla-
yer dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v objektu 
na adrese Hornoměstská 350/9, Velké Meziříčí obchodní společnosti 
Campa-net, a. s. se sídlem Ostrava, 28. října 892 a uložila kanceláři 
tajemníka zpracovat a ve lhůtě stanovené Ministerstvem fi nancí ČR 
odeslat vyhotovení stanoviska s řádným odůvodněním.

 8. Rada města schválila návrh na zavedení místního poplatku za jiná 
technická herní zařízení povolená Ministerstvem fi nancí ČR a uložila 
kanceláři tajemníka zpracovat pro zasedání Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí v termínu 21. 9. 2010 návrh obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí ČR se saz-
bou 5.000 Kč za jeden hrací přístroj či hrací zařízení na 3 měsíce.

 9. Rada města souhlasila s přidělením dvou bytů v DPS na ulici Strmá 
a dále souhlasila s přidělením bytů dle návrhu bytové komise, a to 
v ulici Kostelní, V Jirchářích, Bezručova, Karlov a Čermákova.
Rada města dále souhlasila s prodloužením nájemního vztahu ke 
dvěma ubytovacím jednotkám na ulici Uhřínovská 540/20.

10. Rada města souhlasila s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 
1.358 Kč. Jde o pohledávku po zemřelém nájemníkovi.

11. Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření Městské správy 
bytů Velké Meziříčí za I. pololetí 2010. Dále Rada města v působnosti 
valné hromady společnosti Technické služby VM s. r. o. vzala na vě-
domí výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s. r. o. 
za I. pololetí 2010.

12. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. schválila text zadávací dokumentace „Nákup technologie 
pro svoz BRO“ dle předloženého návrhu a jmenovala do hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Nákup technologie pro svoz BRO“ 
tyto členy Rady města – Josefa Komínka a MVDr. Iva Šulce.
Dále Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické 
služby VM s.r.o. schválila text zadávací dokumentace „Překladiště 
na bioodpad“ dle předloženého návrhu, schválila seznam oslovených 
fi rem pro veřejnou zakázku Překladiště na bioodpad a jmenovala do 
hodnotící komise na veřejnou zakázku členy.

13. Rada města schválila smlouvy o nájmu hrobových míst dle přilože-
ného seznamu.

14. Rada města souhlasila s výpůjčkou horního sálu a příslušenství v kul-
turním domě v Olší nad Oslavou pro SDH Olší nad Oslavou. Za užívá-
ní předmětných prostor bude SDH Olší nad Oslavou hradit komisi pro 
místní správu Olší nad Oslavou paušální částku. Za výpůjčku bude SDH 
provádět běžnou údržbu (úklid, drobné opravy apod.) daných prostor.

(Pokračování na straně 3.)

Ani zkušeným, ani amatérským rybářům se výjimečně velkého pstruha 
duhového zatím nepodařilo chytit. Lery, jak ho pojmenovali pracovníci 
Velkostatku Velké Meziříčí, si tedy v poklidu už asi měsíc plave mezi 
ostatními rybami nebo si lebedí na dně rybníka číslo jedna na sádkách 
Velkostatku v Mostištích. Na udicích a následně v podběrácích tak doposud 
vždycky skočili jeho o mnohem menší ‚příbuzní‘. Těch bylo podle sdělení 
obsluhy sádek do zmíněného rybníčku před prázdninami nasazeno kolem 
tří set kilogramů. Tehdy také Velkostatek vyhlásil soutěž nazvanou Chyťte 
Leryho! Určena je pro ty, kteří zavítají během otevírací doby o víkendech 
a státních svátcích od devíti do sedmnácti hodin do areálu sádek v Mostiš-
tích u Velkého Meziříčí. Tam se potom zájemci mohou pustit do lovu, jenž 
je povolen pouze s plavanou nástrahou, což znamená, že návnada plave ve 
vodním sloupci nebo na hladině pomocí splávku. Pokud lovec nevlastní 
svoji udici, za poplatek třiceti korun si ji může vypůjčit přímo na místě. 
K ní pak dostane návnadu, příslušné instrukce od obsluhy sádek a pak už 
mu nic nebrání, aby vylovit kýženou rybu. Pokud bude štěstí stát na jeho 
straně a na háčku mu uvízne více než kilový Lery, dostane jako pozornost 
tisíc korun. „Výherce však musí souhlasit s tím, že bude zveřejněno jeho 
jméno a fotografi e,“ zdůrazňuje Ján Regenda, hlavní organizátor a dodává, 
že soutěž pokračuje až do odvolání.

V opačném případě si domů odnesete „jenom“ ty ryby, které jste ulovili. 
Za kilogram nachytaných pstruhů zaplatíte sto dvacet korun.

O tom, že Lery skutečně v rybníčku je, svědčí fotografi e na stránkách 
www.lery.cz či video na facebooku.                                       Iva Horká

Více než kilový pstruh udice zatím ignoruje

 Na udicích a v podběrácích zatím uvízli jenom malí pstruzi. Ten výjimečně 
velký – Lery – doposud nástrahám udic statečně uniká.

Foto: Iva Horká

Radní našeho města se znovu na svém posledním 
červencovém zasedání zabývali tím, jak upravit 
zpustlý prostor pod rybníčkem Světláček u hotelové 
školy ve Velkém Meziříčí. O problematice jsme psali 
už v minulém čísle, dnes přinášíme další aktuálnější 
informace. Podle nich se Rada města přiklonila 
k rozsáhlejší a tedy i dražší úpravě, než o jaké uvažo-
vala na počátku letních prázdnin. Tehdy schválila na 
projektovou přípravu terénních úprav, které by měly 
zkulturnit údolí, dvacet tisíc a nyní sto sedmnáct 
tisíc korun. „Poté, co jsme objevili starou studii, 
jsme celou věc přehodnotili a přiklonili se k větším 
úpravám,“ vysvětlil starosta města František Bradáč, 
„navrhli jsme, že by byl prostor pod údolím zavežen 
a bylo tam vybudováno parkoviště. To by sloužilo 
nejen pro hotelovou školu zvláště v době konání 
gastrodnů, ale také pro přilehlé zdravotní středisko,“ 
míní starosta a dodává, že už teď je problém v tamní 
lokalitě zaparkovat. Zároveň ale přidává, že nebude 
opomenuta ani zeleň, a proto je v plánu i malý parčík. 
Celý prostor tak bude v konečné podobě vypadat 
mnohem estetičtěji.

S pracemi by se mělo začít pravděpodobně již 
příští rok, a to souběžně s plánovanými opravami 
vodovodního přivaděče vedoucího od vodojemu Tři 
kříže na Třebíč. Ty bude dělat Vodárenská akciová 
společnost. Právě zmiňovaný vodovodní přivaděč 

Ve školách 
probíhají rozsáhlé 

opravy
Ve dvou základních školách, dvou 

mateřských školách a v knihovně 
ve Velkém Meziříčí probíhají roz-
sáhlé opravy. Celkové náklady se 
vyšplhají téměř k šesti milionům 
korun. „Opravy probíhají v měst-
ské knihovně, mateřských školách 
Mírová a Sportovní a základních 
školách Oslavická a Sokolovská. 
Největší akcí je generální oprava 
kuchyně Základní školy Oslavická, 
která bude městskou pokladnu stát 
kolem tří milionů pěti set tisíc ko-
run,“ komentuje Pavel Stupka, ve-
doucí odboru školství a kultury. Ve 
zmíněné škole se kromě kuchyně, 
kam bude nakoupena i část nových 
spotřebičů a vzduchotechniky, 
pracuje ještě na nové podlaze v tě-
locvičně. Brousí se, lakuje a bude 
nově nalajnovaná.

Dalším místem, kde jsou práce 
v plném proudu, je Základní škola 
Sokolovská. Tam byly v pěti třídách 
vytrhány staré podlahy, jsou dává-
ny OSB desky a poté bude položeno 
nové linoleum. Zároveň probíhá 
oprava WC ve druhém, čtvrtém 
a pátém patře. Ta si vyžádá asi 
jeden milion tři sta tisíc korun.

„Chtěli jsme v Mateřské škole 
Mírová dosáhnout maximální 
kapacity umístěných dět í , což 
je v současné době dvacet osm. 
Více dětí dle platné legislativy ve 
školce být nemůže. Abychom toho 
dosáhli, museli jsme přebudovat 
toalety s umývárnami. Norma 
totiž udává maximálně pět dětí na 
jedno umyvadlo a jednu toaletu. 
V případě, že chceme mít ve škole 
více dětí než dvacet pět, je nutné 
počet navýšit na šest. Proto jsme 
se rozhodli sociální zařízení pro 
děti přebudovat,“ vysvětluje Pavel 
Stupka důvody, které město vedlo 
k rozhodnutí přebudovat prostory 
MŠ Mírová. 

(Pokračování na straně 5.)

Prostor pod Světláčkem bude upraven víc,
než se původně plánovalo

(Dokončení ze strany 1.)
Aby se však co nejvíce usnadnilo odbavování při příchodu, bylo napří-

klad upraveno vstupné pro děti do šesti let. „Po prvních zkušenostech jsme 
měli ohlasy, že malé děti, kterým není ještě šest let, rameny turniketu ani 
neotočily a stejně ho musely podlézat. Tak jsme na jednání Rady města 
odsouhlasili, že budou mít vstup zdarma,“ doplňuje starosta města Fran-
tišek Bradáč. Před tím totiž mohly na plovárnu bez placení pouze děti do 
dvou let věku. „Pro mne osobně je to velká výhoda, že moje děti ve věku 
čtyři a pět let mají volný vstup. Navíc nám stačí pobýt zde dvě hodiny, 
takže zaplatím jenom dvacet korun. To je ve srovnání s minulým rokem 
mnohem příznivější, tehdy jsem vydala skoro jednou tolik,“ porovnává 
stav pětatřicetiletá maminka.

Další podrobné informace o tom, kolik zaplatíte, ukazuje snímek 
vlevo.                                                                                            Iva Horká

Chválí variabilní vstupy, 
štvou je fronty

◄ Před vstupem k bazénům a tobogánu si pozorně přečtěte informační 
tabuli u brány. Vyhnete se pak nejasnostem u pokladny a zabráníte tvo-
ření front při odbavení.                                                      Foto: Iva Horká

Starosta města ukazuje studii, která řeší úpravu pro-
storu u rybníka Světláček v blízkosti hotelové školy ve 
Velkém Meziříčí.                                Foto: Iva Horká

Zpustlé údolí pod Světláčkem by se mělo změnit v par-
koviště a parčík.                                 Foto: Iva Horká

vedoucí také údolím pod Svět-
láčkem byl důvodem, proč město 
nemohlo prostor samo upravit již 
dávno. „Až teď přišla Vodárenská 
akciová společnost sama s tím, že 
má problémy s vodovodním při-
vaděčem v areálu Alpy. Tak jsme 
toho využili a rozhodli se souběžně 
s tím provést i zmiňované terénní 
úpravy údolí,“ uzavírá Bradáč 
aktuální stav

 Iva Horká
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V průběhu letošního června a letních prázdnin prochází městská 
knihovna rozsáhlou opravou. Největší proměnu zaznamenala topná sou-
stava, ale také kotelna je zgruntu nová. Taktéž chodby dostály změn, jsou 
v celé budově pokryty novým PVC a veškeré prostory byly vymalovány, 
čemuž předcházela oprava střechy. Novou tvář má také kuchyňka a toaleta 
pro zaměstnance, v jejichž kancelářích se měnily koberce. Nutností je 
velký úklid včetně vytepování koberců a umytí oken. Z těchto důvodů byl 
také ve zmíněné době omezen provoz, a na přelomu července a srpna byl 
na tři týdny přerušen zcela. Zavřít ale instituci na celou dobu oprav její 
vedení nepovažovalo vůči čtenářům za vhodné. Proto je od devátého až 
do dvacátého srpna otevřena alespoň půjčovna pro dospělé, a to všech pět 
pracovních dní v týdnu. V pondělí, ve středu a v pátek od 7.30 do 11.30 
a od 12.30 do 16.30. V úterý a ve čtvrtek od půl osmé do půl jedné. V této 
době lze vrátit výpůjčky periodik a dětských knih i časopisů. Internetová 
studovna a čítárna, ani půjčovna pro děti otevřeny nejsou. Plný provoz by 
měl být znovu obnoven kolem 23. srpna. „Pokud se práce opozdí, i konec 
prázdnin bude provizorní a naplno to rozjedeme v září. Zato však máme 
připravenou kompenzaci v podobě oslav 121 let existence instituce,“ 
slibuje ředitelka knihovny Ivana Vaňková.                               Iva Horká

Největší proměnu zaznamenala topná soustava. Ředitelka knihovny 
Ivana Vaňková ukazuje novou kotelnu.                     Foto: Iva Horká

Takto vypadala jedna z místností městské knihovny minulý týden. Interiér 
se v důsledku rekonstrukce výrazně změnil k lepšímu, což jistě její uživa-
telé ocení.                                                                         Foto: Iva Horká

Knihovna prochází rekonstrukcí

Nového kap-
lana P. Pet ra 
Košul iče  (na 
snímku vpravo) 
př iv ítal i vel-
komeziříčští 
farníci prvního 
srpna v kostele 
sva t ého  M i -
kuláše ve Vel-
kém Meziříčí. 
Podle jeho slov 
posílí stávající 
dvojici, kterou 
t vo ř í  d ěk a n 
P. Szendzielorz 
(na snímku vle-
vo) a P. Parajka. 
Nový farní vikář se narodil před 
jedenatřiceti lety v Hustopečích 
u Brna a vystudoval teologii v Olo-
mouci. Kněžské svěcení mu udělil 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle 
šestadvacátého června letošního 

Zdejší farnost má nového kaplana

roku při mši svaté v katedrále 
svatého Petra a Pavla v Brně. Jako 
jáhen působil v Letovicích a velko-
meziříčská farnost je tedy prvním 
působištěm jeho kněžské služby.

Text a foto: Iva Horká

Bítešští senioři mají na zahradě 
fi tness prvky

Odpočinková zahrada na Tyršově ulici ve Velké Bíteši slouží veřejnosti. 
Lidé ji mohou využívat nejen k posezení na lavičkách v příjemném prostře-
dí svěží zeleně, či ve stínu dřevěné pergoly. Je tu ještě něco navíc. Podobně 
jako dětská hřiště lákají děti na různé hrací prvky v podobě houpaček, 
prolézaček či skluzavek, bítešská odpočinková zahrada nabízí venkovní 
cvičební prvky pro dospělé, hlavně pro seniory, z nichž jeden na snímku 
ukazuje bítešský starosta. Samotný klidový prostor je ostatně určen ze-
jména pro ně, jelikož vyrostl v těsném sousedství domova pro seniory. Ti 
se společně se zástupci 
města, kraje Vysočina 
i fi rmy, která darovala 
na realizaci akce padesát 
tisíc eur, a dalšími hosty 
zúčastnili slavnostního 
uvedení odpočinkové 
zahrady do provozu, jež 
proběhlo jen těsně před 
letními prázdninami.

Zahrada se rozprostí-
rá na dvou tisících met-
rech čtverečních někdej-
šího již neudržovaného 
sadu. Práce na jejím 
budování byly zahájeny 
vloni na jaře. Po terén-
ních úpravách, výstav-
bě veřejného osvětlení 
a oplocení následovala 
stavba dřevěné pergoly 
a poté dláždění cesty 
i posezení pod pergolou. 
Na určená místa byly 
zabudovány lavičky. Do 
konce roku pak byla 
vysázena ještě zeleň, jež čítá okrasné keře, květiny, ale i vzrostlé stromy 
– lípy, jírovce, javory či třešně. Letos pak odborná fi rma namontovala 
do zahrady několik fi tness prvků, které slouží seniorům k procvičování 
motoriky, k posilování horních končetin i ke zvyšování pohyblivosti 
a pružnosti jejich kloubů.

Celkové náklady realizace přesáhly jeden a tři čtvrtě milionu korun. 
Hlavním zdrojem peněz byl již zmiňovaný dar od fi rmy z průmyslové zóny 
Velká Bíteš – Košíkov. Zbytek město dofi nancovalo z vlastní pokladny.

Odpočinkové místo slouží nejen seniorům ze sousedního domova, ale 
i z nedalekého domu s pečovatelskou službou. K procházce však láká i ma-
minky s malými dětmi a mnohé další.     Text a foto: Martina Strnadová

Vedení města se již dlouhou 
dobu zabývá výběrem vhodné 
lokality pro umístění skateparku. 
Je vybráno. Mohl by stát poblíž 
koupaliště. „Rada na svém jednání 
odsouhlasila zpracování studie 
na výstavbu skateparku. Po jejím 
vypracování budou následovat 
další jednání. Konečnou investici 
musí odsouhlasit zastupitelstvo,“ 
říká Josef Komínek, místostarosta 
města. Kolik bude město skatepark 
stát, ještě vedení neví, to bude 
jasné až po vypracování zmíněné 
studie. „Pokud vše dobře půjde, 
příští rok bude skatepark stát,“ 
dodává ještě místostarosta. Pro 
umístění skateparku se pozemek 
u koupaliště jeví jako nejvhodněj-

Výstavba skateparku by mohla začít
na jaře příštího roku

ší. „Je v docházkové vzdálenosti 
centra, přitom hluk by neměl nijak 
narušovat život obyvatel v okolních 
domech. Jde o pozemek v majetku 
města, tudíž není potřeba investovat 
další peníze do odkoupení pozemku 
a tím navyšovat náklady celé akce,“ 
přibližuje Josef Komínek důvody, 
proč rada odsouhlasila právě tuto 
lokalitu poblíž koupaliště. Studii 
na výstavbu skateparku by mělo 
vedení města mít k dispozici bě-
hem dvou měsíců. Po odsouhlasení 
Radou města by měla být tato akce 
zařazena do návrhu rozpočtu roku 
2011. To však musí odhlasovat 
Zastupitelstvo města. Výstavba by 
mohla začít na jaře příštího roku.
Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Jen v loňském roce bylo kolem 
krajských silnic osazeno nebo vy-
měněno na tři tisíce dopravních zna-
ček. Hodnota nového dopravního 
značení se v těchto případech blíží 
5 milionům korun. Stejně nákladná 
je například sedmidenní zimní 
údržba krajské páteřní silniční sítě. 
K nejčastějším důvodům výměny 
objektů svislého dopravního znače-
ní patří jeho zničení při dopravních 
nehodách, stává se často i terčem 
vandalů, a to v blízkosti měst a obcí. 
„Výměna jedné dopravní značky 
není levná záležitost. Pořizovací 
cena nového kusu je v průměru 
tři tisíce korun. Do této částky je 
započtena samotná pořizovací hod-
nota a samozřejmě veškerá činnost 
spojena se zabudováním – výko-
pové práce nebo zabetonování,“ 
uvedl Aleš Fučík, náměstek Správy 

Vymění tisíce značek
a údržby silnic Vysočiny a dodává, 
že celková částka vynaložená v roce 
2009 na technickou část zabudování 
značek se pohybovala okolo jednoho 
a půl milionů korun. „Kraj Vysočina 
vlastní a udržuje prostřednictvím 
krajské správy a údržby silnic 4 576 
kilometrů komunikací II. a III. tříd. 
V předešlých třech letech byly na 
Vysočině vyměněny veškeré zasta-
ralé dopravní značky bez refl exní 
úpravy. Nové značky mají hliní-
kovou tyč nepodléhající korozi 
a značku v ref lexním provedení 
odpovídající normám EU,“ doplnil 
Libor Joukl, náměstek hejtmana 
kraje Vysočina pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství s tím, že 
značky se postupně obměňují buď 
v rámci opravy komunikací, nebo 
jak dosluhují.

Jan Nechvátal, KrÚ Vysočina

Soutěž jde do fi nále
Do celokrajské soutěže o značku Regionální potravina kraje Vysočina 

se přihlásilo 21 výrobců potravin s celkovým počtem 56 výrobků. Jede-
náctičlenná porota z nich vybere vítěze všech šesti kategorií. „Jde nám 
o podporu a propagaci kvalitních malých a středních zemědělců a po-
travinářů v regionu. Cokoli, co má vliv na zvýšení poptávky po zdejších 
potravinách, může zlepšit nelehkou situaci zemědělců a zpracovatelů,“ 
uvedl Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství. Soutěž je rozdělena do šesti kategorií – mas-
né, pekařské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky, alkoholické 
i nealkoholické produkty s výjimkou vína, ovoce a zelenina a jiné resp. 
ostatní výrobky. „Nejvíce práce a rozmýšlení bude mít jedenáctičlenná 
komise v udělování ocenění v kategorii masných výrobků, do které je 
přihlášeno 16 výrobků. Na druhou stranu ve škatulce ovoce a zeleniny 
nenajdeme ani jeden přihlášený produkt,“ uvedl ředitel soutěže Karel 
Coufal z Okresní agrární komory Třebíč.
Členové komise budou ve dnech 5.–6. srpna posuzovat výrobky z mno-

ha hledisek. Vedle oblíbené ochutnávky se u výrobku hodnotí i aspekty 
v podobě barvy, vzhledu, obalu, ale samozřejmě i zdravotní nezávadnost. 
Vítěz celé soutěže bude slavnostně oznámen 21. srpna 2010 ve Westerno-
vém areálu Šiklův mlýn při příležitosti Setkání držitelů rodinných pasů. 
Oceněné výrobky budou po vyhodnocení soutěže propagovány formou 
ochutnávek v rámci kraje Vysočina při konání významných společenských 
akcí. Jedna z nejvýznamnějších, na které proběhne ochutnávka, je Země 
živitelka. Oceněné výrobky mohou být touto značkou označeny 4 roky. 
Vyhlašovatelem soutěže o značku Regionální potravina je Agrární komora 
v Třebíči.                                                Jan Nechvátal, KrÚ Vysočina

Toužil hlavy lidem otevírat
Tak lze stručně charakterizovat 

snahy tribuna veřejného mínění, 
novináře, politika a satirika Karla 
Havlíčka Borovského.

Svatý Jene z Nepomuku
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal co dal Tobě
by náš jazyk neshnil v hrobě.

„Známý epigram připomínáme 
v souvislosti s červencovým výro-
čím Havlíčkova úmrtí (29. 7. 1856) 
po návratu z konfi nace v Brixenu,“ 
vysvětluje předseda Územního 
sdružení Syndikátu novinářů na 
Vysočině Jan Kliment důvody 
soutěže, „ při něm tedy nelze po-
minout, že nadcházející letopočet 
2011 bude Rokem Karla Havlíčka 
Borovského.“ Připomeneme si 190. 
výročí jeho narození, 160 let od 
deportace do Brixenu a také 155. 
výročí úmrtí v Praze.

Těchto několik životopisných 
dat z Havlíčkova života jsou proto 
vhodnou příležitostí pro Územní 
sdružení Syndikátu novinářů Vy-
sočina k tomu, aby vyhlásilo soutěž 
Epigram 2011. Ta je určena všem 
autorům, kteří jsou schopni epigra-
mem reagovat na jevy kolem sebe, 
a tak ve výročním Havlíčkovském 
roce 2011 povzbudit tvorbu tohoto 
zatím opomíjeného žánru. A co že 
to vlastně epigram je? Slovník pojmů 
literární teorie uvádí, že epigram 
(z řeckého Epigramma – nápis) je 
krátká satirická báseň s vyostřenou 
pointou. „Trefně to vyjádřil jeden 
z účastníků zmíněného soutěžního 

Vysočinský Syndikát novinářů 
vyhlašuje soutěž Epigram 2011

klání před čtyřmi lety, který uvedl, 
že …jde jen o pár slov, o několik 
gramů, ale s myšlenkou vážící snad 
tunu…,“ upřesnil J. Kliment. Podle 
jeho slov by vyvrcholením autorské 
soutěže mělo být, stejně jako v roce 
2006, i vydání sborníku vybraných 
epigramů a jeho veřejné uvedení při 
setkání tvůrců ve druhé polovině 
příštího roku. Soutěž je vyhlášena 
ve třech kategoriích – pro autory 
do 25, do 55 a nad 55 let věku. Ti 
mohou přihlásit maximálně patnáct 
původních epigramů, které nebudou 
starší jak tři roky. Uzávěrka bude 
30. června 2011, přičemž si orga-
nizátoři vyhrazují možnost zadání 
upřesnit.

Zájemci mohou další informace 
získat také na poštovní adrese 
Územní sdružení SN Vysočina, 
Humpolecká 648, 580 01 Havlíčkův 
Brod nebo elektronicky na syndikat.
vysocina@volny.cz.      Iva Horká

Zprávy z jednání Rady města z 28. 7. 2010
(Dokončení ze strany 2.)
15. Rada města souhlasila s podpisem Charty 2010 – Evropský týden 

mobility, který proběhne v týdnu od 16. do 22. září 2010.
16. Rada města schválila zápis z projednávaných majetkových převodů ze 

dne 28. 7. 2010 a doporučuje Zastupitelstvu města na svém zasedání 
dne 21. 9. 2010 navržené majetkové převody schválit.

17. Rada města schválila uzavření smlouvy dle ust. § 269 odst. 2 obchod-
ního zákoníku o zajištění dohledu nad stavem dětských hřišť v ma-
jetku Města Velké Meziříčí s Radoslavem Prudíkem, bytem Velké 
Meziříčí, a to na dobu jednoho roku s účinností od 1. 8. 2010.

18. Rada města schválila termín předání návrhů a podkladů k roz-
počtu na rok 2011, a to do 31. 10. 2010. Návrhy a podklady budou 
předány starostovi města. Ing. František Bradáč, starosta města
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

OKÉNKO POLICIE  158

Českobratrská 
církev 

evangelická
15. 8. 9 hodin bohoslužby
22. 8. 9 hodin bohoslužby
Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24) 
a každý je na ně zván (více: www.
velke-mezirici.evangnet.cz). – PJ – 

Už deset let
Lidi se mě občas ptají, jestli nás, evangelické faráře, můžou taky nad-

řízení, podobně jako u katolíků, přeložit na jiné místo. Odpovídám, že 
ne; nemáme totiž žádné biskupy, kteří by nás přesouvali z místa na místo. 
V Českobratrské církvi evangelické všechno funguje na principu volby, 
a proto farář nemůže být na sbor přidělen, ale musí být zvolen sborovým 
shromážděním, to znamená členy sboru staršími osmnácti let. Aby se 
volba konala, musí farář v první řadě chtít na volné místo kandidovat. 
Pokládá se za slušné, aby farář působil na jednom místě minimálně pět 
let, pak může jít jinam. Když na jednom místě dovrší deset let, musí se 
uskutečnit opakovaná volba. To proto, aby měl sbor možnost vyjádřit 
případnou nespokojenost a vůli po změně. Pokud po deseti letech není 
zvolen, musí jinam. Pokud ale panuje oboustranná spokojenost, nic ne-
brání tomu, aby farář na jednom sboru působil třeba až do penze. Takto 
usazení faráři jsou však výjimkou, většina po pěti až patnácti letech mění 
působiště, obvykle totiž změna prospěje jak farářovi, tak sboru. V praxi 
to znamená, že pokud jsem již pár let na určitém místě, dostávám nabídky 
z různých sborů. Některé člověk ihned odmítá, je mu jasné, že tohle místo 
není pro něj zrovna to pravé ořechové. Ale jsou i nabídky jiné, které zasejí 
semínko, a člověk pak chodí, přemýšlí a mluví se svými nejbližšími, 
jestli náhodou nezvednout kotvy a nezkusit zas něco nového a odlišné-
ho. Přesně před deseti lety, v srpnu 2000, jsem se do Velkého Meziříčí 
přistěhoval a začal působit jako místní evangelický farář. Zažil jsem zde 
mnoho pěkného a cenného, dostavily se však i krize, které ale přicházejí 
na každého. Rád bych tu ještě nějakou dobu zůstal. Moje uvažování bylo 
podpořeno i tím, že jsem v nedávné opakované volbě získal výraznou 
podporu členů sboru. Až přijde čas rozloučit se a odejít, tak to, doufám, 
poznám. Snad vycítím, že právě teď je změna potřebná. Nikdo to u nás 
evangelíků nediriguje, nikdo nikoho nenutí, čas prostě uzraje. Jsme v tom 
svobodní, a to je dobře.                                                     Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 11. do 15. 8. 2010
Středa 11. 8. Památka sv. Kláry, panny 
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Teplých
 a za duše v očistci  o. L. Sz.
Čtvrtek 12. 8.
 7.00 mše sv. za rodiče Krčovy a syna  o. P. K.
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelou Marii Koudelo-
 vou o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Kamanovu o. L. Sz.
Pátek 13. 8.
 8.00 mše sv. za rodiče Žundálkovy a Šanderovy,
 zemřelé sourozence a vnuka o. P. K.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. za Pavlu Panákovou o. L. Sz.
 Oslavice – pout’ Nového Jeruzaléma. 
Sobota 14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mu-
čedníka
 7.00 mše sv. za Jaroslava Drápelu, Růženu Doleža-
 lovou, rodinu Lorencovu a Drápelovu o. P. K.
18.00 mše sv. za rodiče Klimešovy a jejich rodiče  o. L. Sz.
 7.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Neděle 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 7.30 mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrbovy, živou a zemřelou přízeň a duše
 v očistci o. Konzbul
 9.00 mše sv. za zamřelého manžela, rodiče Dvořákovy,
 dva bratry a tři sestry  o. Konzbul
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za Emanuela Bambulu,
 rodinu a rodinu Svobodovu.  o. Konzbul
18.00 mše sv. za rodiče Pytlíkovy, Vondráčkovy
 a za živé a zemřelé příbuzné  o. M. P. 

Farní oznámení
V pátek 13. 8. bude v Oslavici pout’ Nového Jeruzaléma. Autobus z Vídně 
jede v 17.35, z Mostišť v 17.40 a z Velkého Meziříčí v 17.45 hodin od zá-
meckých schodů. V pátek 13. 8. od 14 do 16.30 bude adorace Nejsvětější 
Svátosti. Od 14 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu 14. 8. v 19.30 příprava na manželství, pozor změna: bude III. téma. 
V neděli 15. 8. je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Bude tradiční pout’ 
do Netína. Pěší poutníci odchází od kostela v 6.30. Autobus odjíždí v 9.45, 
pojede přes Lavičky, Závist a Olší. Z Netína odjezd autobusu se všemi 
poutníky bude ve 13.30 hodin. Děvčata, která půjdou 15. srpna na pěší 
pouť do Netína jako družičky prosíme, aby se přihlásily na faře.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Prosíme o pomoc při generálním 
úklidu a stěhování mobiliáře po malování, ve středu 11. 8. ve 14 hodin. 
Prázdninové pondělí 16. 8. proběhne návštěva Radia Proglas (informace 
ve vývěsce). Autobusy na pouť na Velehrad v sobotu 21. 8. odjíždí v 5.30 
hodin od fary ve Velkém Meziříčí, hlaste se přímo u P. Jana Peňáze, cena 
na osobu asi 200 Kč se bude vybírat v autobusech. Bližší informace 
a telefon je ve vývěskách a na děkanských stránkách. 

Ohlášky pro Bory a okolí 
Středa 11. 8. Památka sv. Kláry, panny
Dolní Bory 18.00 mše sv. za rodiče Mrázkovy, syna, 
 celou přízeň a duše v očistci  o. P. K.
Neděle 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
9.45 mše sv. za Bohumila Jakubce a dceru Evu  o. M. P

-LSz-

I přes nevlídné počasí přilákal 
v sobotu 24. 7. koncert Carmen na 
Výčapský kopec skoro tisícovku 
lidí. Během dne sice pršelo, ale 
k večeru se počasí umoudřilo a do-
volilo návštěvníkům koncertu si ho 
pořádně užít. Od dvacáté hodiny na 
pódium nastoupila energická třebíč-
ská hudební formace mpDvojka, 
která zahrála svoje autorské sklad-
by a tím skvěle připravila půdu 
pro samotný koncert legendárních 
Carmen. 

Ti nastoupili na pódium po desáté 
hodině. Celé tři série koncertu byly 
publikem nadšeně přijaty, a tak 
Carmen opět potvrdili, že mají mezi 
fanoušky stále opravdové zázemí. 
„Nádhera! Naprosto se zastavil 
čas a já se bavil jak před 15 lety. 
Díky!“ okomentoval zážitky z kon-
certu návštěvník Pavel. Zajímavé 
bylo, že na koncertě bylo kromě 
fanoušků středního věku, kteří 
mají tuto kapelu 
spojenou s mlá-
dím, i spousta 
mladých lidí, 
kteří tuto sku-
pinu objevil i 
i  v současné 
době. Carmen 
hráli nejen své 
autorské hity, 
ale i dvě nové 
písně, které na-
zkoušeli speci-
álně pro tento 

Carmen dokázali,
že ani po letech neztratili šťávu

koncert. V podání Carmen mohli 
fanoušci slyšet i skladby U2, Faith 
no More, Rolling Stones a dalších.

Koncert skončil až po třetí hodině 
ranní, i když fanoušci nechtěli ani 
v tuto pozdní hodinu kapelu pustit 
pryč z pódia. „Děkujeme všem za 
přízeň a za to, že nám přichystali 
tak skvělou atmosféru,“ vzkazuje 
Luboš Denner za všechny členy 
skupiny Carmen. V přestávkách 
měli návštěvníci možnost se občer-
stvit bohatým sortimentem nápojů 
i gurmánskými specialitami. Je-
diný koncert legendární třebíčské 
skupiny Carmen v roce 2010 je již 
za námi a spousta fanoušků už se 
určitě těší na příští rok, kdy skupina 
připraví mimořádnou show k 25 
letům svojí existence.

Fotografie, video z koncertu 
a více informací na www.carmen-
trebic.cz

Text a foto: Tomáš Cafourek

RE: Dá se s tím něco udělat? (3)
Rád bych zde připojil poslední reakci na odpověď pracovníků odboru 

životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí. Je jistě velmi dobré, pokud do-
chází k diskuzím na toto téma v tisku. Čísla vycházející z pasportu zeleně 
jsou obdivuhodná a je z nich jasné, že zeleň je v našem městě jistě neza-
nedbatelným prvkem. Dle mého názoru je právě toto důvod k tomu, aby 
byli zaměstnáni v této oblasti kvalifi kovaní pracovníci, kteří jsou schopni 
neustále monitorovat stav zeleně v našem městě jak na úrovni praktické, 
tak softwarové (správa dat a pasportu). Dle mého odhadu by na naše město 
zcela postačili jeden až dva kvalifi kovaní zahradníci či arboristé, pak už 
se dostáváme do nějakého koncepčního plánu a řešení, zejména pak, jak 
jsem již zmínil, co se týče výchovných řezů a sledování statiky vzrostlých 
dřevin. Je totiž naprosto mylné domnívat se a tvrdit, že stav stromu se 
nedá nikdy předvídat (vyjma tzv. vyšší moci, vichřice, blesky apod.). Na 
základě symptomů a ukazatelů pozorovatelných na všech nadzemních 
částech stromu, se dá vždy s poměrně vysokou přesností odhadnout blížící 
se nebezpečí či problém a včas na něj zareagovat. Na hodnocení stromů 
vizuální metodou u nás existuje několik metodických postupů, které 
hodnotí stav stromu, větvení, houbová onemocnění, % olistění, statiku 
apod. Tyto metody se už i u nás používají poměrně dlouhou dobu a nové 
poznatky jsou neustále doplňovány o nové studie. 

Další zmíněnou věcí, kterou bych rád upřesnil, je odstranění „stovky“ 
nebezpečných stromů v rámci projektu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Jelikož tento projekt vytvořili moji kolegové, vím v jakém rozsahu je 
navrhováno kácení. Usuzovat rozsah kácení dle čísla je velice zavádějící, 
neboť procento pokácení vzrostlých stromů je velice malé, ale inven-
tarizované byly stromy, keře i skupiny, především pak nálety dřevin 
v některých lokalitách, pak toto číslo logicky narůstá. Tento zásah určitě 
není koncipován kvůli získání fi nančních prostředků, jak popisuje OŽP. 
Projekt jako takový prochází třemi hodnotícími institucemi, než dojde 
ke schválení, či zamítnutí dotace. Operační program životního prostře-
dí je primárně nastaven na posílení biodiverzity v zastavěném území, 
přesněji (ID dokument OP ŽP 2010) Prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny – podporuje projekty, které přispívají ke 
zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených 
druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a pod-
porují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. 
Je třeba zdůraznit, že první hodnotící a doporučující institucí je vždy 
příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a její kriteria jsou 
velmi přísná. Pokud tato projekt nedoporučí, nepostupuje dále a šance 
na získání dotace je zmařena. Proto tvrzení, že „…intenzivním skácením 
se významně naruší ty vlastnosti a funkce zeleně, jako jsou poskytování 
stínu, pozitivní ovlivňování vzdušné vlhkosti, ochrana proti prachu 
a hluku, zkrášlení města, možnosti hnízdění ptactva a životní potřeby 
dalších živočichů“ je zcela zcestné a mylné, neboť takový zásah by byl 
zcela v rozporu se základními požadavky OP ŽP a AOPK. Nevím sám, 
proč naše město nejeví zájem o zaměstnání kvalifi kovaných pracovníků 
k údržbě zeleně, či získání fi nančních prostředků z EU na revitalizaci 
zeleně zvlášť, pokud má vyhotovený pasport, což je již minimálně po-
lovina celé projektové dokumentace.

Nechci zde napadat Radu města a pracovníky OŽP, neboť s úředníky 
jednám neustále a vím, že není jednoduché cokoliv prosadit a práce 
úředníka je velmi těžká a mnohdy nedoceněná, zejména pak v oblasti 
péče o zeleň, avšak věřím, že tyto a podobné články mohou fungovat 
jako spouštěcí element ke změně priorit a vnímání zeleně v našem městě, 
resp. našeho životního prostředí vůbec.

Michal Valečík
Odbor ŽP MěÚ Velké Meziříčí tentokrát nevyužil možnosti k vyjádření. 

-red-

Zadrželi zloděje ve Velkém Meziříčí
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí za účin-

né spolupráce občanů zadrželi dva pachatele, kteří ve Velkém Meziříčí 
opakovaně vykrádali objekt jedné z fi rem. Odcizené věci pak prodávali 
ve sběrných surovinách, čímž způsobili majiteli fi rmy škodu v řádu něko-
lika desítek tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo zajistit a vrátit 
poškozenému. K páchání této trestné činnosti používali osobní vozidlo, 
které bylo rovněž zajištěno. V současné době byl státnímu zástupci podán 
návrh o propadnutí věci. Státní zástupce tento návrh akceptoval.

Jiné majetkové trestné činnosti se dopouštěl opakovaně další z pa-
chatelů ve služebním teritoriu zdejšího oddělení policie. Také ten za 
spolupráce s kriminální policií ve Žďáře nad Sázavou přišel o osobní 
automobil, který využíval při četných krádežích. Navíc bylo zjištěno, že 
tento osmadvacetiletý muž dokázal okrást i svého otce. 

Že krádeže barevných kovů patří mezi zloději k atraktivním činnostem, 
svědčí další případ, ke kterému došlo ve Velkém Meziříčí ve fi rmě vyrábě-
jící elektrické kabely. Pachatel zde byl vyrušen pracovníky bezpečnostní 
agentury. Následně si jej převzali policisté z obvodního oddělení. Policejní 
hlídka však musela pachatele nechat umístit do protialkoholní záchytné 
stanice k vystřízlivění. Dvaatřicetiletý muž se před krádeží posilnil 
alkoholem do té míry, že naměřená hodnota činila přes 3 ‰. Odcizené 
věci mu byly odebrány a vráceny zpět poškozené fi rmě. 

Ve spolupráci s pracovníky kriminální služby a též občany byl zjištěn 
pachatel, který odcizil ve Stránecké Zhoři z kaple měděné okapové roury. 
Pětadvacetiletý mladík v současné době zpytuje svědomí v brněnské 
věznici pro jinou trestnou činnost. 

Policisté se také zabývají mimo jiné i několika přečiny maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání u mužů, kterým byl stanoven zákaz řízení 
motorových vozidel. Ti tohoto zákazu nedbali a řídili osobní vozy.

Rozjel se zaparkovaný kamion
U benzínové čerpací stanice na ulici Kapitána Jaroše ve Velké Bíteši 

dne 26. 7. ve 22 hodin odstavil čtyřiadvacetiletý řidič v mírném stoupání 
nákladní automobil značky Mercedes-Benz Atego. Před vzdálením se od 
vozidla neučinil taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost 
provozu. Došlo k jeho samovolnému rozjetí a při tom zadní částí narazil 
do sloupu osvětlení areálu benzínové čerpací stanice. Při nárazu došlo 
k ohnutí sloupu a naražení do dvou kovových regálů s prázdnými lahvemi 
na plyn PB, čímž došlo k jejich převržení. Při dopravní nehodě vznikla 
hmotná škoda ve výši asi 20.000 korun. 

Převrátil se s náklaďákem 
Dne 27. 7. v 9.20 hodin jel dvaatřicetiletý řidič s nákladním vozi-

dlem Mercedes s návěsem po silnici od Křižanova k Pikárci. V prudké 
levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy a zároveň se vyhýbal 
protijedoucímu nákladnímu vozidlu. Najel na pravou krajnici a následně 
se s vozidlem převrátil na pravý bok. Celková škoda na vozidle, návěsu 
a přepravovaném nákladu dosáhla výše 256.000 korun. Zkouška na 
alkohol byla negativní a ke zranění osob nedošlo. 

Ukradl hliníkové trubky
Neznámý pachatel v době od 23. do 26. 7. překonal oplocení u lesní škol-

ky v Ořechově, kde odcizil celkem 18 kusů hliníkových zavlažovacích tru-
bek o délce 6 metrů o průměru 150 mm. Škoda je přibližně 63.000 korun.

Narazil felicií do mercedesu 
Dne 29. 7. v 17.35 hodin jel osmnáctiletý řidič škodou felicií ve Velkém 

Meziříčí ve směru od ulice Pod Hradbami k ulici Hornoměstská. Řidič 
nedodržel dostatečně bezpečnostní vzdálenost za mercedesem benz sto-
jícího před přechodem pro chodce. Došlo ke střetu přední částí vozidla 
Felicie se zadní části mercedesu. Ten byl odhozen na další vozidlo Ford 
Escort, který stál před ním. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. 
Škoda na vozidlech dosáhla výše 230.000 korun. 

Sjel do příkopu
Dne 31. 7. v 15.30 hodin jel třiadvacetiletý řidič s vozem Opel Astra 

Caravan od Košíkova k Ludvíkovu. Při jízdě na přímém úseku v mírném 
klesání si řidič neponechal dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za 
jedoucí škodou fabia, jehož řidič byl nucen přibrzdit z důvodu situace 
vzniklé v silničním provozu. Řidič oplu, aby zabránil srážce obou vozidel, 
strhnul řízení prudce vlevo, přejel do protisměru a do silničního příkopu. 
Při nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolujezdce, zkouška na alkohol 
byla negativní a škoda je vyčíslena na 156.000 korun.

Převrátil se do pole
Dne 1. 8. v 19.55 hodin projížděl řidič se škodou octavia mezi Řehořovem 

a Měřínem. Řidič po předchozím požití alkoholických nápojů se při jízdě 
v přímém přehledném úseku vozovky dostatečně nevěnoval řízení, přejel 
s vozidlem do levého silničního příkopu, kde přední částí vozidla narazil do 
kamenného kilometrovníku. Po nárazu se vozidlo několikrát převrátilo přes 
střechu a zůstalo v poli na levém boku. Při dopravní nehodě došlo ke zra-
nění řidiče. Dechová zkouška – 0,52 ‰ a způsobená škoda 127.000 korun.

Ukradl navigaci
Neznámý pachatel v době od 27. do 31. 7. poškodil levé přední dveře 

u vozidla Mercedes Benz Viano, které bylo zaparkované na ulici Pod 
Sýpkami ve Velkém Meziříčí. Z vozidla odcizil kompletní GPS navigaci. 
Způsobená škoda převyšuje 26.000 korun.

-simf – a Jana Martincová, archiv PČR

J a r o s l a v  K a r p í š e k ,  n a r . 
22. 1. 1966, bydlištěm v okrese 
Žďář nad Sázavou, není nebezpeč-
ný ani ozbrojen, nemá 
nakažlivou nemoc. 
Výška 170 až 175 cm, 
zdánlivého stáří 43 až 
50 let, hubené posta-
vy, hnědočerné vlnité 
vlasy, hnědé oči.

Pohřešovaný byl 
naposledy spat řen 
v 11 hodin dne 16. 
září 2009 v místě tr-
valého bydliště. Do 
současné doby se 
nevrátil a nepodal o sobě žádnou 
zprávu. Na obou rukou je tetovaný. 

Na levém ukazováčku má obrazec 
ve tvaru kříže v délce 2 centime-
try. Další tetování má na pravé 

ruce nad zápěstím, 
motiv není znám. Na 
sobě měl oblečeny 
bermudy pod kolena, 
bílé nebo tmavě žluté 
barvy, tričko nezjiš-
těné barvy a starší 
modrou rifl ovou bun-
du. U sebe měl blíže 
nezjištěnou igelitovou 
tašku. Veškeré in-
formace k pohřešo-
vanému muži sdělte 

nejbližšímu útvaru Policie ČR nebo 
na linku 158.     -z archivu PČR-

Policie pátrá
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Prodám
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Domácí vajíčka, upřednost-
ňuji stálý odběr, do VM dove-
zu, A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ Motocykl Panda Jincheng Jc 
125 cm3, nový, zachovalý, v záruce, 
najeto 4.000 km, servisní knížka. 
Cena 17.000 Kč. Tel.: 725 143 100.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Lesní včelí med 95 Kč/kg, pas-
tový 90 Kč/kg, květový 85 Kč/kg. 
Tel.: 608 949 273.
■ Motorovou pilu Dolmar 111, 
vozík rudl na 400 kg, tlakové čer-
padlo s hadicemi, opálku pletenou 
– 2 ks, vchodové nové dřevěné 
dveře 90 L, tepelnou izolaci Ursa – 
tloušťka 12 cm, 10, 82 m2, krmná 
nerezová koryta 60×38×14 cm 
– 2 ks, železnou bránu s pletivem 
3,20×1,50 m – 2 ks, cihly plotovky – 
průhledné 20x20 cm 22 ks + stříšky 
12 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Doma krmené prase. Tel.: 
736 676 433.
■ Zadní pneu 2 ks – ojeté na Ze-
tor 3011 (můžu i darovat), 1 těžší 
nápravu nebrzděnou s kompletními 
koly 7.50-20 nebo i jednotlivě. Dále 
prodám 2 pneu 10-15 protektor, 2 
pneu přední vodící 600-16 nové, 
kotel na vodu 60 l, míchačku na 
beton na 3 kolečka, ruční strojek 
na řepu, 2 tělesa a 2 odklápěcí 
plechy na pluh za traktor. Ceny dle 
dohody. Volejte po 18. hodině. Tel.: 
605 909 529.
■ Větší množství kamene do zá-
kladů – levně. Tel.: 736 111 315.
■ Zachovalý pařák na brambory, 
cena dohodou. Tel.: 737 832 137.
■ Patrové postele, masiv borovice, 
stavěné do „L“ i s rošty a zdravot-
ními matracemi. Původní cena 
celkem 16.000 Kč, nyní 10.500 Kč. 
Při rychlém jednání možnost slevy. 
Tel.: 605 130 320.
■ Wartburg W353 limuzína, 
dosud neodhlášený, prodám pro 
nemoc a stáří, v dobrém stavu, 
funkční, prostorný, vhodný pro 
velké nákupy, velký úložný prostor, 
nezkorodovaný, garážovaný. Za zů-
statkovou cenu. Tel.: 566 520 964.
■ Mrazničku 50 l – cena 500 Kč. 
Odšťavňovač Philips HR 1858 – 
cena 1.200 Kč, málo používaný. 
Tel.: 774 202 433.
■ Seno. Balík za 20 Kč. Možno 
dovézt. Tel.: 606 716 187.
■ Desetitýdenní kuřice a kohouty 
na dokrmení. Tel.: 566 544 147.
■ Simson. Velmi zachovalý. Platná 
STK. Cena dohodou. Velké Meziří-
čí. Tel.: 737 942 001.
■ Mrazák Nordline, 130 l, 6 šup-
líků, energ. třída A, stáří 3 roky, 
používaný 1 rok, jako nový, cena 
3.000 Kč. Tel.: 776 082 265.
■ Motocykl Apri l ia Enduro 
125 ccm. Tel.: 737 486 567.
■ Kozu. Dále střešní krytinu 
1200 kusů. Tel.: 604 438 841.
■ Mladou kozičku po prvních 
kůzlatech. Dobrá na chov. Tel.: 
776 031 084.
■ Orig. Al kola na Š Octávii II 
s pneu 195/65/15, Al kola Peugeot 
307 apod. s penu 205/55/16; Al orig. 
Opel Astra, Zafi ra, Vectra a pod. 
s pneu 205/55/16 5x díra; zimní obu-
tá kola na Renault Scénic, Laguna, 
Megan 195/65/15; zimní obutá kola 
Š Octávie I, A3 VW Golf, Leon 
s pneu 195/65/15; ráfky Opel 15 
4×100 mm. Tel.: 777 182 760.
■ Čistokrevná štěňata slovenské-
ho čuvače, očkovaná, odčervená. 
Odběr ihned, cena dohodou. Tel.: 
604 335 893.
■ Dvě prasata, doma krmená, 
130 kg, 32 Kč. Tel.: 608 368 118.
■ El. brusku tov. výroby pr. ko-
toučů 220 mm. El. motor 2,2 kW, 
1420 ot /min. Hydr. čer padlo 
V3S-ZCB-16Mpa, Q1-1500 1/min. 
Hydr. pístnice (2 ks) vzdálenost 
od 600 mm, pr. ok 16 mm. Tel.: 
608 110 964.

■ Příslušenství k Vari-Honda: 
Oboustranný pluh APH-352, nast. 
těleso NT-3, hrobkovací radlice. 
SV1+ nosič nářadí, vyorávací radli-
ce. Nepoužité, levně, dohodou. Tel.: 
608 110 964.
■ Presbeton tvarovky Face block, 
3 str. štípané, okrové, 14 ks. Levně, 
dohodou. Tel.: 608 110 964.
■ Prodám selata. Pí. Uhlířová, 
Pikárec 16. Tel.: 603 997 770.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Koupim hoblovku s protahem 
a spodní frezu.Tel.: 733 502 674. 
Nemovitosti
■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost, platíme 
hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám slunný byt 3+1, orien-
tovaný na J-Z, ve 4. patře panelo-
vého domu s výtahem ve Velkém 
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění 
+ ohřev vody vlastním plynovým 
kotlem. Jde o družstevní byt s mož-
ností převodu do OV, cena k jednání 
1.580.000 Kč. Nejsme RK. Volejte 
na tel.: 603 158 990, 605 263 882.
■ Prodám zahradu u mostišťské 
přehrady. Pitná voda, el. 220/380. 
Tel.: 776 095 099.
■  Prodej stavebních parcel 
v obci Netín. Cena dohodou. Tel.: 
603 753 947.
■ Prodám byt ve VM 3+1, 85 m2, 
jižní, slunný, OV, po rekonstrukci, 
2 sklepy, balkon, 7. patro, cena 
dohodou, bytový dům po kompletní 
rekonstrukci, nová střecha, zateple-
ní, plastová okna, nový výtah, nízké 
náklady, při rychlém jednání sleva. 
RK nevolat. Tel.: 732 570 375.
■ Prodám rod. domek v Křižano-
vě. Tel.: 731 415 786. 
■ Prodám garáž ve Velkém Mezi-
říčí, ul. Františkov, cena dohodou. 
Tel.: 603 990 875.
■ Prodej RD u Křižanova. Cena 
dohodou. Tel.: 606 662 872.
■ Prodáváme ve VM zděný byt 
3+1, 2+1, zahr. chatu, chatu v Ne-
směři, pozemky v Dědkově, RD 
Bory, pozemek na Fajťáku, areál 
v Uhřínově. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+kk ve VM. 
Možnost pronájmu i dlouhodobě. 
Tel.: 774 305 990.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě, 1 osoba. Tel.: 604 419 483.
■ Rodina se 3 dětmi hledá podnájem 
na 3–4 roky. Tel.: 773 139 044.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně. Od 
1. 9. 2010. Tel.: 739 022 165.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstevní 
ulici 1347 ve Velkém Meziříčí s ga-
ráží. Byt se nachází v domě v příjem-
ném prostředí s okrasnou zahradou. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■  Pronajmu zař í zený dům 
4+1 s garáží 7 km od VM. Tel.: 
604 546 758.
■ Pronajmu byt 3+kk ve VM. 
Tel.: 776 689 095.
Daruji
■ Slámu z letošní sklizně. Tel.: 
566 544 005.
Seznámení
■ 42/175 hledá hodnou, inteli-
gentní, sympatickou partnerku 
(věk asi 23–25 let) pro společnou 
dovolenou (druhá polovina srpna), 
později možno i více. Tel. v redakci.
Různé
■ Postarám se u vás doma o člena 
vaší rodiny, který potřebuje neu-
stálou péči během vašeho pobytu 
v zaměstnání. Tel.: 774 530 400.
■ Ustájím koně. Za krmný den 
85 Kč. Tel.: 737 542 951.
■ Muž 38 let hledá diskrétní mi-
lenku do 40 let. Tel.: 604 413 706.
■ Kdo daruje štěně stáří do 6 
měsíců na dvorek, malého vzrůstu. 
Tel.: 566 523 685 po 18 hodině.
■ Kdo položí asi 5 balíků lepen-
ky na zahrad. domek ve VM. Tel.: 
604 104 366

Nepůjde elektrika
Budou vypnuty tyto oblasti: stře-
da 18. 8. od 7.30 do 14.45 hodin 
celá obec Hrbov mimo č. p. 8, 
20, 46.                        -E.ON-

Kostel je po osmnácti letech 
nově vymalován

(Pokračování ze strany 1.)
Podle slov velkomeziříčského 

děkana Lukasze Szendzielorze 
stály nutné zednické práce nejen po 
dokončené opravě elektroinstalace 
celkem sto čtyřicet šest tisíc korun. 
„Rozpočet na malování byl sto pa-
desát tři tisíce korun, dohromady 

tedy bezmála tři sta tisíc,“ upřesnil 
děkan. Město Velké Meziříčí podle 
něho přispělo devětapadesáti tisíci 
korunami, od ministerstva kultury 
má přijít dotace ve výši 182 tisíc 
a zbytek zaplatí farnost. Ta při tom 
počítá také s penězi ze sbírek od 
farníků.                       Iva Horká

Líčení stropů chrámu bylo podle malířů poměrně náročné, přičemž stavba 
vysokého lešení dala také zabrat.                                     Foto: Iva Horká

Ve školách probíhají
rozsáhlé opravy

(Pokračování ze strany 2.) Ta je jedinou ve Velkém Meziříčí, kde je 
možné umístit více než dvacet pět dětí. Rekonstrukce sociálního zařízení 
v obou patrech vyjde na sedm set padesát tisíc korun. Velké změny probí-
hají i v městské knihovně, kde jsou vyměňovány kotle, rozvody, topení, 
podlahy i WC. I s následným vymalováním budou tyto práce město stát 
jeden milion tři sta tisíc korun.

Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Most na silnici 602 (nad nájezdem a sjezdem D 1) je na rozdíl od dalších 
dvou na této komunikaci, které jsou zatím ve výstavbě, průjezdný obou-
směrně pomocí semaforů. Tento stav by se neměl změnit ani po 1. 9. 2010. 

Text a foto: Iva Horká 

Snímek z 8. 8. 2010 zachycuje stav na výstavbě nové vozovky na ob-
chvatu za Oslavicí k bývalé ovčírně (v dáli zcela vlevo) a křižovatce do 
Balin. Úsek tedy zatím zůstává i nadále neprůjezdný. 

Text a foto: Iva Horká

Řeky opět 
zahrozily

(Pokračování ze strany 1.) Ani 
Oslava nezůstala klidná, pod mos-
tišťskou přehradou byl o víkendu 
vyhlášen druhý stupeň povodňové 
aktivity. „Na vodním díle Mostiště 
jde v současné době voda přes 
bezpečnostní přeliv, ale spodní vý-
pust je zavřená. Dispečink Povodí 
Moravy tímto způsobem udržuje 
odtok pod VD Mostiště na úrovni 
neškodného průtoku pod 20 m3/s. 
V průběhu dnešního dne se předpo-
kládá postupné přepojení na odtok 
spodních výpustí,“ informoval kraj-
ský úřad média v neděli 8. 8. Podle 
sdělení tiskové mluvčí kraje hasiči 
provedli v sobotu jedenapadesát 
zásahů souvisejících s povodněmi, 
evakuováno bylo 25 osob – 23 dětí 
z tábora a 2 chataři v Č. Řečici. 
Během neděle bylo takových zásahů 
už jenom pět. V pondělí 9. 8. ráno 
pak v souvislosti se slunečným 
počasím průtoky ve vodních tocích 
pozvolna klesaly a na Oslavě pod 
přehradou byl vyhlášen setrvalý 
stav.                            Iva Horká

Řeka Balinka, která vzniká spojením několika potoků severozápadně od Měřína, se před touto obcí vylila ze 
svého koryta na přilehlé louky. Balinka pak protéká Uhřínovem, Balinami, Balinským údolím a do Velkého 
Meziříčí přitéká z jihozápadu. Míjí koupaliště a po asi kilometru se u Ostrůvku vlévá do řeky Oslavy. 

Foto: Iva Horká
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LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a s tá tních svátc ích 9 –17 hodin ,  w w w. le r y.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí
Pracovníky do výroby (dělníka, mistra)

Požadujeme:
– vyučen zámečník, opravář, popř. v příbuzném oboru
– spolehlivost, zodpovědnost a fl exibilita
– řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík
– možnost profesního růstu (maturita výhodou)
Nabízíme zajímavou práci, zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční fi rmy.
Nástup dle dohody, během září 2010.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mail:
p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636 nejpozději do 15. 9. 2010

Základní škola a Střední škola Březejc
přijme do Speciálně pedagogického centra
ve Velkém Meziříčí speciálního pedagoga

Požadavky:
VŠ vzdělání ukončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie
praxe v oboru výhodou
Nástup: 1. 9. 2010
Bližší informace na tel.: 608 070 997, email: skola.brezejc@seznam.cz

PŮJČÍME
všem s příjmem nad 8.000 Kč.

Tel: 605 254 131.

Základní i pokračovací kurzy 
snižování  nadváhy STOB 
od 14. září 2010 ve Velkém Meziříčí. 
Více na ek.stob@seznam.cz.

Tel.: 605 010 666.
do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.

Tel.: 604 507 551.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr
prodeje pozemků parc. č. 5826/4 o výměře 27 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, parc. č. 2065/1 o výměře asi 150 m2, k. ú. 
Olší nad Oslavou, parc. č. 5964/18 o výměře 12 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, parc. č. 5222 o výměře 3.615 m2, parc. č. 
5223 o výměře 5.571 m2 a parc. č. 5231/2 o výměře 
611 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita u čerpací stanice Slovnaft, za 
účelem podnikání
pronájem pozemků parc. č. 2065/1 a parc. č. 34, celkem o výměře 
asi 170 m2, k. ú. Olší nad Oslavou.
Žádosti zasílejte na MěÚ Velké Meziříčí, odd. majetkoprávní a 
uveďte podnikatelský záměr.
Podmínky prodeje navrhne rada města a o prodeji rozhodne zastu-
pitelstvo. Zveřejněno dne 29. 7. 2010

Ing. František Bradáč, starosta města

Bioplynové stanice (dále jen BPS) jsou moderní a ekologická zařízení, 
která se již několik let úspěšně provozují v ČR i v zahraničí. BPS zpra-
covávají širokou škálu organických materiálů i odpadů prostřednictvím 
procesu anaerobního rozkladu (zplyňování) bez přístupu vzduchu neboli 
fermentace). Celý anaerobní proces probíhá v uzavřeném vzduchotěsném 
systému - fermentor. Během anaerobního rozkladu ve fermentoru vzniká 
bioplyn, který je spalován v motoru – kogenerační jednotce. Při tomto 
spalování se vyrábí elektrická energie a teplo. Takto vyrobená elektrická 
energie je přímo dodávána do distribuční sítě, teplo může být využito 
pro vlastní potřebu (např. k vytápění vlastních zemědělských objektů 
nebo přilehlých obecních budov). Teplo lze dále zpracovat a přeměnit jej 
opět na elektrickou energii, například za pomoci systému ORC (Organic-
ký Rankinův cyklus). 
Výstupem z BPS je 
tzv. digestát, který se 
používá jako vysoce 
kvalitní tekuté hno-
jivo v zemědělství. 
Digestát je zcela bez 
zápachu, což oproti 
použití surové kejdy či 
močůvky má zásadní 
kladný vliv na okolní 
prostředí a obyvatele.

Investice do výstav-
by BPS může být pro 
zemědělce důležitým 
krokem ke zvýšení 
vlastní konkurence-
schopnosti na českém 
trhu. BPS spotřebová-
vá ke svému provozu 
exkrementy z chovu 
hospodářských zví-
řat, kukuřičnou siláž 
a jiné rostlinné produkty zemědělských podniků. Tímto způsobem může 
zemědělský podnik i nadále provozovat stávající živočišnou a rostlinnou 
výrobu pro vlastní potřebu. Zemědělec se takto stává zcela nezávislým 
na výkupních cenách zemědělských komodit, vytváří nová pracovní 
místa a tím udržuje stabilitu a dynamiku venkova. BPS tedy přináší 
nové a stabilní příjmy, které jsou státem dlouhodobě garantovány. Tyto 
ceny upravuje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle zákona 180/2005 
Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Významným kladným 
faktorem BPS je, že energii dodávají do veřejné sítě nepřetržitě. Dodávka 
elektrické energie z BPS není závislá na počasí či jiných povětrnostních 
podmínkách, jako je tomu např. u fotovoltaiky či větrných elektráren.

Ve Velkém Meziříčí byla založena koncem roku 2006 společnost 
EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., dceřiná společnost německé fi rmy 
EnviTec Biogas AG, která se zabývá výstavbou převážně zemědělských 

bioplynových stanic již od roku 2002. EnviTec Biogas AG patří ve světě 
k předním špičkovým dodavatelům technologie a počet realizací BPS po 
celém světě k dnešnímu dni připadá cca na 400 BPS v provozu. Firma 
EnviTec Biogas AG také realizovala největší bioplynový park na světě 
v německém Penkunu, a to o celkovém instalovaném výkonu 20 MW. 
EnviTec vlastní pobočky po celém světě, v rámci Evropy je to např. Belgie, 
Holandsko, Maďarsko, Itálie, Francie, Velká Británie, atd., realizované 
projekty a pobočka se nachází také např. v Indii. Firma v současné době 
zaměstnává po celém světě okolo 400 zaměstnanců.

Ve Velkém Meziříčí, kde je sídlo společnosti pro ČR a Slovensko, pra-
cuje v současnosti 25 kvalifi kovaných odborně vyškolených pracovníků, 
kteří se zabývají obchodem, plánováním a přípravou projektů, řízením 

výstavby a dále pak 
údržbou a servisem již 
zrealizovaných BPS. 
Ve Velkém Meziříčí je 
umístěn také centrální 
sklad náhradních dílů. 
Pobočka ve Velkém 
Meziříčí EnviTec Bi-
ogas Central Euro-
pe s. r. o. za dobu své 
existence uvedla do 
provozu na území ČR 
pět BPS o celkovém 
instalovaném výkonu 
4 MW, nyní jsou ve 
výstavbě další 3 BPS 
v ČR, a další 2 BPS 
na území Slovenska. 
V kraji Vysočina rea-
lizovala fi rma EnviTec 
Biogas Central Europe 
bioplynovou stanici 
v zemědělském areálu 

akciové společnosti v Lípě u Havlíčkova Brodu, která je v provozu od roku 
2008. Vstupním materiálem v této BPS je kejda skotu a kukuřičná siláž, 
tyto vstupy pocházejí z vlastní zemědělské činnosti podniku. Celkový 
instalovaný výkon BPS Lípa je 526 kW, elektrická energie je prodávána 
do distribuční sítě a odpadní teplo je využíváno k vytápění místní ma-
teřské a základní školy.

Bioplynové stanice společnosti EnviTec Biogas představují nízké stav-
by, které nijak nenarušují ráz krajiny. Veškerá dodávaná zařízení splňují 
normy požadované Technickou inspekční agenturou (TÜV, CE) a jsou 
standardizovány bez ohledu na jejich výkon. Z toho vyplývá řada výhod, 
jako je např. rychlá výstavba BPS, nižší pořizovací náklady, minimální 
náklady na provoz či případné opravy (všechny náhradní komponenty jsou 
skladem v ČR a tím je zabezpečen plynulý provoz BPS), rychlé uvedení 
do plného provozu a následná vysoká provozní spolehlivost. Důležitým 

faktorem, který nelze opomenout, 
je i to, že díky kvalitní technologii 
a uzavřenému procesu nedochází 
k úniku zápachu, proto BPS fi rmy 
EnviTec nijak nezatěžují své okolí.

Společnost nabízí potencionál-
ním zákazníkům mimo jiné také 
možnost tzv. společného podniku 
(částečné či úplné fi nancování pro-
jektu), nejčastěji jde o model, kdy 
dojde k založení nové společnosti, 
která bude investorem a zároveň 
provozovatelem BPS. Majetkový 
a investiční podíl v ní bude mít 
minimálně z 50 % a více společnost 
EnviTec Biogas. Každý takový 
projekt se posuzuje individuálně, 
v závislosti na konkrétních pod-
mínkách. Pro zajímavost, fi rma En-
viTec Biogas získala na největším 
světovém veletrhu Agritechnika 
v německém Hannoveru za vývoj 
technologie ocenění Machine of 
the Year 2010, čili „Strojní zařízení 
roku 2010“.

Závěrem lze říci, že bioplynové 
stanice jsou nejen pro české ze-
mědělství, ale i venkov v mnoha 
směrech přínosem. Představují 
nové stabilní příjmy za obnovitel-
nou energii pro zemědělský sektor, 
vytváří nová pracovní místa na ven-
kově a zároveň přispívají k ochraně 
životního prostředí.

-pi-

Obnovitelné zdroje energie v zemědělství

Bioplynová stanice Lípa u Havlíčkova Brodu                                                      Foto: archiv EBCE

Objednáváme kvalitní nosnice.
Prodej od 18. 9. od 13 hodin. 
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 604 707 728.

Hledá se
fena bernského salašnic-
kého psa jménem Brita, 
menšího vzrůstu, stáří 3 
roky, prosím o jakoukoliv 

zprávu.
Tel: 737 911 198.

Zubní
pohotovost

So 14. 8..a ne 15. 8. 
MUDr. Olga Semerádo-
vá, Palachova 35, Žďár 
n. S., tel.: 566 627 298. 
So 21. 8. MUDr. Mi-
lan Macek, Poříčí 11, 
VM, tel.: 566 522 442. 
Ne 22 8. MUDr. Jan 
Šm ídek ,  Pa lackého 
nám. 32, N. Město na 
Mor., tel.: 566 542 615. 
Před vyhledáním stom. 
pohotovosti je nutné 
ověřit, zda nebyly služ-
by prohozeny. Zdroj: 
http://www.nnm.cz



Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto 
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

KINO JUPITER CLUB SRPEN

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, 
Vanda Hybnerová
Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna 
programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 
rozuzlení. Čí muž to tedy byl? V divadelní komedii se řeší mezi přítelky-
němi morální dilema jako věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze, 
čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

17. 8. přednáška Triglavský národní park PharmDr. Helena Švecová

24. 8. přednáška 60. výročí založení Ing. Antonín Dvořák  Klubu fi latelistů VM
31. 8.  přednáška Naši denní motýli a jiný hmyz Mgr. Oldřich Hnízdil
 7. 9.  přednáška Prameny ke genealog. bádání PhDr. Oldřich Chládek

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 13. září  2010, ukončení do konce prosince 2010. 
Uzávěrka přihlášek 10. září 2010. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
– vždy v pondělí, (kromě 27. 9., 15. 11.)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, střední škola řemesel a služeb, 
ostatní), II. kurz – začátek v 19 hodin (hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie, střední škola řemesel a služeb, ostatní).
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, 
prodloužené za doprovodu živé hudby. Cena celé-
ho kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou 
i individuálně. V kurzovném jsou započí-
tány všechny základní lekce, ples v bílém  
a závěrečná barevná prodloužená. Platba 
v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže le-
gitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. 
Vstup pouze ve společenském oděvu! 
Informace a přihlášky na program. od-
dělení JC tel.: 566 782 004 (005), po – pá 
8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.     -prog-

Dne 9. 8. 2010 uplynulo 8. smutné 
výročí od tragického úmrtí
Veroniky Peroutkové
z Pustiny.

Všem, kteří nezapomněli,
děkuje rodina Peroutkova.

Dne 10. 8. 2010 uplynulo 11 roků, 
co nám navždy odešel náš starost-
livý manžel, tatínek a obětavý 
dědeček, pan 
Stanislav Krejčí 
ze Lhotek. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami. 

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička ke hrobu zůstala jen. 
Scházíš nám všude a všem.
Osud nám nevrátí,
co nám vzal,
vrací jen vzpomínky
a s nimi žal. 
Dne 13. 8. 2010 vzpomeneme 
1. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 
Karel Mateja
z Jakubovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina. 

Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý. 
Dne 13. 8. 2010 je tomu 1 rok, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan
František Starý
 z Velkého Meziříčí.

S láskou a vděčností
stále vzpomíná manželka,
synové a dcera s rodinou. 

Dne 13. 8. 2010 uplyne 10 let ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček, pan 
Jaroslav Drápela 
z Martinic. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, pomodlit,
zažnout svíčku a vzpomínat.
Dne 16. 8. 2010 by se dožil 77 let pan
Zdeněk Broža
z Jabloňova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami. 

Dne 21. 8. 2010 vzpomeneme 
1. smutné výročí smrti pana
Vladimíra Večeři
z Oslavice.

S láskou a úctou
stále vzpomíná rodina.

Sobota 14. ve 20 hodin
SOLOMON KANE
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu.
Kapitán Solomon Kane je mimořádně výkonný zabiják 16. století. Vy-
zbrojen pistolemi, mačetami a rapíry on i jeho muži hájí čest anglického 
království a ukájí krvelačnou žízeň v bojích na všech kontinentech. 
Setkáváme se s ním ve chvíli, kdy si klestí krvavou cestu hordami protiv-
níků v exotickém městě v severní Africe. Když se ale se svými kumpány 
rozhodne dobýt tajemný hrad, nabere jejich cesta nečekaný obrat. Jeho 
muži jsou jeden po druhém zlikvidováni démonickými příšerami, až 
zůstane sám Kane. Stojí tváří v tvář nohsledovi samotného Ďábla, který 
se vynořil z hlubin pekla, aby odčinil svoji beznadějně zkorumpovanou 
duši. Kaneovi se sice povede z jeho spárů uniknout, je mu ale více než 
jasné, že se zachrání pouze tehdy, když se zřekne násilí a zbytek života 
zasvětí klidu a míru. Brzy je ale vystaven těžké zkoušce. Poté, co se mu 
nepodaří zabránit brutálnímu pobití puritánské rodiny Crowthornových, 
se kterými se spřátelil, přísahá, že najde a osvobodí jejich uvězněnou 
dceru Meredith. I kdyby to znamenalo, že zaprodá duši a použije své 
vražedné schopnosti pro vyšší princip. Odhodlání zachránit Meredith 
a ochránit Anglii před zlými silami ho postaví tváří v tvář rodinnému 
tajemství, kterému se celý život snažil uniknout. Solomon Kane je tem-
né, výpravné, akční fantasy Francie, jehož námětem je sbírka povídek 
věhlasného amerického spisovatele Roberta E. Howarda – otce Barbara 
Conana. V hlavní roli J. Purefoy, M. O’Neal, R. Orr, R. Ryan, I. Chyte. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut
Úterý 17. ve 20 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti – z prvního dílu 
knižní trilogie Milénium Stiega Larssona.
Před čtyřiceti lety Harriet Vangerová zmizela z rodinné sešlosti na ostrově, 
jehož vlastníky jsou členové mocného klanu Vangerových. Její tělo nikdy 
nebylo nalezeno, ale i tak je její strýc přesvědčen, že to byla vražda a že 
vrah je členem jeho vlastní pevně svázané, ale nefunkční rodiny. Zaměstná 
zneuctěného fi nančního novináře Mikaela Blomkvista a tetovanou nelítost-
nou počítačovou hackerku Lisbeth Salanderovou, aby to vyšetřili. Když pár 
spojí Harrietino zmizení s množstvím groteskních vražd většinou z doby 
před čtyřiceti lety, začnou odhalovat temnou a děsivou rodinnou historii. 
Ale Vangerovi jsou klan plný tajností a Blomkvist se Salanderovou brzy 
zjistí, jak daleko jsou ochotni zajít, aby se chránili. Režie Niels Arden Oplev. 
V hlavní roli Michael Nyqvist, N. Norén, L. Endreová, P. Haber. Kriminální 
drama Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 152 minut
Pátek 20. ve 20 hodin
VRAHOUNI
Manželství… trefa do černého.
Spencer je takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro 
vládu. Jen je krásná počítačová expertka a právě se vzpamatovává z bolest-
ného rozchodu. Akční komedie, která neodolatelným způsobem potvrzuje 
známé pravidlo, že protiklady se přitahují. V tomto případě ale přitahují 
ještě mnohem víc, například další nájemné zabijáky. Mladý pár bude muset 
vyměnit pohodlí novomanželského života za nabitou zbraň a dobrou muš-
ku. Režie Robert Luketic. V hlavní roli A. Kutcher, K. Heiglová, T. Selleck. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Sobota 21. ve 20 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Hrají E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová, J. Macháček, V. Dyk, 
R. Zach. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Středa 25. ve 20 hodin
ZÁLOŽNÍ PLÁN
Režie A. Poul. V hlavní roli Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin. Romantická 
komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 106 minut
Úterý 31. v 17.30 a 19.30 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC
Poslední kapitola.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? 
Mnohem drsnější Fiona, otylý Ko-
cour v botách a mnohem zmatenější 
Oslík. A království Za sedmero 
horami vzhůru nohama. Na svědo-
mí to má Shrek, který vypustil do 
světa jedno velmi nerozumné přání. 
Animovaná rodinná komedie USA, 
český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 80, 82 Kč          92 minut

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kteří máte studentské 
taneční kurzy nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryano-

vých (výuka tanců standardních, latin-
skoamerických i moderních).
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyu-
čovacích lekcí, začátek kurzu v pondělí 
4. 10. 2010 ve 21 hodin, ukončení kur-
zu 29. 11., možnost pokračování v kur-
zu pokročilých (leden–únor 2011). 
Uzávěrka přihlášek je 1. 10. 2010. 

Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
Přihlášky a bližší informace na pro-

gramovém oddělení JC tel.: 566 782 005, 
566 782 004, po –pá (8–16 hodin).
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

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

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří 
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: v předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, dospělí 
200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: JC, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

do 28. 8., passage IMCA, kavárna Café Time

Jupiter club Velké Meziříčí a Malostranský pivovar Harrach ve spolupráci
s Křižanovem, Měřínem, Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím pořádají
XVIII. ročník letní soutěže

Vstup zdarma! Změna programu vyhrazena!

aneb
MALÉ MEZIŘÍČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 4. září 2010 náměstí ve Velkém Meziříčí
PROGRAM:
POHOodpoledne s Harrachem 
14 hodin – dechovka – Muzikanti Ladislava Prudíka
15 hodin – skupina Na šikmé ploše
17 hodin – Zpíváme a tančíme s Míšou – pořad pro děti
18 hodin – skupina Na šikmé ploše
20 hodin – 4 klíče k velkomeziříčské bráně
 vystoupení RAHAT LUKUM (Taneční a divadelní studio)
 orientální tanec
 tanec se šavlemi
 ohňová show
 soutěžní disciplíny 
22 hodin – koncert skupiny Queen revival 

 -prog-

do 5. 9. Galerie synagoga

Již poosmnácté se na náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodne o novém 
držiteli 4 symbolických klíčů k velkomeziříčské bráně. Jako každý rok 
i letos se bude soutěžní klání odehrávat v duchu daného tématu. Ten letošní 
je obzvlášť lákavý. Všude po republice se pořádají pivní slavnosti a festi-
valy, tak proč nepřijít s troškou do mlýna i ve Velkém Meziříčí? Pivovar 
v našem městě máme, takže slovo dalo slovo a téma 18. ročníku klíčů bylo 
jasné – Malé meziříčské pivní slavnosti s Harrachem, bohatým programem 
i občerstvením. Pokud se vydáte na náměstí již chvíli po obědě, můžete si 
pobrukovat písničky s dechovou kapelou Muzikanti Ladislava Prudíka. 
Budete-li mít chuť tančit, místa bude dost. Od dechovky se protancujeme 
do moderního rytmu s kapelou Na šikmé ploše. Nezapomněli jsme ani na 
naše nejmenší. V podvečerních hodinách je pro ně připravena zábavná 
show Zpíváme a tančíme s Míšou. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí si 
a naučí se zpívat části písniček. U soutěží si mohou změřit síly, rychlost, 
dovednost, ale hlavně se pobaví. Samotná soutěž vypukne ve 20 hodin, 
kdy se 4 družstva s vervou vrhnou do boje. Obhájí loňské vítězství Měřín, 
nebo klíče změní majitele a budou viset v pracovně starosty v Meziříčí, 
v Bíteši či v Křižanově? Přestávky mezi soutěžemi vyplní krásné ženy 
z tanečního studia Rahat Lukum. Ukáží nám tanec se šavlemi, orientální 
tanec, či po setmění ohňovou show.

Závěr celé soutěže bude patř it členům Queen revival, kteř í 
nám př iblíží k rásné songy nezapomenutelné skupiny Queen. 
A kdoví, komu bude patřit vítězná písnička „We are the Cham-
pions“. To se dozvíme v sobotu 4. září „na městě“.                 -zh-

pátek 20. 8. Košíkov
sobota 21. 8. Výčapy – kopec
pátek 3. 9. Hartvíkovice – pouťová
sobota 4. 9. Nárameč Doubí
pondělí 27. 9. Studenec

120 účinkujících, speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta a Jiří Klapka
23. 9. Jihlava – Horácký zimní stadion

24. 9. Brno – Výstaviště, pavilon Z
Prodej: TICKET ART, hromadné objednávky – tel. 222 897 333, 

ticketart@ticket-art.cz

středa 1. 9. v 17 hodin ve výstavní síni Jupiter clubu

sobota 21. a neděle 22. 8. Kulturní dům Moravec, od 9 do 
18 hodin

– kolekce jiřinek, mečíků, růží, kaktusů, sukulenty, pokojové 
květiny, skalničky, aranžmá ze suchých rostlin, obrazy, dře-
vořezba, keramika

Připomenutí uměleckého knihaře, spisovatele a přítele Jakuba 
Demla, od jehož narození uplynulo 15. března letošního roku 
sto let. Otevřeno:  út – pá 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, 
so 13.00 – 17.00, ne 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Kryštof poprvé ve Velkém Meziříčí
Na podzim letošní-

ho roku připravujeme 
v Jupiter clubu dal-
ší koncerty a jedním 
z nich bude koncert 
s k u p i ny  K r y š t of , 
který zde vystoupí 
2. 10. 2010 v rámci Je-
viště Klub Tour 2010. 
Předprodej vstupenek 
již zahájen v obvyk-
lých předprodejích, 
cena 250 Kč.       -pp-

Připravujeme na druhé pololetí 2010
Sobota 4. září
4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Od neděle 19. září začíná divadelní sezona podzim 2010 – více na straně 
7 (kompletní nabídka divadelních her)
Čtvrtek 23. září
DEN ZDRAVÍ
Sobota 2. října
KONCERT SKUPINY KRYŠTOF 
Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou
ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč 
v předprodeji a 240 Kč na místě.
Středa 13. října Divadelní představení
JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
(není součástí předplatného)
Pátek 15. října
KONCERT SKUPINY
NEZMAŘI
v 19.30 hodin v kinosále, vstupné: 
180 Kč v předprodeji, 220 Kč na 
místě
Čtvrtek 28. října 
KONCERT MICHALA DAVIDA
Pátek 5. listopadu tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem
NĚKDO TO RÁD V KINĚ
KONCERT PETRA NAGYHO – termín tohoto 
vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011
Čtvrtek 25. listopadu
KONCERT RADŮZA
Neděle 28. listopadu
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ
Rezervace a prodej na programovém oddělení JC 
tel. 566 782 004, 566 782 001. Změna programu vyhrazena!              -pp-

TREFOS TŘEBÍČ: 
Josef Březina, Martin 
Bukovský, Michaela 
Hasíková, Josef Hlav-
nička, Petr Hofman, 
Ladislav Horák, Ja-
roslav Kršek, Žaneta 
Malá, Libor Papoušek, Karel Pšenka, Josef Pavelka, 
Pavel Rybníček, Věra Ryšková, Miroslav Sedláček, 
Miroslav Teplý

Obec Martinice
a Sbor dobrovolných hasičů Martinice

zvou všechny na letní pouť. V pátek 20. srpna – taneční výlet se 
skupinou Start 02. V sobotu 21. srpna – taneční výlet se skupinou 

Jásalka. Po celý víkend budou v provozu pouťové atrakce.
Všichni jste srdečně zváni.

SDH Martinice

Poděkování panu Burešovi ze Suků 
u Žďáru nad Sázavou

Před nedávnem jsem jela na kole ze Žďáru do Borů, když hned za Žďárem 
jsem měla píchlou duši u kola. Při představě několika desítek kilometrů 
pěší chůze, které jsem měla před sebou, s puchýřem na patě, v úmorném 
parnu, jsem nevěděla, jak cestu pěšky zvládnu. Míjela mne lhostejně 
spousta projíždějících řidičů, až jeden si mého píchlého kola všiml, zastavil 
a s osazenstvem jeho vozu mne i s kolem zavezl zajížďkou do vzdáleného 
místa mého bydliště, dokonce až před domek, kde přechodně bydlím. Za 
mimořádné lidské vstřícné až obětavé chování vůči mně, cizímu člověku, 
je na místě se pozastavit a v duchu poklonit charakteru vzácného člověka.

Miluše Kadlecová

Pozvánka

650. výročí od první písemné zmínky o obci Oslavička
Program oslav v sobotu 14. 8.:
10 hodin mše svatá sloužená Mgr. Václavem Knotkem,
 farářem církve římskokatolické v Rudíkově, dechová hudba
 VNOROVJANÉ (v kapličce Nanebevzetí Panny Marie)
11.30 hodin slavnostní zahájení, vystoupení slovácké dechové hudby 
 VNOROVJANÉ (prostor za obecním úřadem)
12.15 hodin společný oběd (připravují studenti HŠ Velké Meziříčí)
13.30 hodin vystoupení VNOROVJANÉ
16–23 hodin hraje Kozénka band
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Muži A – D skupina divize
Pátá divizní sezona

Fotbalový klub FC Velké Meziříčí vstupoval do nové sezony s jasným 
cílem – udržet dobyté pozice. Minulý ročník 2008/09 nám přinesl mnoho 
úspěchů, převážně v mládežnických kategoriích. Tři první, tři druhá 
a další výborná umístění mladých týmů. Dlouhodobá práce s mládeží 
přináší své ovoce, ale obhájit minulá vítězství bývá vždy obtížnější. 
První tým dospělých výborné páté místo z předešlé sezony neobhájil, ale 
prošel dalším omlazovacím procesem a skončil desátý. Pátým rokem po 
sobě tak zahajoval své účinkování v D skupině, čtvrté nejvyšší fotbalové 
soutěže. Klub si velké předsezonní cíle nedával. Prioritami bylo umís-
tění v horní polovině tabulky, zabudování dalších mladých odchovanců 
do základní sestavy a zlepšení výsledků na domácím hřišti. To vše se 
nakonec podařilo. Mužstvo obsadilo v divizní D skupině konečnou 
čtvrtou příčku, což je nejlepší umístění mužského fotbalového týmu ve 
stočtyřleté historii klubu. U Tržiště před zaplněnými ochozy vyhrával 
jeden zápas za druhým. Nejen s celkovým vítězem soutěže ze Šardic, či 
postupujícím Slováckem B na podzim, ale i všechna jarní domácí derby. 
Navíc našel střelce ve vlastních řadách, když se s deseti brankami stal 
střelcem mužstva Vlastimil Beran. Díky výsledkům A týmu, záchraně 
B týmu v A třídě a dorostů a žáků v divizích, lze uplynulou sezonu hod-
notit jako vydařenou. Do dalšího období se chce vedení klubu zaměřit 
na zapracování končících dorostenců do mužských kategorií a nadále 
usilovně pracovat s mládeží.

Hráčské posuny
Na jaře 2009 mužstvo posílili a na hostování přišli Jiří Brychta, Stani-

slav Klusák, Jan Karásek a Radek Durda, z B týmu byli přeřazeni Libor 
Jedlička a Jaroslav Dufek. Většina příchozích však nenaplnila očekávání 
a v klubu skončila. Z jarních posil zůstal do nové sezony 2009/2010 jen 
zkušený a spolehlivý stoper Jiří Brychta (hostování z Tatranu Kohoutovi-
ce) a odchovanci Dufek s Jedličkou, kteří přesvědčili, že jejich „povýšení“ 
bylo oprávněné. Napjatá ekonomická situace velela šetřit, a tak klub posi-
loval jen na důležitých postech. Za odcházejícího brankáře Jana Trnavské-
ho přišel rovněž z Hartvíkovic zkušený Aleš Chalupa. Druhou posilou se 
stal ještě dorostenec Martin Novák 
(1991), z SK Slatiny Brno. Obranu 
posílil Roman Vyskočil (1989), 
hráč Sokola Brtnice a z Benfi ky 
byli do A týmu povoláni útočník 
Vlastimil Beran (1988), záložník 
Josef Kafka (1985) a obránce Milan 
Souček (1988). Závěr letní přípravy 
byl negativně ovlivněn četnými 
zraněními několika hráčů, poslední 
dvě přátelská utkání odehrál tým 
doslova ve slepené sestavě. Místo 
defenzivního záložníka v Meziříčí 
po několik sezon patřilo Kamilu 
Průšovi, jeho však od jara 2009 trá-
pily chronické problémy s koleny. 
Začátkem přípravy se také zranil 
obránce Benfiky Milan Souček, 
jenž byl na základě velmi dobrých 
jarních výkonů povolán do áčka 
a měl zastoupit zkušeného Průšu. 
Cestu na trávník a do základní 
sestavy mu krom zranění ještě 
zkomplikovala situace v zaměst-
nání, a proto se vrátil do B týmu. 
Vedení klubu v poslední chvíli za-
reagovalo na absenci osvědčených 
hráčů, a tak se poslední předsezonní 
posilou stal Petr Krátký, opora de-
fenzivních řad Ivančic. V průběhu 
podzimní části sezony ovšem přišla 
nejvýraznější posila – na hostování 
z FC Vysočina Jihlava k nám zavítal 
záložník Miloš Netrda, který zásad-
ním způsobem pozvedl výkony na-
šeho týmu svým agilním pohybem 
po levé straně hřiště.

Náš klub se činil také během 
zimní přestávky. Od dob příchodu památného dua Staněk – Hort, které 
„nakoplo“ náš klub až do divize, šlo o další výrazné posílení. Snad jen 
hostování stoperů Tomáše Gálii a Přemysla Pernici pod trenérem Zbořilem 
se tomu vzdáleně mohlo přiblížit. Kádr A týmu tak posílili dva výborní 
fotbalisté, přestoupili k nám záložník Miloš Netrda a útočník Jiří Jaroš. 
Miloš Netrda, odchovanec náměšťské a jihlavské fotbalové školy u nás 
na podzim úspěšně hostoval v sedmi zápasech a náš klub o jeho služby 
projevil další zájem. Do jednání vstoupila (podobně jako později s Jiřím 
Jarošem) aktivní Třebíč, ale rodák z nedalekých Ocmanic se nakonec 
rozhodl přestoupit do Velkého Meziříčí. Kromě něj se mohli diváci těšit 
také na střelecký um Jiřího Jaroše. Jeho vizitka hovoří za vše, za poslední 
čtyři sezony vstřelil Jaroš v divizi 83 branek, což ho bezpochyby řadí mezi 
nejvýraznější osobnosti divizních trávníků a my se na jeho výkony mohli 
na jaře těšit už ve velkomeziříčském dresu. Do týmu se také po zranění 
vrátili defenzivní záložník Kamil Průša a také univerzál Libor Jedlička, 
oba hráči na podzim chyběli pro potíže se svými koleny. Klub prodloužil 
hostování Jiřího Brychty z Tatranu Kohoutovice a dorostence Martina 
Nováka ze Slatiny, bohužel přišel o kapitána Františka Pokorného, který 
si na sklonku minulého roku natrhl křížový vaz v koleni a o Ladislava 
Němce, který si pochroumal meniskus a na jaře toho mnoho neodehrál. 
Jedinou změnou v realizačním týmu byl na jaře odchod Kamila Průši 
z pozice asistenta trenéra a jeho návrat mezi hráče.

Trenérské obsazení
Dvojici brněnských trenérů Miroslav Karpíšek a Roman Kotol skončila 

na jaře 2009 dvouletá smlouva. Na jejich místo klub angažoval nového 
trenéra, Milana Volfa z Mikulova, který ve Velkém Meziříčí dlouhodobě 
pracuje. Milan Volf je držitelem trenérské licence „A“ UEFA, trénovat 
začal v Sokole Šanov, kde působil jak u mládeže, tak u dospělých. Jako 
hrající trenér také působil v Rakousku v USC Neuruppersdorf, pak ná-
sledovalo účinkování v FC Pálava Mikulov a naposledy ve Slavoji TKZ 
Polná (KP). Asistenta mu na podzim dělal Kamil Průša, který se zotavoval 
po dlouhodobém zranění kolen, na jaře tento post nebyl obsazen.

Hráčský kádr v sezoně 2009/10:
Brankáři: Roman Invald (1987), Aleš Chalupa (1980). Obránci: Ja-

roslav Krejčí (1984), Jiří Brychta (1979), Zdeněk Mucha (1985), Patrik 
Mucha (1988). Záložníci: Lukáš Berka (1985), Jaroslav Dufek (1989), 
Libor Jedlička (1986), Jiří Hort (1978), František Pokorný (1983), Josef 
Kafka (1985), Petr Krátký (1986), Ladislav Němec (1984), Miloš Netrda 
(1988). Útočníci: Vlastimil Beran (1988), Jiří Jaroš (1982), Vít Kratochvíl 
(1989), Martin Novák (1991).

Podzimní příchody – hostování: Aleš Chalupa (Hartvíkovice, na celou 
sezonu), Vlastimil Beran, Josef Kafka (oba z béčka), Martin Novák (SK 
Slatina Brno), Petr Krátký (FC Ivančice), Jiří Brychta (Tatran Kohou-
tovice), Roman Vyskočil (Sokol Brtnice). Podzimní odchody – konec 
hostování: Jan Karásek (Ráječko), Stanislav Klusák (Kohoutovice), Ondřej 
Loup (Velká Bíteš), Jan Trnavský (Vyškov), Radek Durda (HFK Třebíč), 
přerušení činnosti: Kamil Průša (zranění).

Jarní odchody – Petr Krátký (konec hostování z Ivančic), Roman 
Vyskočil (konec hostování ze Sokola Brtnice), Vít Kratochvíl (konec 
hostování z FC Spartak Velká Bíteš), František Pokorný a Ladislav Němec 
(dlouhodobé zranění). Jarní příchody – Miloš Netrda (přestup z FC Vyso-
čina Jihlava), Jiří Jaroš (přestup z SK Líšeň), Kamil Průša a Libor Jedlička 
(oba návrat po zranění), Jiří Brychta (prodloužení hostování z Tatranu 
Kohoutovice), Martin Novák (prodloužení hostování z SK Slatina).

Další sezona bude velmi náročná, budeme chtít udržet všechny soutěže 
a přitom ustát fi nanční nouzi. Děkujeme předem všem podporovatelům, 
nebýt rodičů, sponzorů a Města Velké Meziříčí, nemohli bychom soutěže 
ani přihlásit. Ať se vám všem v nadcházejícím ročníku daří! Jedeme 
Velmez, jedeme!

Realizační tým: Trenér Milan Volf, asistent Kamil Průša (podzim), 
vedoucí družstva Lubomír Beroun. Vedení klubu: předseda Petr Ostrý, 
místopředseda Radovan Necid, sekretář Libor Deket, členové výboru 
Libor Smejkal a Josef Dvořák.

Umístění v posledních letech: rok 2010: 4. místo, rok 2009: 10. místo, 
rok 2008: 5. místo, rok 2007: 10. místo, rok 2006: 10. místo, rok 2005: 1. 
místo v KP KFS Vysočina.

Sezona očima hlavního trenéra
Celkově z umístění a s výsledky panuje spokojenost. Mužstvo po krát-

ké letní přípravě vstoupilo do soutěže nadějným výkonem a výsledkem 
v poháru, když porazilo mužstvo z Pelhřimova na jeho půdě a těšilo se 
na domácí atraktivní duel s druholigovou Jihlavou. V něm sice podlehlo 
0:2, ale výkon i hra musely potěšit domácí fanoušky. Divizní soutěž navíc 
začalo mužstvo vítězně, když porazilo tým z Protivanova 3:1 a prolomilo 
tak negativní domácí bilanci s tímto soupeřem. Pak ještě získalo tři body 
za výhru 1:0 v Uherském Brodě a zdálo se, že dalšímu domácímu vítěz-
ství nad celkem Boskovic nic nezabrání. Bohužel jsme nešťastně prohráli 
a načali tak šestizápasovou šňůru bez výhry, se ziskem pouhého jednoho 
bodu za domácí remízu s Vyškovem, když jsme hráli téměř celý druhý 
poločas bez vyloučeného Ladislava Němce. Přesto byl výkon pozitivní 
a podařilo se nám zaslouženě vyrovnat. Ale následné derby ve Žďáře se 
nám vůbec nepovedlo. Sice jsme po skvělém začátku vedli od 2. minuty, 
ale domácí stav do poločasu otočili a nakonec jsme utrpěli potupnou prohru 
1:5. Pak přišlo skvělé utkání s kvalitním soupeřem ze Slovácka se šťastným 
(vlastním) gólem v samém závěru, díky němuž jsme získali tolik potřebné 
tři body. Poté vedení klubu přivedlo na hostování do konce podzimní části 
sezony levonohého záložníka Miloše Netrdu ze sousední Jihlavy a všichni 
očekávali výsledkový zlom již v utkání v Rosicích. Bohužel i tam naše 
mužstvo utrpělo debakl 1:5 a vypadalo to, že budeme hrát o záchranu. Pak 
ale přišla série tří vítězných zápasů a tým se rázem dostal ze sestupových 
starostí a cestoval k derby do Pelhřimova. Ovšem marodka týmu a velké 
sebevědomí z vítězné šňůry opět zapříčinily tristní výkon a porážka 0:2 
nás vrátila do reality – v každém zápase se musí bojovat na sto procent. 
Poté jsme získali bod za domácí remízu s Otrokovicemi a soutěž zakončili 
fantastickým, domácím vítězným zápasem s vedoucími Šardicemi. Na 
podzim tedy mužstvo získalo výborných 23 bodů a skončilo na krásném, 
pátém místě tabulky, bez sestupových starostí, ale s nepříjemným skóre 
15:25. Negativa ovšem existovala, prohráli jsme všechna derby s mužstvy 
z Vysočiny, při porážkách na hřištích soupeřů vždy inkasovali velký počet 
gólů a za celý podzim jsme do sítě soupeřů nastříleli málo branek.

V zimní přestávce proto vedení klubu provedlo mistrovský a mana-
žerský tah – koupilo z Líšně útočníka Jiřího Jaroše a jelikož panovala 
spokojenost i s výkony Miloše Netrdy, vedení klubu získalo na přestup 
i tohoto mladého, talentovaného záložníka. Tyto kvalitní nákupy dávaly 
příslib ještě lepších výsledků do jarní části soutěže. Mužstvo se poprvé 
sešlo koncem ledna a jako poslední ze všech divizních týmů začalo zimní 
přípravu. Bohužel také přišly peripetie, které nevěstily nic dobrého. 
Koncem roku se zranil při fotbálku kapitán František Pokorný a krutá 
předpověď zněla: „Rok bez fotbalu!“ V prvním přípravném utkání se 
Znojmem se navíc zranil další kvalitní středopolař Ladislav Němec 
a celou jarní část také promarodil. Třetí, nepříjemná zpráva, která 
zněla již na soustředění mužstva ve Velkých Losinách, oznamovala, 
že z fi nančních důvodů odstoupil ze soutěže Protivanov, který jsme 
doma porazili v prvním kole. V důsledku toho jsme přišli o tři získané 
body a propadli se v tabulce na sedmé místo. Další ránou bylo zranění 
Jiřího Horta. Ovšem mužstvo se s těmito situacemi vypořádalo skvěle. 
Prodělalo kvalitní zimní přípravu zakončenou soustředěním, do hry po 
zranění naskočil Kamil Průša, šanci vedle něho dostal Lukáš Berka, který 
na podzim téměř nehrál a mužstvo předvádělo slibné výkony v přípravě 
i s kvalitními soupeři.

To vše dávalo naději do prvního mistrovského utkání v Boskovicích. 
Byli jsme si vědomi naší síly a jeli si pro výhru, ovšem v tomto prvním 
utkání venku se projevila bolest, která nás potom trápila celé jaro. Tou 
bylo proměňování gólových šancí na hřištích soupeřů. Místo, abychom 
po poločase vedli 3:0, zachraňovali jsme remízu až v nastaveném čase. 
Pak jsme ale zahráli fantasticky doma s Třebíčí a výhra 2:0 nám dávala 
naději dobrých výkonů, a tím i výsledků do dalších kol. Takticky, 
ale již s výše zmíněnými problémy, jsme vydřeli výhru ve Vyškově 
a přišlo památné utkání doma se Žďárem. První poločas jsme prospali 
a prohrávali již 0:2 a nebýt výborného brankáře Chalupy, mohlo být po 
zápase už po prvním poločase. Pak ovšem přišlo něco, co se zapsalo 
zlatým písmem do historie fotbalu ve Velkém Meziříčí. Přeskupili 
jsme řady, posílili útočnou fázi a hráči nastoupili na hřiště do druhého 
poločasu jako vyměnění. Nejenže se jim podařilo vyrovnat, ale v zá-

věru Jirkou Hortem proměněnou 
penaltou strhlo mužstvo vítězství 
na svou stranu. Radost hráčů, 
trenéra, vedení a fanoušků nezna-
la mezí. Poté jsme na Slovácko 
odcestovali s jednodenním před-
stihem a na půdě aspiranta na 
postup jsme vyválčili cennou 
remízu 0:0. Tím se mužstvo prak-
ticky zachránilo a mohlo po zbytek 
sezony hrát v klidu. Všichni se 
těšili na další utkání, domácí mač 
s Rosicemi. Ale realita ukázala, že 
proti tomuto celku neumíme za-
hrát. Porážku 1:3 jsme nedokázali 
odvrátit ani skvělým výkonem ve 
druhém poločase, kdy jsme měli 
místy až drtivý tlak, ale bohužel 
střely končily vedle branky, navíc 
výborně chytajícího rosického 
brankáře. Po tomto utkání se za-
čala projevovat úzkost hráčského 
kádru. Hráči začínali být fyzicky 
a psychicky unavení, neboť hráli 
do této fáze jarní části soutěže 
téměř bez střídání a vytratila se 
lehkost z minulých utkání. Přišla 
zbytečná porážka v Napajedlech, 
která byla navíc zapříčiněná špat-
nou přípravou některých hráčů. 
Poté hráči načali čtyřzápasovou 
šňůru bez porážky, zakončenou 
výhrou nad celkem Pelhř imo-
va a mužstvu se tím podař ilo 
vrátit podzimní porážky všem 
týmům z Vysočiny. Ovšem body 
byly získané nezměrnou vů l í 

a houževnatostí, nikoli pohlednou hrou. Začala nám přibývat zranění 
a dostávali příležitost nadějní dorostenci či hráči z B mužstva. Násle-
dovaly dvě porážky na hřištích soupeřů, v Otrokovicích a v Šardicích, 
ale výsledky ostatních soupeřů nás stále držely ve hře o nejlepší 
umístění v historii klubu. V posledním utkání s Blanskem na domácí 
půdě nám stačilo k tomuto cíli získat alespoň bod. Hráči předvedli 
poločas snů, vyhráli ho 5:1 i díky odevzdanému soupeři, a tím bylo 
jasné, že skončíme na krásném čtvrtém místě. Před jarní částí soutěže 
toto jistě nikdo nečekal, díky již výše zmíněným problémům. Získali 
jsme 22 bodů, tudíž o dva více, než na podzim, ovšem opět s pasivní 
brankovou bilancí 20:22. Na domácí půdě jsme na jaře prohráli a remi-
zovali jen jednou, což bylo také jedním z hlavních cílů – být úspěšní 
před domácími fanoušky. I díky tomu jsme disponovali nejvyššími 
diváckými návštěvami v soutěži.

Závěrem bych chtěl znovu poděkovat hráčům a vyzdvihnout jejich 
přístup k tréninkům i k zápasům. Dle mého názoru se díky tomu v jarní 
části neuvěřitelně zlepšili a nebylo by správné vyzdvihnout jen některé 
jedince. Velký dík tudíž patří celému kolektivu, neboť každý hráč je ne-
smírně důležitou součástí týmu. Pevně věřím, že v nastoleném přístupu 
budou pokračovat i další sezoně.

Milan Volf, trenér
Konečná tabulka sezony:

Pozn.: Sokol Protivanov po podzimu z fi nančních důvodů odstoupil ze 
soutěže.

Radovan Necid, místopředseda klubu

 Tým Z V R P Skóre B +/-
 1. FK Šardice 28 18 7 3 58:18 61 19
 2. 1. FC Slovácko B 28 15 6 7 56:27 51 9
 3. FC ŽĎAS Žďár n. S. 28 15 4 9 47:35 49 7
 4. FC Velké Meziříčí 28 12 6 10 35:47 42 0
 5. Sokol Konice 28 11 6 11 35:39 39 -3
 6. Horácký FK Třebíč 28 10 9 9 40:36 39 -3
 7. ČSK Uherský Brod 28 10 8 10 41:36 38 -4

Nahoře zleva: Lukáš Berka, Vlastimil Beran, Patrik Mucha, Zdeněk Mucha, Eduard Smejkal a Jaroslav Dufek. Uprostřed zleva: Miloš Netrda, 
Jiří Jaroš, František Pokorný, Ladislav Němec, Jaroslav Krejčí a Libor Jedlička. Dole zleva: Aleš Chalupa, Jiří Hort, vedoucí mužstva Lubo-
mír Beroun, trenér Milan Volf, masérka Andrea Fűhrerová, Kamil Průša a Roman Invald.                                                     Foto: archiv FC VM

 8. FS Napajedla 28 11 4 13 38:44 37 -5
 9. FC Slovan Rosice 28 9 10 9 38:42 37 -5
10. FK Pelhřimov 28 9 9 10 35:40 36 -6
11. FC Viktoria Otrokovice 28 8 11 9 37:32 35 -7
12. SK ROSTEX Vyškov 28 9 5 14 28:34 32 -10
13. FK APOS Blansko 28 7 10 11 39:50 31 -11
14. FRAMOZ Rousínov 28 6 11 11 30:42 29 -13
15. FC Boskovice 28 4 6 18 32:67 18 -24
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FOTBAL A

MOTOKROSSOUTĚŽ HASIČSKÁ FOTKA

HÁZENÁ

Motokros
Dolní Heřmanice
18. 9. 2010
MORAVIA PITBIKE – CUP
19. 9. 2010
CHALUPA – CUP
16. 10. 2010
METEOR – CUP
Action Racing Team Velké 
Meziříčí
Jezdci:
221 Barbora Laňková,
21 Vítězslav Dvořák,
25 Patrik Stupka,
96 Petr Stupka,
284 Martin Chalupa

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice. Máš rád(a) pohyb, tanec 
a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? A je ti alespoň 7 let? Pak neváhej 
a přijď mezi nás. Tancujeme klasické country a line dance. Chceš-li 
se o nás dozvědět víc, máš možnost na www.kosatky.tym.cz, bližší 
info na tel.: 739 470 248, e-mail: prectisi3@seznam.cz, T. Vidlák.

Léto s křižanovským Vodotryskem
Filmový nonstop víkend

Už je to tu zase. Neformální skupina mladých z Křižanova Vodotrysk 
opět získala v rámci programu Make a Connection společností Nros Nokia 
grant na realizaci projektu Léto s Vodotryskem. Loni nám byl přidělen 
grant 20.000 Kč a díky tomu mohl proběhnout ekologicky směrovaný 
projekt Do hlubin Vodotrysku aneb Cesta tam a snad už nikdy zpět.

Letošní projekt, jak už název napovídá, proběhne během letních 
prázdnin. První část projektu, malování autobusové zastávky, už máme 
úspěšně za sebou. Když jsme se v pátek 9. července sešli na křižanovském 
náměstí, pořádně jsme nevěděli, co bude dál. Každý měl svoji jasnou 
představu o tom, jak by se čekárna dala vyzdobit, o které si myslel, že je 
ta nejdokonalejší, a nehodlal ze svých postojů ustoupit. Pak padl návrh 
na jednoduché ztvárnění lidských postav a shodli jsme se na pouhých 
siluetách postav s omezením barev.

Nejprve jsme bíle vymalovali a na čisté zdi nám Andrea Stehlíková 
načrtla obrysy postav. Druhý den ráno jsme se znovu sešli, popadli barvy 
a štětce a už to jelo. Do 13 hodin bylo vymalováno. Na závěr jsme umyli 
okna a podlahu čekárny a obnovili nátěr nástěnky s jízdními řády. Velký 
dík patří MgA. Andree Stehlíkové, která je autorkou návrhů siluet. Náš dík 
patří též starostovi Antonínu Kaniovi za fi nanční příspěvek na zakoupení 
barev. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost zkrášlit (alespoň dle našeho 
mínění) čekárnu na našem pěkném náměstí. V rámci projektu se můžete 
ještě těšit na taneční a fotografi cké workshopy a především na Filmový 
nonstop víkend, který proběhne od 13. do 15. srpna 2010 – hodiny 
a hodiny vybraných snímků české i zahraniční kinematografi e a k tomu 
jako přídavek kofola a chipsy. Všichni jste srdečně zváni.                 -nag-

Městský psí útulek ve Velkém Meziříčí
má nové webové stránky

www.utulekvm.estranky.cz

Začátkem měsíce srpna se již naplno zprovoznily nové webové stránky 
městského psího útulku ve Velkém Meziříčí, na které mnoho z nás již 
netrpělivě čekalo. Založení webových stránek a jejich následné aktuali-
zace se i do budoucna chopili členové nedalekého kynologického cvičiště 
AD ASTRA Dolní Heřmanice, jmenovitě ing. Martina Homolová a Jana 
Krčálová. Rádi bychom tímto způsobem chtěli pomoci opuštěným pej-
skům k rychlejšímu nalezení jejich nových domovů.

Co tedy na našich webových stránkách naleznete?
V první řadě samozřejmě aktuální nabídku opuštěných psů společně 

s jejich fotografi emi a detailními údaji o nich samých. Tato nabídka 
bude také zveřejněna v tisku. Dále seznam sponzorů, kteří jsou aktivně 
či pasivně zapojeni do dobrovolné pomoci útulku, ať již formou fi nanč-
ních příspěvků nebo dodáváním krmiv, konzerv a jiných pamlsků pro 
ubytované čtyřnožce. Taktéž poskytujeme veřejnou, zcela bezplatnou 
inzerci pro vás a vaše šelmy či jinou zvěř. V neposlední řadě nechybí 
samozřejmě kontaktní údaje a provozní doba útulku. V současné době 
intenzivně pracujeme na realizaci charitativní akce, jejíž výtěžek by měl 
být použit na nákup nových kotců pro psy. O této či jiných plánovaných 
akcích se více dozvíte na našich webových stránkách.

Pevně věříme, že nové webové stránky psího útulku pomohou při 
hledání nových psích kamarádů a jejich nových domovů.

Tým AD ASTRA Dolní Heřmanice a MPÚ Velké Meziříčí

Mistrovství Evropy juniorů – 
Bratislava

Ve dnech 29. 7. – 8. 8. proběhlo 
v sousedním Slovensku a jeho hlav-
ním městě Bratislavě Mistrovství 
Evropy hráčů do 20 let. Za účasti 
šestnácti týmů bojoval o co nejlepší 
umístění také český celek, do jehož 
kádru se prosadil i velkomeziříčský 
Lukáš Horký, v současnosti půso-
bící v družstvu českého vicemistra 
HC Zubří. 

Společně s novoveselským Da-
videm Šůstkem nastupovali na 
postu levé spojky. Lukáš Horký po 
základní školní docházce odešel 
jako nejlepší střelec jihomoravské 
divize starších žáků na hostování 

do mládežnických celků HC SCM 
Zubří. V jeho barvách výraznou 
měrou přispěl k zisku mistrovského 
titulu v kategorii mladšího dorostu, 
stříbrné a v letošním soutěžním roč-
níku i bronzové medaili v kategorii 
staršího dorostu. Navíc se prosadil 
do kádru extraligového týmu mužů 
a svoji úspěšnou sezonu „okořenil“ 
ve fi nálové sérii proti Baníku Kar-
viná, kde mu v zuberských barvách 
neušla stříbrná medaile.
Šampionát v roce 2008 hostilo 
Rumunsko a titul po vítězství ve 
fi nále nad týmem Německa získalo 
Dánsko. Na třetí příčce se umístila 
Francie, takže na stupních vítězů 
stály dva týmy, se kterými se letos 
Češi utkali již v základní skupině. 
Český tým obsadil osmou příčku.
Ve stařičké sportovní hale Pasienky 
čekaly na naše reprezentanty ne-
lehké souboje čtyřčlenné základní 
skupiny, z nichž první dva týmy 
postoupily do hlavní skupiny (dvě 
skupiny po čtyřech), celky na 3. a 4. 
místě hrály ve skupinách o konečné 
9. – 12. místo.
První utkání proti evropské mlá-
dežnické špičce – hráčům Dánska. 
Již po první půlhodině opanoval 
tým seveřanů a svoji fyzickou 
i herní převahu nakonec přetavil 
v poměrně hladké vítězství: Česko 
– Dánsko 21:29 (8:13).
Druhý turnajový souboj, který 
rozhodoval o dalším možném 
postupu do elitní skupiny, po vy-
rovnaném a dramatickém průběhu 

skončil naší třígólovou porážkou 
s reprezentanty galského kohouta: 
Česko – Francie 31:34 (16:18). Ani 
poslední utkání základní skupiny 
nepřineslo našim barvám radost: 
Česko – Srbsko 24:30 (11:14).
Skupinu o 9. – 16. místo začal náš 
celek vítězstvím: Česko – Izrael 
32:25 (19:11).
V důležitém souboji, z hlediska 
výhodnějšího nasazení do budoucí 
kvalifi kace, proti domácímu týmu 
jsme již nezopakovali výkon ze 
série přípravných utkání a nako-
nec po zoufalé střelecké koncov-
ce podlehli: Česko – Slovensko 
25:27 (13:14).
V závěrečné fázi, ve skupině o 13. – 
16. místo, se čeští házenkáři utkali 
s Finskem a ani tentokrát to pro ně 
nebylo jednoduché střetnutí: Česko 
– Finsko 30:28 (16:13).
Posledním zápasem pak zakončili 
svoje účinkování na letošním juni-
orském mistrovství Evropy. V zá-
věrečném utkání šampionátu již 
nenalezli ani morální, ani fyzické 
síly a soupeři podlehli rozdílem tří 
gólů: Česko – Rumunsko 28:31 
(13:14).
Tým vedený trenéry Vojtěchem 
Srbou a Pavlem Pauzou tak ne-
zopakoval výsledek předchozího 
evropského šampionátu a skončil 
na 14. místě. Titul mistra Evropy 
obhájili hráči Dánska, kteří porazili 
letošní překvapení – tým Portu-
galska. Bronzové medaile získali 
překvapivě Slovinci, kteří porazili 

Hasičská fotka, to je název nové 
fotografi cké soutěže, která probíhá 
od 2. 8. 2010 až do konce září 2010 
na webových stránkách Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysoči-
na www.hasici-vysocina.cz. Do 
této soutěže lze přihlásit digitální 
fotografi e od amatérského či pro-
fesionálního fotografa, které byly 
pořízeny na území kraje Vysočina, 
a to od roku 2000 do dnešního dne. 
Soutěžit se bude ve třech kategori-
ích: „Zásahová činnost“, „Požární 
sport“ a „Ze života hasičů“. Do 
soutěže se můžete zapojit zare-

HFK OLOMOUC – FC VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ 6: 0 (2: 0), Tögl 2 (59., 
60.), Lukášek (45.), Čtvrtníček 
(45.), Onofrej (52.), Dadák (64.), R 
Sedláček, bez karet, 150. FC VM.: 
Chalupa (46. Invald) – Z. Mucha, 
P. Mucha, Hort, Krejčí – Dufek 
(42. Veselý), L. Němec, E. Smej-
kal, Netrda – Jaroš, Beran. Hned 
po přestávce a v průběhu druhé 
půle se do hry dostala celá lavička: 
Halámek, L. Liška, O. Mucha, 
HFK: Šrom – Kopecký, Lukášek, 
Polák, Vajda – Kobylík, Kovář, 
Čtvrtníček – Zedníček, Richter, 
Onofrej. Meziříčští na soupeře 
vyrukovali s taktikou napadat jeho 
zárodky akcí už na jeho polovině 
za středovým kruhem, nutili jej 
tak k nakopávání míčů a zdlouha-
vé rozehrávce dozadu. Domácí se 
dlouho nemohli prosadit a pokud 
už jim nějaká kombinace vyšla, dál 
než před vápno je obrana Velmezu 
nepustila. Jejich územní převaha 
vyústila do řady standardních situ-
ací, které žádnou výraznější šanci 
nepřinesly. Změnila to až 24. min., 
kdy byl Chalupa nucen vyběhnout 
za vápno, byl však u míče o krok po-
zadu, jenže Richter si dal míč příliš 
do strany a nastřelil jen boční síť. 
Pak dvakrát, nejprve z brejku a poté 
po vynucené chybě soupeře, zahro-
zili hosté, ale Jarošova střela končí 
těsně mimo. Dvakrát se pak do 
gólové pozice dostal Beran a zvláště 
ta druhá po centru střídajícího Ve-
selého po gólovém vyjádření přímo 
volala, jenže hlavička meziříčského 
forwarda postrádala dostatečnou 
razanci a Šrom ji tygřím skokem 
zneškodnil. Vzápětí Velmez dva-
krát po sobě v obranné činnosti 
propadl a inkasoval z p. k. a po 
bleskovém kontru, který domácím 
vyšel dokonale. Na sluncem zalitém 
trávníku sil ubývalo, a jakmile se po 
zahájení druhého dějství začalo na 
obou stranách střídat, převaha HFK 
narůstala. Trenér Uličný poslal do 
hry všechny zbývající hráče, mezi 
nimi např. Tögla, který se vrátil 
z hostování v Mladé Boleslavi, dále 
Hořavu, který přišel ze Sigmy, atd. 
To samozřejmě muselo vývoj hry 

podstatně ovlivnit a domácí pak 
zaslouženě navyšovali skóre ve 
svůj prospěch. Trenér Volf průběh 
utkání zhodnotil slovy: „Do Olo-
mouce jsme odcestovali bez dvou 
marodů Z. Večeři a Berky a museli 
jsme v sestavě improvizovat. Do 
40. min. jsem byl s naším výkonem 
maximálně spokojen. Hráli jsme 
aktivně a napadali již v zárodku 
rozehrávku soupeře. Tím jsme mu 
neumožnili hrát jeho hru. Bohužel 
pak dvakrát naši laxnost domácí 
potrestali. Ve druhém poločase 
jsme hráli více ze zadu a fyzicky 
zdatní domácí nás přehrávali ve 
všech směrech, jelikož jsme už 
nestíhali. Přes vysokou porážku 
pro mě utkání splnilo účel. Kluci 
se museli vydat ze všech sil a první 
poločas nám ukázal možnou cestu 
v soutěži.“
V sobotu 7. 8. už se jelo na ostro. 
FC VM A bojovalo o první body 
na trávníku v Blansku.            -ber-

MSD sk. D
APOS BLANSKO – FC VEL-
KÉ MEZIŘÍČÍ 2: 1 (1: 0), Bez-
děk (36.), Janáček (82.) – Netrda 
(57.), R. Hrůza – Chabiča, Buček, 
DS Šoukal, ž. k. 3: 3 (P. Mucha, 
L. Němec, J. Krejčí), bez č.k. 200. 
FC V.M.: Chalupa – Z. Mucha, 
P. Mucha, Hort, J. Krejčí – Dufek 
(88. O Mucha), Berka, L. Němec, 
Netrda – Jaroš, Beran. V úvodním 
utkání podzimu se opět potvrdilo, 
že herně lepší celek ne vždy odchází 
jako vítěz. Domácí dali svým pro-
tějškům lekci z produktivity, když 
dvě ze tří střel mířících mezi tyče 
znamenaly změnu skóre v jejich 
prospěch. Zvláště ta druhá, kterou 
přinesla 82. min. utkání, byla pro 
hráče i realizační tým Velmezu 
těžko vydýchatelná. Hosté vstou-
pili do utkání s důraznou aktivitou, 
hned v zárodku napadali roze-
hrávku Aposu a vyplatilo se. Už 
ve 4. minutě po Dufkově křížném 
pasu zatáhl Netrda míč k velkému 
čtverci, posadil míč na hlavu Jaro-
še, ten ale nestačil zamířit přesně. 
Vzápětí šel Jaroš do vápna soupeře 
znovu, jeho centr trefi l ruku jedno-
ho ze zadáků a i když míč změnil 
směr, nepískalo se. Ve 12. min. se 
k odraženému míči dostal Dufek, 

vypálil ostře k tyči, ale domácí 
golman tam byl včas. To už se 
blížila 16. minuta a schylovalo se 
k největší šanci utkání. Jaroš, v té 
chvíli operující u půlící čáry, vyzval 
Dufka k průniku po jeho pravé 
straně, ten dal svému strážci vale 
a už ve vápně excelentním centrem 
předložil míč nabíhajícímu a zcela 
volnímu Beranovi, kterému stačilo 
jen nastavit „placku“ a rozvlnit 
síť za zády bezmocného golmana 
Blanska. Nestalo se a domácí si 
mohli hodně zhluboka oddechnout, 
když jeden z klíčových momentů 
nakonec vyzněl v jejich prospěch. 
Ještě v téže minutě Dufek poblíž 
vápna obdržel zpětnou př íhru 
a ranou z první těsně minul levou 
tyč. V následujících minutách hráli 
Meziříčští jako z partesu. Svými 
kombinacemi brali domácím vítr 
z plachet a na jejich hru bylo místy 
radost pohledět. Zvláště v prvním 
dějství byli jasně lepší. To potvr-
dila i 33. minuta, kdy J. Krejčí 
svým nezaměnitelným způsobem 
pronikl až do šestnáctky, kde mu 
jeden z obránců v poslední chvíli 
ukopl míč na roh. Netrda ostře na-
centroval, a míč z hlavy Z. Muchy 
jen olízl horní stranu břevna. Pak 
ovšem přišla osudná chyba při 
rozehrávce středem před vápnem 
Velmezu. Místo, aby volba padla 
na zcela volného Horta u postraní 
lajny, k míči se překvapivě a hodně 
lacino dostal blanenský Bednář. 
Přesně našel osamoceného Bez-
děka, a ten nadvakrát, když první 
střelu zblízka Chalupa bravurně 
vyrazil, poslal svůj celek do vedení. 
Do druhé půle nastoupili Meziříčští 
s jasným cílem co nejdříve vyrov-
nat. To se podařilo v 57. minutě, kdy 
Netrda z osmnácti metrů prostřelil 
zeď soupeře a začínalo se znovu. 
Meziříčští kromě několika centrů 
své protějšky drželi co nejdál od 
Chalupy a útočnou aktivitou se sna-
žili dostávat do střeleckých pozic. 
Dva po sobě jdoucí průniky Netrdy 
vynesly hostům jen dva rohové 
kopy a z nich už nic. V 67.’ pronikl 
do vápna Aposu rychlonohý Dufek, 
našel Jaroše, ale jeho hlava ani ten-
tokrát nenašla svůj cíl. O pět minut 
nato po další akci Netrdy kopali 

hosté šestý roh, branku však vážněji 
neohrozili. Zdálo se, že utkání smě-
řuje k remízovému závěru, hosté ve 
své aktivitě přece jen polevili a se 
zlou se potázali. Domácí se chopili 
iniciativy a i když se k ničemu 
výjimečnému nedostali, vítěz-
ství jim nakonec spadlo do klína. 
V 82. minutě Meziříčští bohorovně 
nechali z dobrých osmadvaceti 
metrů zamířit Janáčka a Chalupa 
v té chvíli operující před malým 
vápnem se stačil jen ohlédnout za 
míčem, který zapadl pod břevno do 
pravé šibenice. Následnou snahu 
Velmezu nepříznivé skóre ještě 
změnit, završil perfektním volejem 
L. Němec. Aby byla smůla dovrše-
na, trefi l prostor, který byl v dosahu 
ref lexivního zákroku domácího 
golmana, který vyrazil míč mimo 
dosah hráčů v bílých dresech. A to 
byla zároveň labutí píseň Velmezu 
na promoklém trávníku Aposu. 

V dalším kole přivítáme na 
Tržišti celek Uherského Bro-
du. Utkání se hraje v neděli 
15. 8. a začíná se v obvyklý 
čas, tj. v 10. 15 hodin.   -ber-

Komentář trenéra
„Porážka strašně mrzí, protože po 
celé utkání jsme byli jednoznačně 
lepším celkem a předváděli po-
hlednou, nátlakovou hru. Domácí 
dvak rá t  t re f i l i  naši  brank u 
a dvakrát z toho byl gól v naší 
síti, naopak my jsme nevyužili ani 
tisíciprocentní šance. Ve druhém 
poločase byla naše dominan-
ce ještě markantnější, bohužel 
minimálně deset brejkových situací 
jsme vyřešili nepřesnou kolmou 
přihrávkou či špatným centrem 
a hlavně méně hráčů sprintovalo 
dopředu, než jsme si řekli. Tyto 
situace se musí řešit s klidem 
a hráči si musí dát záležet na jejich 
provedení. Naši útočníci nám ten-
tokrát moc nepomohli, nedokázali 
podržet míč tak, aby se hráči stačili 
vysunout ve větším počtu k soupe-
řově brance. Spokojen jsem byl 
s nasazením hráčů po celý zápas, 
což je ale samozřejmostí a netřeba 
za to hráče chválit.“                    

  Milan Volf

největšího favorita letošního Eura 
– hráče Německa.

Pořadí:
1. Dánsko, 2. Portugalsko, 3. Slo-
vinsko, 4. Německo, 5. Švédsko, 
6. Francie, 7. Španělsko, 8. Island, 
9. Rusko, 10. Srbsko, 11. Chorvat-
sko, 12. Slovensko, 13. Rumunsko, 
14. Česká republika, 15. Finsko, 
16. Izrael.                              -záv-

gistrováním a vložením fotografi e 
přes odkaz www.hasici-vysocina.
cz/fotosoutez. Zde jsou také umís-
těna podrobná pravidla k soutěži. 
Vyhodnocení soutěže proběhne 
v říjnu, kdy se sejde odborná po-
rota, která vybere vždy tři nejlepší 
fotografi e z každé kategorie. Vítě-
zové budou odměněni zajímavými 
věcnými cenami. Soutěž se koná 
u příležitosti desátého výročí vzni-
ku Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina.

kpt. Ing. Petra Musilová, DiS.,
HZS kraje Vysočina


