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Založeno roku 1919

Poradna SOS
Dnes, ve středu 25. srpna, 
od 14 do 16 hodin v obecním 
živnostenském úřadu je ote-
vřena poradna SOS. Nachází 
se v nové budově Městského 
úřadu Velké Meziříčí, Náměstí 
27/28, kancelář č. 4. Poradna 
poskytuje informace zájem-
cům pravidelně, a to i v do-
bě letních prázdnin, každou 
sudou středu. Poradna ČOI, 
která působí v našem městě 
každou druhou středu v měsíci 
od 8.30 do 15 hodin v kance-
láři obecního živnostenského 
úřadu č. 9, bude mít otevřeno 
ve středu 8. 9. 2010.

Jak vycházíme?
Následující číslo Velkomezi-
říčska vyjde ve středu 8. září, 
jeho uzávěrka je v pátek 3. září 
ve 14 hodin. Poté budeme vy-
cházet pravidelně každý týden. 

Nenechte si ujít:
Koncert 

Jaroslava 
Svěceného 

s Miloslavem 
Klausem

Neděle 29. 8. ve 20 hodin 
na vnitřním nádvoří zámku 
(v případě nepříznivého počasí 
v kostele sv. Mikuláše)
Více na straně 8

Shrek: Zvonec 
a konec

Úterý 
31. 8. 
v 17.30 
a 19.30 
hodin 
v kině 
Jupiter 
club 
rodinná 
komedie s českým dabingem
Více na straně 7

Vernisáž výstavy 
fotografi í

třebíčského sdružení TREFOS
Středa 1. 9. v 17 hodin ve vý-
stavní síni Jupiter clubu

4 klíče 
k velkomeziříčské 

bráně
– soutěž 4 měst, v programu 
se objeví také Muzikanti Ladi-
slava Prudíka, Na šikmé ploše, 
Zpíváme a tančíme s Míšou, 
Rahat Lukum, Queen revival. 
Sobota 4. 9. od 14 hodin na 
náměstí
Více na straně 8

Soutěž o volné vstupenky na 
koncert skupiny Kryštof 
Více na straně 8

Připravila Simona Fňukalová

Prezident 
přijede 

do Netína
Prezident České republiky Vác-

lav Klaus s manželkou Livií navští-
ví ve dnech 13. až 15. září 2010 
kraj Vysočina. Jeho kroky povedou 
tentokrát i na Velkomeziříčsko, 
konkrétně do Netína. Tam by se 
měl podle informací tiskové mluv-
čí kraje ve středu patnáctého září 
setkat s tamní samosprávou obce, 
ale i s obyvateli. 

Prezidentský pár se do kraje na 
pozvání hejtmana Jiřího Běhounka 
vrací po třech letech. Tentokrát 
je do připravovaného programu 
zahrnuta dvanáctka míst. „His-
toricky první cesta prezidenta 
České republiky Václava Klause na 
Vysočinu se uskutečnila v květnu 
2005,“ dodala J. Svatošová, tisková 
mluvčí kraje. „Bude mi velkou ctí 
přivítat pana prezidenta s chotí 
a jejich doprovodem na Vysočině. 
Mnohé z krás našeho regionu měl 
možnost vidět v rámci svých dvou 
předchozích návštěv. Stále však 
máme mnoho možností pro přípra-
vu originálního programu,“ uvedl 
hejtman Běhounek.

Kromě Netína se prezident podí-
vá také do Nového Města na Mora-
vě, Ratibořic, Nové Říše, Jemnice, 
Pelhřimova či na Křemešník a další 
místa. Pochopitelně nevynechá ani 
krajské město, Jihlavu.

Velké Meziříčí navštívil v září 
2007.      

Iva Horká

V Měříně 
opravují 

kanalizaci
Na řidiče jedoucí po silnici II/602 

z Velkého Meziříčí do Jihlavy, 
čekají hned několikery semafory. 
Dva z nich na konci Jihlavské ulice 
a třetí v Měříně. Tam je důvodem 
jeho umístění výstavba kompletní 
rekonstrukce kanalizace a zároveň 
také rozdělení dešťové a splaškové 
kanalizace. Práce probíhají na uli-
cích Náměstí, Poštovní, Zahradní 
a Za Hřbitovem. A protože právě 
prvně jmenovaná vede středem 
městysu, musí být provoz řízen 
pomocí semaforu.

S přípravou rekonstrukce bylo 
započato na jaře letošního roku 
a kdy budou práce dokončeny, si 
netroufá odhadnout ani sám staros-
ta Jiří Servít. „Bohužel pracovníci 
narazili na skálu, tak se domnívám, 
že to hotové do konce srpna nebu-
de,“ připustil.

Text a foto: Iva Horká

Velkým dnem byla pro malou vísku Oslavička nedaleko Velkého 
Meziříčí sobota 14. srpna. Právě tehdy tamní obyvatelé v čele se svým 
starostou Bohusla-
vem Kandrnálem, 
dalšími zastupiteli 
a pozvanými hosty 
měli důvod k osla-
vá m.  P ř ipom ně l i 
si 650 let od první 
p í s e m né  z m í n k y 
o svojí obci. „Písem-
ná zmínka pochází 
z roku 1360, kdy Vít 
z Oslavičky poručil 
manželce Markétě 
půl lán s lesy, pastvi-
nami a vším příslu-
šenstvím,“ připomněl 
historii vísky součas-
ný starosta. Majetek 
byl pak podle docho-
vaných dokumentů 
několikrát prodán 
a děděn a v roce 1386 
se majitelem scelené-
ho panství stal Petr 
z Oslavičky.

V době totalitní-
ho režimu to obec 
také neměla lehké, 
byla vedena jako tak-
zvaná zániková a do 
roku 1990 v ní byla 
uplatňována stavební 
zástava. V novodobé 
historii se začala po-
malu rozrůstat a za-
čínají v ní žít mladé 
rodiny. V současné 
době na okraji vsi 
vyrůstají nové rodin-
né domky. Zakrátko 
by jich tam mělo stát 
celkem osm.

Slavnost si nene-
chali ujít jak místní, 

Obci popřála také předsedkyně Poslanecké sněmovny M. Němcová

Oslavičce je 650 let

Předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavu Němcovou přivítal na oslavách v Osla-
vičce starosta Bohuslav Kandrnál (na snímku).                                                         Foto: Iva Horká

tak rodáci bydlící jinde či příbuzní a další návštěvníci. Program začal 
již v deset hodin dopoledne mší svatou v kapličce na návsi. Poté se 

přítomní přesunuli 
na připravený parket 
a posezení za obec-
n ím ú řadem, kde 
proběhlo slavnostní 
zahájení, oběd při-
pravený velkome-
ziříčskou hotelovou 
školou, a odpolední 
program. Během ně-
ho se představila slo-
vácká dechová hudba 
Vnorovjané a posléze 
velkomeziříčská sku-
pina Kozénka band.

Slavnostní zdra-
vici tedy pronesl jak 
starosta obce Bohu-
slav Kandrnál, tak 
p ředsed k y ně  Po -
slanecké sněmovny 
PČR Miroslava Něm-
cová, ale i radní kraje 
Zdeněk Ryšavý či 
místostarosta města 
Velké Meziříčí Josef 
Komínek a další hos-
té. Všichni popřáli 
Oslavičce, aby dál 
vzkvétala, tamním 
lidem, aby se jim v ní 
dobře žilo a minuly je 
pohromy jako třeba 
povodně. I přesto, že 
obec slavila toto vel-
mi významné výročí, 
nezapomněla ani na 
ty, kteří právě bojují 
s následky letošních 
povodní. Uspořádala 
sbírku, jejíž výtěžek 
patří malé obci na 
severu Čech.

Iva Horká

Sedm politických stran a hnutí se bude ve Velkém Meziříčí ucházet 
o přízeň voličů v podzimních komunálních volbách, které se konají 15. 
a 16. října 2010. Jsou mezi nimi zkušení političtí matadoři jako KDU-
ČSL, ČSSD, ODS, KSČM, Nezávislí, ale též nováčci – TOP 09 a Volba 
pro město. Stejný počet, tedy sedm, jde do voleb také v Měříně. Jsou to 
čtyři strany – KDU-ČSL, ČSSD, ODS, KSČM a tři sdružení nezávislých 
kandidátů (SNK). SNK Měřín a Pustina, SNK pro městys Měřín a SNK 
Balinka. Křižanovští voliči si budou moci vybírat z pěti – KDU-ČSL, 
ČSSD, ODS, KSČM a SNK hasiči Křižanov. O překvapení se patrně po-
staral současný starosta městysu Antonín Kania, který opustil kandidátku 
lidoveckou a ‚přesídlil‘ na listinu SNK hasičů, kde je jejím lídrem. Ve 
Velké Bíteši pak kandiduje subjektů osm. Jejich názvy však naše redakce 
v době uzávěrky neměla k dispozici, neboť ještě nebyly podle sdělení 
pracovnice tamního městského úřadu zaregistrovány. 

Současný starosta našeho města František Bradáč kandiduje i v le-
tošních volbách a je lídrem lidovecké kandidátky. Je ve funkci starosty 

třináct let, před tím působil na postu místostarosty. Na druhém místě 
kandiduje Pavel Pešek, který má z komunální politiky také bohaté zku-
šenosti, neboť je nepřetržitě členem Rady města už od roku 1997. Třetí 
pozici obsadil pojišťovací poradce a lektor Vít Ráček. Jako člen dozorčí 
rady společnosti Jupiter club a divadelní ochotník chce v maximální míře 
podporovat  připravovanou rekonstrukci budovy Jupiter clubu. Čtvrté 
místo patří historičce Marii Ripperové, která pracuje v muzeu. O Velkém 
Meziříčí vydala několik historických knih a aktivně se zabývá kulturou 
a památkovou péčí. 

„Na naší kandidátce jsou zkušení a schopní lidé, kteří ve Velkém 
Meziříčí žijí dlouho a znají dobře naše město i občany. KDU-ČSL má na 
komunální úrovni velkou šanci pokračovat v započaté práci,“ sdělil sta-
rosta. Ve volbách do zastupitelstva v roce 2006 získalo funkce zastupitelů 
celkem pět lidoveckých kandidátů. Podle Bradáče chtějí lidovci obsadit 
alespoň ještě o jedno místo navíc.

(Pokračování na straně 3.)

Ve Velkém Meziříčí jde do voleb sedm stran a hnutí.
Z toho dvě nové

Přechod z analogového na digi-
tální televizní a rozhlasové vysílání 
potrápí také mnohé obyvatele na-
šeho města a okolí. Především ty, 
kteří nepřijímají signál přes kabel 
nebo satelit, ale pomocí antén. Ti 
musejí počítat s výdaji na koupi 
nových přijímačů nebo alespoň set-
top-boxů. Starosta města i redakce 
týdeníku Velkomeziříčsko se proto 
obrátili na vedoucího projektu di-
gitalizace ČT Pavla Hanuše, jaká 
je situace v našem regionu.

Co přesně prosím znamená sdě-
lení, že se ČT pokusí v případě 
problematického příjmu na území 
Velkomeziříčska vyjednat umístění 
digitálního opakovače jednotně pro 
MPX1 (ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24 

a 7 stanic ČRo) a MPX2 (Nova, 
Nova Cinema, Prima, Prima Cool, 
TV Barrandov)?

Samozřejmě, že ČT může roz-
hodovat pouze o veřejnoprávním 
multiplexu – MPX1. Nicméně se 
snažíme vytipovat taková sta-
noviště pro dokrývání, která by 
mohla být zajímavá i pro ostatní 
multiplexy. Takové stanoviště pak 
doporučujeme ostatním provozova-
telům.  Jde většinou o tak významné 
lokality s nízkou intenzitou signálu, 
že komerční vysílatelé naše doporu-
čení akceptují. Díky tomu jsou pak 
technické prostředky jednotlivých 
multiplexů umístěny na stejném 
stanovišti a zjednodušuje se tak 
příjem pro diváky.

Z kolika procent je tedy digitální 
pokrytí ČT programů v regionu 
Velkomeziř íčska? Četla jsem, 
že pokud jde o kraj Vysočina, je 
už téměř stoprocentní. Je tomu 
tak?

Podle prozatímních výsledků 
je pokrytí Vysočiny velmi dobré, 
ale měření budou ještě nějaký čas 
probíhat. Pokud jde o Velké Me-
ziříčí, tak tam již byla detekována 
nízká úroveň signálu, a proto zde 
bude instalován digitální dokrývač. 
O jeho realizaci již bylo rozhodnuto 
a 9. 8. 2010 byl objednán u operá-
tora MPX1, jímž jsou České Radi-
otelekomunikace.  Předpokládám, 
že tuto lokalitu budou akceptovat 
i uživatelé MPX2.

Kdy tedy defi nitivně skončí ana-
logové vysílání České televize 
ve Velkém Meziříčí a nejbližším 
okolí?

Na to není jednoduchá odpověď. 
Vypínání neprobíhá najednou. 
V oblasti Žďár nad Sázavou, kam 
patří i Velké Meziříčí, je 21 analo-
gových vysílačů a převaděčů obou 
programů České televize. Pláno-
vaný termín vypnutí je většinou 
30. 11. 2011. V pěti případech se 
uvažuje o rychlejším vypnutí ČT2 
již k 30. 10. 2010. Jedním z nich je 
i převaděč ČT2 Fajtův Vrch K30 
Velké Meziř íčí, který koliduje 
s digitálním vysíláním MPX3. 
O defi nitivním řešení budeme včas 
informovat.                   Iva Horká

Jak probíhá digitalizace vysílání na Velkomeziříčsku?
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Provozovatelům restaurace již 
dva měsíce ukládá takzvaný „ne/
kuřácký zákon“ povinnost označit 
provozovny nálepkou. Zákazník 
se díky ní dozví, zda vstupuje do 
kuřáckého či nekuřáckého prostře-
dí, nebo zda jsou uvnitř stavebně 
oddělené prostory pro kuřáky 
a nekuřáky.

„Náš úřad již provedl namát-
kové kontroly označení a musím 
konstatovat, že situace je celkem 
uspokojivá. Mnoho provozovatelů 
restaurací učinilo označení dle 
zákona, ale jsou i tací, kteří ještě 
neví, či zapomněli na zákonnou 
povinnost, a ty upozorňujeme na 
případné sankce, které v tomto pří-
padě mohou dosahovat výše pěti ti-
síc korun,“ říká Zdeňka Peterková, 
vedoucí Obecního živnostenského 
úřadu. Pokud provozovatel umož-
ní kouření na zakázaném místě, 
může být pokutován až do výše 
10.000 Kč. Nově je v zákoně uve-

Kuřácká restaurace
musí být zřetelně označena

deno, že pokud tabákové výrobky 
prodá osobám mladším osmnácti 
let, může mu být udělena pokuta 
od padesáti tisíc do půl milionu 
korun. Dokonce i zákaz činnosti 
až na dva roky.

Nejpodstatnější změnou zákona 
je povinnost řádně označit restau-
raci. Příloha zákona přesně určuje 
grafi ckou značku „Kouření zaká-
záno“, „Kouření povoleno“ a „Sta-
vebně oddělené prostory pro kuřáky 
a nekuřáky“. „Není tedy možné 
využít lidovou tvořivost k označení, 
jak tomu bylo dříve. Pokud některý 
provozovatel ještě toto označení 
nemá, je možné napsat na e-mailo-
vou adresu nalepky@lunchtime.cz 
a uvést jaký typ označení si přeje 
a požadované mu bude zasláno 
zdarma,“ radí provozovatelům 
Zdeňka Peterková.

Dne 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zá-
kon 305/2009 Sb., kterým se mění 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatře-

ních k ochraně 
před škodami 
působenými 
tabákovými 
výrobky, 
alkoholem 
a  j i n ý m i 
návykovými 
látkami 
a  o  z m ě n ě 
souvisejících 
z á k o n ů ,  v e 
znění pozděj-
ších předpisů.

Chceme oplocení dálničního mostu
Po tragédii, která opět otřásla obyvateli Velkého Meziříčí, se vedení 

města rozhodlo iniciovat u Ředitelství silnic a dálnic oplocení dálnič-
ního mostu Vysočina. V neděli večer 15. srpna zde ukončil svůj život 
pětadvacetiletý muž.

„Událost nechci komentovat. Je to tak citlivé téma, že skutečně nemohu. 
Je mi to líto. Oplocení dálničního mostu však může podobným tragédiím 
zabránit. Rozhodl jsem se požádat Ředitelství silnic a dálnic, aby se danou 
věcí zabývali. Uvidíme, jaký bude výsledek, ale doufám, že mé žádosti 
vyhoví,“ říká starosta města František Bradáč.

Most byl postaven v letech 1972–1978. Od té doby zde svůj život 
ukončilo asi patnáct osob.    

Mince, které zaujmou nejvíce 
sběratele, nechalo město poprvé 
narazit v roce 2008 u příležitosti 
oslav šestistého výročí získání 
plných městských práv. Na jedné 
straně bylo logo oslav, na druhé 
znak. Nyní má město mince nové, 
kde na jedné straně jsou jeho hlavní 
dominanty.

„Protože zájem o mince byl po-
měrně velký a motiv oslav již nebyl 
aktuální, rozhodli jsme se nechat 
narazit mince nové,“ říká Pavel 
Stupka, vedoucí odboru školství 
a kultury.

Na nových mincích je z jedné 
strany zobrazen znak města, z dru-
hé jeho hlavní dominanty.

Znak města: Král Ferdinand I. 
potvrdil v roce 1549 Meziříčským 
právo užívat starou pečeť a z doby 
jen krátce poté se dochoval nejstarší 
doklad o její podobě – štítu se sedmi 
pery. Městský znak byl defi nitivně 
kodifikován předsedou PS PČR 
4. června 1998 současně s udělením 
praporu. V červeném štítě je zlaté 

Na informačním centru jsou 
nově k zakoupení pamětní mince

vypouklé perizonium ukončené 
jetelovými trojlístky a postrkané 
sedmi stříbrnými pery. Heraldický 
symbol města byl odvozen z orlího 
křídla – erbovního znamení pánů 
z Meziříčí a Lomnice, kteří zde 
s přerušením v první polovině 
15. století vládli až do dvacátých 
let 16. století. „Občas se mne někdo 

zeptá, proč máme ve znaku právě 
sedm per. To se však nepodařilo 
zjistit, protože žádná erbovní po-
věst k tomu neexistuje. Proto počet 
zdůvodňuji počtem radních, jichž je 
také sedm,“ říká s úsměvem Franti-
šek Bradáč, starosta města. Hlavní 
dominanty: Na druhé straně mince 
jsou zobrazeny dominanty města 
jako chrám sv. Mikuláše, dálniční 
most Vysočina, zámek Velké Mezi-
říčí a Gymnázium Velké Meziříčí. 
Grafi cký návrh zpracoval místní 
umělec Oldřich Inochovský. Mince 
jsou prodávány v Informačním cen-
tru Velké Meziříčí za 45 Kč.

Text a foto: 
Veronika Poulová, MěÚ

Více než dvě stovky lidí se sešly v polovině srpna na druhém ročníku 
setkání rodáků v Blízkově. První dostaveníčko si Blízkovští a Dědkovští 
dali již před pěti lety. Tentokrát byl součástí jejich setkání i další program, 
pietní akt u nového pomníčku. Ten stojí v blízkosti kaple svatého Václava 
a je na něm vyryto deset jmen obětí z Blízkova a Dědkova, které padly 
ve dvou světových válkách. Vzpomínkového ceremoniálu se podle slov 
blízkovského starosty Stanislava Bradáče mimo jiné zúčastnili také 
zástupci Krajského vojenského velitelství Jihlava a Svazu válečných 
veteránů Vysočina. Kromě mše svaté za zemřelé rodáky byl pro přítomné 
připraven i další program. V kulturním domě vystoupil hudební soubor 
z Měřína, a poté místní děti s pásmem písní a tanečků. Ty se pak ještě 
představily v pověsti o Dědkovské hoře, kterou sehrály.

Vedení obce pak nabídlo ještě jedno překvapení, a to druhé doplněné 
vydání publikace Blízkov, Dědkov v proměnách času, jejímž autorem je 
Vladimír Makovský z Velkého Meziříčí. Obec Blízkov ji vydala v nákla-
du pěti set kusů a mezi přítomnými o ni byl nebývalý zájem. Jen letmé 
nahlédnutí stačilo ke zjištění, že jde o mravenčí badatelskou práci. Kniha 
mapuje jak historii, tak současnost nejen zmíněných dvou vesnic, ale také 
jejich okolí, či události, které s ní přímo, či nepřímo souvisejí.

Například v roce 1742 vtrhli do vísky Prusové a napáchali v ní značné 
škody. V letech 1771 a 1772 postihl obyvatele velký hladomor a cholera, 
zemřelo při nich sedmačtyřicet lidí.

V roce 1879 vyhořelo ve vesnici čtyřiatřicet usedlostí, v roce 1906 
během řádění spalniček onemocnělo 116 dětí, přičemž čtyři zemřely. 
Ani živelní pohromy se tamním nevyhnuly – v roce 1911 zažili takovou 
průtrž mračen, že byla celá ves jeden rybník. „Vír pod mostem způso-
bil v potoku obrovskou prohlubeň, na jejíž zavážku padlo padesát fůr 
kamení,“ uvádí publikace. Kromě psaného textu se v ní nachází taktéž 
nezbytná a zajímavá fotodokumentace. V ní nechybí ani významné stavby, 
především moderní kaple, jež byla vysvěcena před dvaceti lety v září, či 
nový kulturní dům, kde sídlí mimo jiné i obecní úřad.

„První vydání zmíněného svazku vyšlo v roce 1998 u příležitosti oslav 
sedmistého výročí trvání obce,“ doplnil ještě starosta.           Iva Horká

Blízkovští postavili pomník padlým ve světových válkách

▲ Starosta Blízkova Stanislav Bradáč stojí u nového pomníku, který 
obec nechala postavit jako vzpomínku na padlé občany v první a druhé 
světové válce.                                                                     Foto: Iva Horká

V úterý 17. 8. proběhla instalace historických světel ve východní části Ma-
sarykova náměstí. Pracovníci technických služeb postupně zapojili všechny 
plánované světelné body. Bylo zprovozněno celkem osm nových světel na ná-
městí v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. Postup-
ně, dle fi nančních možností, tak dobudováváme chybějící veřejné osvětlení 
na náměstí. Ve středu 18. 8. odborná zámečnická fi rma provedla instalaci ne-
rezového zábradlí na kamenné schodiště u GE Money Bank. Firma COLAS 
dokončila podkladní vrstvy pro asfaltování nové komunikace z náměstí.

Současně probíhá dláždění chodníků na ulici Pod Hradbami.
Text a foto: MěÚ Velká Bíteš

Náměstí ve Velké Bíteši
prochází proměnou

Sdělení k volbám do zastupitelstev obcí 
pro občany členských států Evropské unie

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném 
znění, voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistou-
pení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské 
unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, 
pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat 
ve volbách do zastupitelstva obce.

Dodatek stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obecní úřad pro voliče – 
občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt.

Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat 
obecnímu úřadu kdykoli do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 
dny přede dnem voleb v 16 hodin, tj. do 13. října 2010 do 16 hodin. Žádost 
může být učiněna písemně nebo osobně. Ze žádosti musí být zřejmé, že se 
žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje 
jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifi kaci i místo trvalého 
pobytu na území ČR. Dále se prokáže průkazem o povolení k pobytu 
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném znění.

Na Městském úřadu Velké Meziříčí se žádost o zápis do dodatku se-
znamu voličů podává v budově úřadu Náměstí 14/16 (nad kanceláří České 
spořitelny), 1. poschodí, dveře č. 102.

Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, 
hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže. Z dodatku lze voliče 
vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.     -šve-

Léto
ve znamení 

oprav
Hřebeny na střeše kostelíka 

v Komenského ulici ve Velkém 
Meziříčí potřebovaly evidentně 
doplnit, vyspravit, upevnit. A léto 
je vždy k opravám nejrůznějšího 
druhu příhodné. Ani Špitálek se 
jim tedy nevyhnul.

Oprava proběhla na začátku 
srpna letošního roku.

Text a foto: Iva Horká

▼ Setkání rodáků zpestřil svým vystoupením soubor z Měřína.   
Foto: Iva Horká
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Slovo hejtmana kraje
Tak klasické léto máme za sebou, zůstaly čerstvé vzpomínky na 

dovolenou a očekávání, že snad ještě i podzimní dny budou příjemné 
a vlídné. Mne potěšilo, že přes všechny aktuální problémy s fi nancemi 
jsem na Vysočině opět zaznamenal a částečně i prožil spoustu pěkných 
kulturně-společenských akcí. Festivaly i jednotlivé významné koncerty, 
historické a jiné slavnosti na náměstích měst i vesnické veselice.

Opětovně jsme taky v létě vyhlásili výsledky soutěže o titul Vesnice roku. 
Vítězem se stala obec Vír hlavně díky celkové upravenosti obce a ekologic-
kému přístupu v péči o veřejná prostranství. Komise taky chválila obec za 
bohatý kulturní život. U příležitosti vyhlášení výsledků Vírští připravili pro 
dalších 34 přihlášených soupeřů veselici. Na ní jsme kromě nejvyššího titulu 
předali zúčastněným dalších patnáct ocenění, diplomů a čestných uznání za 
zajímavé pestré aktivity. Obce se měly čím pochlubit. Je to povzbuzující, 
protože pro náš typicky venkovský region je život na venkově přirozenou 
volbou. A i když stále častěji mladí odcházejí za prací do měst, na vesnici 
se později opět vracejí – vracejí se k životu skromnějšímu a družnějšímu.

Skutečnost, že jsme venkovským krajem s obyvatelstvem rozptýle-
ným do rekordního počtu 704 obcí (druhý největší v rámci všech krajů 
republiky), však přináší i nemálo starostí. Vyplývá z ní jistá roztříštěnost 
a obtížná dostupnost pro všechny služby, které občané ke svému spokoje-
nému životu potřebují. V této souvislosti jako lékař vnímám pochopitelně 
komplikovanou situaci našeho regionálního zdravotnictví. Přes celkově 
nedobrý současný stav veřejných fi nancí se snažíme udržet úroveň péče 
v našich pěti krajských nemocnicích na potřebné výši. Je ale třeba si 
přiznat, že i dlouhodobé neřešení koncepce našeho zdravotnictví i někdy 
nedomyšlené hospodaření v nemocnicích už vyústilo do nesnadné situ-
ace. Společně s naším odborem zdravotnictví a nemocnicemi intenzívně 
hledáme vnitřní rezervy. Je to obtížné a současný vývoj bude vyžadovat 
zodpovědný přístup od zdravotníků a vstřícné pochopení od pacientů. 
Určité celkové specializaci a racionalizaci provozů se nevyhneme. Cílem 
je zachovat maximum zdravotní péče v dostupnosti pacientům. Současně 
se nevzdáváme pokračující modernizace našich nemocnic a zpříjemňování 
prostředí pro pacienty i rozvoje ZZS. Například vstřícný a vlídný přístup 
zdravotnického personálu stále není vždy samozřejmostí a přitom žádné 
prostředky nestojí. Mezi ty úspěšné první kroky patří centrální nakupování 
zdravotnického materiálu a služeb včetně elektřiny a plynu. To organizuje 
odbor zdravotnictví krajského úřadu také prostřednictvím internetových 
aukcí, díky jimž jsme již ušetřili mnoho milionů. Ovšem další hledání 
úspor a co nejšetrnější racionální hospodaření jsou zcela nezbytnou nut-
ností. Nedopustíme kolaps našich nemocnic, ale je třeba si uvědomit, že 
to nepůjde i bez určitých obětí, protože stav jejich hospodaření je opravdu 
nedobrý a bez oněch nových postupů a přístupů to nepůjde.

Tak jsem se od letních příjemností dostal až k tomu, co mě teď nejvíc 
trápí. Nu – každá práce, kterou bereme vážně a zodpovědně, přináší 
i starosti. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Čtyři výborné dechovky, špičko-
vý moderátor a posluchači bezna-
dějně zaplněný přírodní areál. Tak 
by se dal stručně charakterizovat 
druhý ročník Heřmanické dechov-
ky. Ten obec Dolní Heřmanice 
pořádala uprostřed srpna – v so-
botu čtrnáctého odpoledne. Počasí 
akci přálo, hudby bylo dostatek, 
stejně jako dobrého humoru či 
jídla a pití.

Přítomným se představily ka-
pely Šohajka, Vysočanka, Horané 
a domácí Muzikanti Ladislava 
Prudíka. Posledně jmenovaní na-
bídli posluchačům kromě lidovek 
také několik písní z jiného žánru. 
Zpěv byl doménou Dany Kyselé, 
Markéty Prudíkové a Milana Če-
cha. V moderních písních (Řeka 

Dechovky potěšily v Heřmanicích podruhé.
Představil se také Jožka Šmukař

lásky, Holka pihovatá apod.) se pak 
k ostatním muzikantům připojila 
další členka souboru, hráčka na 
klávesové nástroje Pavla Kama-
nová. Svým vynikajícím sólem na 
trubku se blýskl Petr Křivánek. Ve 
dvou dechovkách, z nichž jednou 
byli právě domácí Muzikanti, se 
představil také hráč na lesní roh 
a pozoun Josef Vaňhara, kterého 
mnozí znají z hostování v Kozénce 
bandu. V kapele hraje také umě-
leckého vedoucího syn, Ladislav 
Prudík mladší, který má kromě 
hraní na trubku na starosti ještě 
organizační záležitosti. Seskupení 
vydalo cédéčko s patnácti skladba-
mi, mezi nimiž pochopitelně nechy-
bí ani vlastní skladby L. Prudíka st., 
hráče na lesní roh a pozoun.

Na rozdíl od loňska, kdy Heř-
manickou dechovku uváděl Karel 
Hegner, letošním ročníkem prová-
zel neméně charizmatický a vtipný 
moderátor a zpěvák Jožka Šmukař. 
Ten na sebe našemu týdeníku pro-
zradil, že krom toho ještě ‚fušuje‘ 
do myslivosti, vaření, vinohradu 
a vlastnoruční výroby vína. Patří 
mu podle jeho slov také vinný 
sklep. Však například heřmanický 
starosta Josef Prudík či jmenovec, 
kapelník Ladislav, jeho produkt 
okusili – Šmukař jim věnoval la-
hev svého vína značky Cabernet 
Moravia. A nebylo to jediné, co 
rozdával – některé potěšil svým 
novým cédéčkem „Jožka Šmukař 
a cimbálová muzika“. Obsahuje 
lidové písničky ze čtyř moravských 
regionů – z Podluží, hanáckého 
Slovácka, Horňácka a Hradišťska. 
„Jde o netradiční a zajímavou smě-

sici, ve které najdete i jednu baladu 
a vtipné dvojsmyslné texty. Celé CD 
je v doprovodu cimbálové muziky 
a nechybí ani duety,“ popisuje nosič 
jeho hlavní aktér.

„Pokud by si někdo chtěl zpří-
jemnit chvíle, může se podívat na 
můj pořad v České televizi Putování 
za písničkou s Jožkou Šmukařem,“ 
přiblížil svoje aktivity pětapadesá-
tiletý zpěvák. Ten prošel Moravan-
kou i Moravěnkou, nyní má svoji 
cimbálovou muziku. Zpíváním se 
živí už třicet let a mimo to si doma 
zahraje na klavír a hornu. Nyní vy-
dává knihu se stejnojmenným ná-
zvem jako televizní pořad. V něm 
podle svých slov představil i kapelu 
z Vysočiny, Bítešan z Velké Bíteše 
a naznačil, že uvažuje i o tom, 
že do relace pozve i Prudíkovy 
Muzikanty.

Iva Horká

 Zpěváci z Muzikantů Ladislava Prudíka (zleva) Milan Čech, jeho sestra 
Dana Kyselá a dcera kapelníka Markéta Prudíková. Zcela vpravo Ladi-
slav Prudík ml.                                                                Foto: Iva Horká

Moderátor Jožka Šmukař (vlevo) přivítal na druhém setkání Heř-
manické dechovky domácí kapelu v čele s Ladislavem Prudíkem 
(vpravo).                                                             Foto: Iva Horká

Budou voliči křížkovat?
Myslím, že ano, míní politolog

(Pokračování ze strany 1.)
Jedničkou na kandidátce sociálních demokratů je podnikatel Josef 

Láznička. Toho na druhém místě následuje současný místostarosta města 
Josef Komínek a na třetím ředitelka Domu dětí a mládeže Květoslava 
Koudelová. „Sociální demokraté jdou do komunálních voleb s cílem 
změn a zlepšení života ve Velkém Meziříčí,“ sdělil lídr, „chceme proto 
změnit především využívání fi nančních zdrojů z evropských fondů. Je 
řada možností, ale zároveň je i poslední volební období, kdy je bude 
možné čerpat. V době ekonomické krize také musíme pečlivě zvažovat 
vynakládání fi nančních prostředků a zároveň využívat všech možných 
zdrojů. Město si musí počínat jako dobře prosperující fi rma.“

Hlavním cílem ČSSD je vytvořit dobré životní podmínky jak pro 
mladou, tak pro střední a starší generaci. Jde zejména o rozvoj podnika-
telských aktivit a snižování nezaměstnanosti, připravení nové koncepce 
průjezdnosti města a zvýšení parkovacích míst. „Projekty obchvatů města 
nesmí zůstat jen na papíře,“ pokračují sociální demokraté, „zasadíme 
se o vybudování nových cyklostezek v povodí řek Oslavy a Balinky, 
ale také o urychlenou výstavbu čističky odpadních vod a dokončení 
kanalizační sítě. Nejsme příznivci zaplavení města a okolí množstvím 
fotovoltaických elektráren, ale alternativní zdroje elektrické energie 
budeme podporovat.“

Silného kandidáta na starostu a kvalitní komunální politiky do městské 
rady letos podle svých slov nominují občanští demokraté. Na starostu ODS 
nabízí třiačtyřicetiletého Radovana Necida, který stojí v čele kandidátky 
ODS. Ten je veřejnosti známý mimo jiné jako aktivní představitel spor-
tovního dění a v posledních letech také jako městský zastupitel a radní 
s jasnými názory na budoucnost Velkého Meziříčí. „Chci se stát starostou 
a přinést změnu. Slibuji rozvoj a větší aktivitu ve všech směrech,“ řekl 
Necid, „léta jsem tvrdě pracoval, takže starostovský plat pro mě není 
cílem. Svoje podnikatelské aktivity jsem připraven přerušit a naplno se 
věnovat práci na radnici.“

Radovana Necida na kandidátce podporuje též například fotograf 
a představitel kulturního života ve městě Jiří Michlíček, dlouholetý mís-
tostarosta Vilém Lavický a erudovaná ekonomka Jiřina Jurdová a další.

„Nabízená kandidátka ODS je letos složena jak z mladých, tak ze 
zkušených lidí, z nichž každý bude v zastupitelstvu platným zástupcem 
veřejnosti. Všichni považují za důležité mluvit do toho, co se v jejich městě 
děje, protože jde o naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Zkrátka, 
řekněte si s námi o změnu,“ shrnul Necid.

První místo na kandidátní listině politického hnutí Nezávislí obsadil 
podnikatel a současný radní Ivo Šulc, následovaný dvěma ženami, taktéž 
současnou radní a učitelkou Ivanou Bíbrovou a ředitelkou zdejšího muzea 
Irenou Tronečkovou.

Šulc se podle svých slov domnívá, že komunální politika se od té velké, 
parlamentní zásadně liší. „Zatímco v té velké politice určují strany další 
směřování rozvoje státu, v komunální politice je tomu jinak, ta je o lidech. 
Takových, kteří jsou ochotni pro své okolí něco udělat. Mají odvahu říct 
svůj názor veřejně a také ho obhájit. Osobně si myslím, že do komunální 
politiky nepatří stranické politikaření a hašteření,“ přidává.

Kandidáti za Nezávislé mají podle mínění jejich lídra oproti ostatním 
jednu velkou výhodu. „Při svém rozhodování se nemusí řídit žádnými 
stranickými závazky, směrnicemi, dohodami a jinými direktivy,“ potvrzuje 
Ivo Šulc, „stačí jim jen jejich zdravý úsudek a vědomí, že jejich rozhodnutí 
je ku prospěchu dané věci, města a jeho obyvatel.”

Pro všechny kandidáty, kteří se do nového Zastupitelstva města do-
stanou, by na prvním místě měl být zájem o to, aby Velké Meziříčí bylo 
městem příjemným pro život, bezpečným, upraveným a aby se mohlo 
rozvíjet.

Další představitel polické strany, dělník Martin Klement, jenž vede 
kandidátku KSČM, soudí, že volební právo je jednou z posledních 
výsad, jež naši předci vybojovali a které nebylo dosud lidem odepřeno. 
„Využijte tedy tohoto práva a přijďte si svobodně zvolit své zástupce do 
zastupitelstva Velkého Meziříčí,“ vzkazuje voličům Klement, „komunisté 
vás nehodlají strašit řeckou cestou a nebudou se s těžkostmi vymlouvat 
na světovou krizi. Nechceme slibovat nemožné, ale nabízíme kvalitní 
kandidáty do Zastupitelstva města, kteří nebudou upřednostňovat 
osobní zájmy, či zájmy své fi rmy nad prací pro rozvoj Velkého Meziříčí 
a přilehlých obcí.“ Klementa na předních pozicích doplňuje ředitel zdejší 
městské správy bytů Karel Lancman a důchodce Jaroslav Koudelka, který 
v minulých komunálních volbách stál v čele kandidátky a v současnosti 
spolu s Lancmanem působí v městském zastupitelstvu.

Nováček politické scény ve Velkém Meziříčí TOP 09 má už v našem 
městě založenou místní organizaci a jde do volebního boje v čele s Milo-
šem Vokounem. Ten je ustavujícím členem TOP 09 ve žďárském regionu 
a pracuje jako manažer společnosti. Podle jeho vyjádření se o důvěru 
voličů budou ucházet osobnosti, které oslovili, nebo ty, jež samy nabídly 
podporu TOP 09. „Kandidáti jsou různých profesí a při nominaci jsme 
dbali na jejich odborné i občanské kvality,“ přibližuje situaci Vokoun, 
„členství v TOP 09 nebylo pro nominaci podstatné. Drtivá většina dosud 
do komunálních voleb nekandidovala, přestože se o politiku a dění ve 
městě zajímala. Teprve vznik TOP 09 na české politické scéně je přiměl 
aktivně vstoupit do politického dění našeho města. Při ctění tradic 
jsou ochotni přijmout odpovědnost za prosperitu našeho města. Cílem 
kandidatury TOP 09 ve Velkém Meziříčí je vnést nový pohled na práci 
zastupitelů.“

Naprostou novinkou v místním politickém spektru je subjekt Volba 
pro město. Tu do voleb vede ředitel základní školy a pomocné školy Jo-
sef Prokop, následován pojišťovacím poradcem Miloslavem Urbánkem 
a lékařem Jiřím Kašem, který na komunální politické scéně nováčkem 
není. Zkušenosti má jak ze Zastupitelstva města, tak jako radní.

„Naším cílem je aktivní práce v komunální politice bez vázanosti na 
stranické zájmy a usnesení. Reaguje také na přání voličů, kteří již v minu-
lých komunálních volbách vyjádřili požadavek na změny v našem městě,“ 
představuje novou stranu J. Prokop, „chceme dostat do místní politiky více 
transparentnosti a dát občanům možnost podílet se na vedení města po 
celé volební období. Oprávněné požadavky a vůle občanů by se měly stát 
pro volené zástupce závazné. Každý zastupitel by měl povinnost veřejně 
obhajovat výsledky své práce za jednotlivé roky trvání svého mandátu, 

Ve Velkém Meziříčí jde do voleb sedm stran a hnutí. Z toho dvě nové
samozřejmostí by mělo být pravidelné setkávání s voliči, na kterých by 
získával podněty pro svoji další práci. Dalším krokem je zefektivnění 
a zkvalitnění práce městského úřadu, který má být v první řadě místem, 
kde každý občan bez zbytečné administrativy získá potřebné informace 
a může vyřídit své záležitosti. Tyto dva cíle jsou naší základní prioritou. 
Volební program, který bude předložen veřejnosti před komunálními 
volbami k doplnění o konkrétní požadavky a náměty, obsahuje řešení 
problémů jednotlivých oblastí, které se dotýkají všech občanů našeho 
města a okolí. Ve Velkém Meziříčí bylo vykonáno hodně práce, přesto 
zůstává nemálo úkolů, které bude muset nové vedení města řešit.“

Šanci přihlásit se k účasti ve volbách měly politické strany, hnutí či 
jednotlivci do úterý 10. 8. 2010. Poté ještě proběhla nutná registrace, po 
níž už mohou být jména kandidátů odtajněna.

Těsně před volbami by pak jako již tradičně měla vyjít v našem týdení-
ku speciální příloha se jmény a fotografi emi všech kandidátů. Uzávěrka 
dodání materiálů je 17. 9. 2010.                                              Iva Horká

Jak vrtkavé je umístění na kan-
didátce, se přesvědčilo nemálo 
kandidátů v letošních parlament-
ních volbách. Třeba takový Ivan 
Langer, dlouholetý místopředseda 
ODS a exministr vnitra, by o tom 
mohl vyprávět své. Toho voliči 
z předního místa v květnových 
volbách ‚vykroužkovali‘, a tak se 
do Sněmovny nedostal. Naopak do 
poslanecké lavice díky preferenč-
ním hlasům zasedl jiný občanský 
demokrat, a to z teoreticky zcela 
nevolitelného šestatřicátého místa. 
Někteří politologové očekávají, že 
lidé zopakují stejný princip i na 
podzim v komunálních volbách. 
Volební systém je k tomu totiž pří-
mo vybízí. Zatímco ve volbách do 
Sněmovny mohli lidé pomocí pre-
ferenčních hlasů kroužkovat pouze 
v rámci jedné stranické kandidátky, 
v případě výběru komunálních za-
stupitelů si volič křížkováním může 
vybrat jednotlivce napříč stranami 
bez ohledu na jejich pořadí a dát jim 

svůj hlas. Druhý způsob umožňuje 
voličům zakřížkovat stranu a k tomu 
její jednotlivé kandidáty. Třetí 
varianta dovoluje označit stranu 
plus kandidáty z jiných stran a za 
čtvrté lze zakřížkovat pouze jeden 
politický subjekt a nic jiného.

Také politolog Jiří Pehe podle 
zpravodajského serveru Novin-
ky předpokládá, že se fenomén 
kroužkování – nebo v případě ko-
munálních voleb křížkování – může 
opakovat. „Myslím, že voliči obje-
vili svoji skrytou, zatím netušenou 
sílu,“ soudí Pehe. Podle něho jde 
o nový politický potenciál.

Obecně je tento jev označován za 
nebývalý úspěch, nejen proto, že 48 
z celkem 200 poslanců bylo zvoleno 
právě tímto způsobem. „Ukázalo 
se, že jsou to voliči, kteří mohou 
měnit to, co bylo dohodnuto ve stra-
nických sekretariátech,“ míní autor 
výzvy. I on věří, že podobně tomu 
bude na podzim jako trvalý element 
v české politice.          Iva Horká
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296.
Byl třináctý srpnový den. Pomalu, ale přece se blížil podzim a blížila 

se také slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je pro naše město dnem 
slíbené a děkovné pouti k Panně Marii Netínské.

Když jsem se stal farářem ve Velkém Meziříčí, najednou jsem slyšel 
z jedné strany připomínky a z druhé pochvaly. První se ptali, někdy i se 
zklamáním, proč nechodím a nepořádám pouti do různých poutních 
míst jako můj předchůdce. Druzí se radovali, že se konečně tady mluví 
o něčem jiném, než o poutích. Jednu i druhou skupinu možná zklamu 
nebo potěším, sám už nevím. Prvním bych chtěl jenom odpovědět, že 
jako ministrant, potom bohoslovec, až do roku 1995, jsem šel každý rok 
na pouť mužů k Panně Marii v Piekarach, hlavnímu poutnímu místu 
v katovické arcidiecézi. Tak nevím, proč někteří dělali loni při netínské 
pouti velké oči – „Von jde?!“

Druhým odpovím, že poutě v katolické církvi jsou tradiční formou 
zbožnosti a nevím, proč by se o nich nemělo hovořit. Je to forma vy-
zkoušená a skutečná. Určitě má větší smysl, než některé moderní formy 
zbožnosti, velmi často cizí nejenom katolické církvi, ale vůbec křesťan-
ství. Samozřejmě, že není možné myslet jenom na poutě, ale bez nich 
to nejde.

A jinak si myslím, že když jde o pouť do Netína, tak by na ní měli jít, 
respektive jet, když už ne všichni obyvatelé města, ale určitě všichni, kteří 
se považují za věřící a praktikující. Jít a ještě jednou dodržet slib z roku 
1714 a poděkovat za záchranu před pohromou moru. Je za co děkovat!

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 25. do 29. 8. 2010
Středa 25. 8.
 7.00 mše sv. na vlastní úmysl  o. P. K.
18.00 Lavičky – mše sv.  o. P. K.
Čtvrtek 26. 8.
 7.00 mše sv. za rodiče Sedlákovy o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu o. L. Sz.
Pátek 27. 8. Památka sv. Moniky
8.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy, bratry a sestry,
 rodiče Pohankovy a Ficovy a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. P. K.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. za Jiřího Rolína, jeho rodiče
 a zemřelou rodinu Pálenských o. M. P.
Sobota 28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 7.00 mše sv. na volný úmysl o. M. P.
18.00 mše sv. za Jiřinu a Josefa Beranovy o. P. K.
Neděle 29. 8. Dvaadvacátá neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za rodiče Hugovy a Večeřovy, bratra
 Jaroslava a tetu Růženu o. M. P.
 9.00 mše sv. za Theodora Lokvence, manželku
 a jejich děti a za rodinu Janákovu o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi – za děti, které
 přijímají křest o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Markovy, dceru Zdenu
 s manželem, syna Rudolfa a rodiče Dvořákovy o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek 27. 8. od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V sobotu 28. 8. v 18.30 bude příprava před křtem a v 19.30 příprava na 
manželství – VI. téma.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
29. 8. po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila a sbírka bude 
věnovaná na úhradu malování kostela.                                             -LSz-

Bohoslužby v Dolních Borech
Pátek 27. srpna od 17. hodin svá-
tost smíření, v 17.30 hodin adorace 
a v 18 hodin mše svatá v Dolních 
Borech.
Neděle 29. srpna
v 8 hodin mše svatá v kostele sv. Jiljí 
v Dolních Borech, celebruje novok-
něz P. Petr Košulič, farní vikář ve 
Velkém Meziříčí a Borech.
v 10.30 hodin mše svatá s podě-
kováním za úrodu, za farníky a za 
dobrodince – celebruje novokněz P. 
Petr Košulič.
v 10 hodin vycházíme od sv. Mar-
tina
v 10.15 hodin se řadíme u obecního 
úřadu.
Zveme všechny mladé v krojích 
a dospělé ve stejnokrojích. Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce 
a rozdají kytičky z klásků. Ve 14.30 hodin odpolední pobožnost
spojená s novokněžským požehnáním P. Petra Košuliče, farního vikáře 
ve Velkém Meziříčí a Borech. Svatý Jiljí, oroduj za celou naši obec.

-LSz-

Katolický kněz, básník a překla-
datel Jan Dokulil se narodil 13. 
července 1910 v Mastníku a zemřel 
1. února 1974 ve Svitávce. Absolvo-
val Třebíčské klasické gymnázium 
1929. Své vysokoškolské vzdělání 
zahájil na pražské Filozofi cké fakul-
tě studiem angličtiny a češtiny. Po 
dvou semestrech ho však zanechal 
a započal studium teologie v Brně 
1930–1935. Byl vysvěcen 5. červen-
ce 1935 na kněze a stal se kaplanem 
v Protivanově (1935) a pak v Třebíči 
v bazilice sv. Prokopa (1936). Po 
půlroční vojenské službě v Praze byl 

Jan Dokulil by letos oslavil sto let od svého narození
v roce 1937 kooperátorem v Měříně 
a poté v Uhřínově, kde byl roku 1941 
ustanoven farářem. Byl švagrem 
Jana Zahradníčka, s nímž se blízce 
přátelil a který u něho na faře také 
bydlel. Ve 30. a 40. letech patřil do 
skupiny spisovatelů kolem katolic-
kého časopisu Akord, jehož redakci 
za války přesídlil Zahradníček 
na jeho faru. Nově postavená fara 
v Uhřínově se stala ve 40. letech 
místem setkávání osobností jako Jan 
Čep, František Halas, Jakub Deml, 
Jaroslav Durych, Albert Vyskočil, 
Bedřich Fučík, Timoteus Vodička.

Dokulil se za druhé světové války 
podílel na ukrývání rodiny Ludvíka 
Svobody a židů před transportem. 
Pomáhal rodinám příbuzných aten-
tátníka Jana Kubiše za stanného 
práva.

Po Únoru 1948 ho totalitní režim 
zařadil na index nepohodlných 
kněží, kteří pro jasnou představu 
o hodnotách svobody byli pro nový 
pořádek nebezpeční. Je varován, 
že bude zatčen, ale jako opatření si 
jen ve farní zahradě připravil otvor 
v oplocení, není žádným sportovcem 
připraveným utíkat přes hranici. StB 
se jej 23. července 1950 pokusila na 
faře zatknout, jemu se však skuteč-
ně se štěstím podařilo na poslední 
chvíli opustit faru. Sedm let se 

skrýval v okolních vesnicích u svých 
dřívějších farníků. Z nich lze uvést 
dva roky azylu u rodiny Pohlů 
v Geršově, dále u Josefa Vochyána 
v Horních Radslavicích, Stanislava 
Tvarůžka v Bítovčicích a od ledna 
1953 u krejčího Josefa Jelínka v Ka-
menici. Zde na podzim 1953 těžce 
onemocněl a byl mu vykopán tajný 
hrob, do kterého měl být v nouzi po-
hřben. Zachránil ho operací místní 
lékař Josef Dvořák (za kterou byl 
později také vězněn), následné léčení 
a péče tajně docházejících zdravot-
ních sester však byla komplikována 
nedostatkem penicilinu v ČSSR.

Byl však vypátrán, sledován a 5. 
srpna 1957 zatčen a 12. prosince té-
hož roku ve vykonstruovaném pro-
cesu odsouzen okresním soudem 
v Jihlavě ke 12 letům vězení; prošel 
vězením ve Valdicích, Leopoldově, 
Mírovu, zřejmě však unikl nejhor-
ším monstrprocesům 50. let.

Na jeho trest se vztahovaly amne-
stie v roce 1960 a 1962, toto právo 
mu však nebylo přiznáno. Až 31. 
ledna 1965 mu byl přerušen trest 
ze zdravotních důvodů, na zákrok 
západoněmecké pobočky Amnesty 
International.

Pokusil se obnovit svůj proces 
u rehabilitačního senátu v Brně, 
u něhož svědčila i manželka pozděj-

šího prezidenta Ludvíka Svobody, 
a který 31. srpna 1967 předchozí 
rozsudek zrušil. Poté se stal na čas 
knihovníkem Západomoravského 
muzea v Třebíči a archivářem 
spotřebního družstva Jednota v Ja-
roměřicích nad Rokytnou. Od 1. 
ledna 1968 získal státní souhlas 
pro kněžské působení a byl usta-
noven administrátorem farnosti ve 
Svitávce. Účastnil se prací biblické 
komise a komise pro sestavení 
kancionálu. Zemřel v boskovické 
nemocnici (na obnovenou nemoc 
z vězení) 1. února 1974 a byl pocho-
ván 7. února ve Svitávce.

Dílo: svou první báseň Jan Do-
kulil uveřejnil roku 1931 v časopise 
Archa.

Sbírky básní: Křížové dni Brno 
1935, Tvým slovem Praha 1937, Lid-
ský živote Praha 1940, Tváří v tvář 
Praha 1947, Verše z pozůstalosti 
Brno 1994.

Překlady: starokřesťanské Hym-
ny, John kardinál Newman: Maria 
v litaniích, Kateřina Emmerichová: 
Hořké umučení pána našeho Ježíše 
Krista.

Ve svém díle bývá Jan Dokulil 
někdy zaměňován s Janem Doku-
lilem (1887–1957), učitelem a vlas-
tivědným spisovatelem.

Zdroj: Wikipedie

Jak to bylo s anatomií
S anatomií to v minulosti nebylo jednoduché, zvláště když pohled na 

nahé lidské tělo byl považován za nepřípustný. Větší znalosti anatomie 
tak měl často mistr popravčí než lékař. O zlepšení anatomických znalostí 
veřejnosti se pokusil lékař a profesor anatomie na Karlově univerzitě Jan 
Jesenius. Ten se při svých zahraničních studiích setkal s veřejnými pitvami 
a pro zvýšení prestiže pražské univerzity prosadil proti oponentům z řad 
luteránské církve pitvu i v Praze.

První veřejná pitva v českých zemích se konala před 410 lety, od 
8. června 1600. Osobní lékař císařů Rudolfa II. a Matyáše, později rektor 
univerzity, Jan Jesenius si k tomuto účelu musel opatřit tělo muže odsou-
zeného k smrti. Pitva trvala pět dní a celkově ji zhlédlo několik tisíc osob. 
Průběh pitvy Jesenius později zaznamenal písemně. Veřejná anatomická 
pitva přispěla k rozvoji anatomických znalostí veřejnosti a po pěti letech 
byla ještě jednou zopakována.

Sám M. Jan Jesenius se stal obětí politických událostí. Byl popraven 
21. 6. 1621 při popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí po 
porážce českého povstání na Bílé hoře. Před popravou mu kat vyříznul 
jazyk.                                                                                                -ripp-

František Neuman – starosta budovatel
Před 130 lety, 20. 6. 1880, se ve Zlíně narodil František Neuman. Vyučil se pekařem a krátkou dobu 

pracoval v hlavním městě monarchie Vídni, kde se i oženil. Po narození syna Vladimíra se rodina 
přestěhovala do Velkého Meziříčí. Zde si František Neuman zřídil na Vrchovecké ulici pekárnu.

Jako kandidát živnostensko obchodnické strany se stal členem zastupitelstva a v letech 
1931 – 1938 působil ve funkci starosty města. Nebyl samozřejmě jediným, kdo rozhodoval 
o investicích, nicméně faktem zůstává, že za doby jeho starostování se v našem městě hodně 
budovalo. V letech 1931 – 1932 byl upraven parčík na Lipnici, kde byl následujícího roku zřízen 
pomník padlým v první světové válce. V roce 1932 byla u vjezdu do náměstí rozšířena ulice 
Vrchovecká zbouráním lékárny a hostince U Bílého anděla. Následně byla vystavěna lékárna 
nová a po napřímení ulice také nový most přes řeku Oslavu. V rámci nouzových prací na pomoc 
nezaměstnaným probíhala regulace břehů řek Oslavy a Balinky. V roce 1933 byla otevřena 
budova okresního dětského domova (dnes Výchovný ústav). V roce 1934 byla zahájena výuka 
v nové budově učňovské školy (dnes ZUŠ). Měšťanská škola na Sokolovské ulici byla roku 1935 
rozšířena přístavbou. V letech 1935 – 36 byla vybudována dvě nová obilní skladiště u nádraží 
(starého). Roku 1935 si novou budovu postavila také (tehdy městská) spořitelna. Jeho nadějný 
syn, architekt Vladimír Neuman, se stal v květnu 1945 obětí německých fašistů, a tak byl Fran-
tišek Neuman nucen přispět k materiálnímu zabezpečení jeho rodiny. To nebylo vždy lehké, 
zvláště proto, že živnostníci neměli v 50. letech zrovna na růžích ustláno. Přesto se František 
Neuman dožil vysokého věku, zemřel 4. 7. 1962. Měli bychom si jej pamatovat jako starostu, 
jenž přispěl svým dílem k současné podobě města.                                                          -ripp-

Vloupal se do hospodářské budovy
Začátkem srpna se vloupal neznámý pachatel do hospodářské budovy 

v Osové Bítýšce. Po odstranění visacích zámků u vstupních dveří a mříže 
u vstupu do budovy odcizil traktor pro sečení trávy zn. Gardol. Majiteli 
tak vznikla škoda ve výši přes 45 tisíc korun.

Ukradl naftu
Začátkem srpna neznámý pachatel odčerpal z odstavených autobusů 

v Moravci celkem 150 litrů motorové nafty, čímž způsobil škodu ve výši 
4 500 korun. V Nových Sadech došlo ke krádeži motorové nafty z auto-
busu. Neznámý pachatel z nádrže odčerpal asi 200 litrů nafty.

Při vyhýbání sjel do příkopy
Dne 11. srpna při míjení se s protijedoucím vozidlem najel řidič náklad-

ního auta s přívěsem na pravou krajnici a následně do pravého silničního 
příkopu na silnici III. třídy u průmyslové zóny ve Velké Bíteši. Celková 
škoda na vozidle a krajnici je odhadnuta na 35.000 korun.

Vnikl do chaty
Neznámý pachatel během dopoledne 11. 8. vnikl po otevření neuza-

mčené vstupní brány na pozemek u chaty v lokalitě Fajtův Kopec v k. ú. 
Velké Meziříčí. Otevřenými dveřmi dále vnikl do chaty, na židli uviděl 
kabelku, ze které odcizil 5.000 korun.

Havaroval s Ducati Monster
Dne 10. 8. v 15.40 hodin jel třicetiletý řidič na motocyklu Ducati Mon-

ster od Křoví k Vlkovu, kde při projíždění prudkou levotočivou zatáčkou 
v mírném klesání přibrzdil, dostal s motocyklem smyk, najel na pravou 
krajnici a následně do pravého silničního příkopu, kde havaroval na levý 
bok a těžce se zranil.

Převrátil se do příkopu
Dne 12. 8. v 9.25 hodin projížděl řidič s opelem po silnici mezi Oso-

vou Bítýškou a Velkou Bíteší. Při jízdě v přímém přehledném úseku 
vozovky s vozidlem najel na pravou krajnici a vjel do pravého silničního 
příkopu, kde narazil do dvou vzrostlých ovocných stromů. Po nárazu do 
stromů se vozidlo převrátilo na pravý bok. Při dopravní nehodě vznikla 
hmotná škoda na vozidle opel asi 60 000 korun, na ovocných stromech 
asi 5 000 korun.

Narazil do náklaďáku
Dne 12. 8. v 13.45 hodin jel po silnici od Rudy 

k Jabloňovu řidič s nákladním vozidlem, při jízdě 
v přímém úseku v klesání došlo ke střetu přední 
části Nissanu se zadní částí zpomalujícího Iveca. 
Řidič Nissanu byl lehce zraněn, škoda na obou 
vozidlech je 120.000 korun.

Dostala smyk
Dne 14. 8. v 10. hodin jela ve směru od Velkého 

Meziříčí k Mostištím řidička s vozidlem Fiat 
Bravo. Po vyjetí z táhlé, přehledné levotočivé 
zatáčky již na přímém úseku na mokré vozovce 
přibrzdila a dostala smyk, vjela vpravo mimo 
silnici. Pravým předním kolem narazila do 
chodníku mostku a následně pravým předním 
rohem vozidla narazila do dřevěného oplocení 
u domu. Po nárazu do uvedeného oplocení se 
auto převrátilo přes levý bok a skončilo na střeše 
podélně přes šíři vozovky. Utrpěla lehké zranění, 
způsobená škoda je ve výši 29.000 korun.

(Pokračování na straně 5.)

Českobratrská 
církev evangelická

29. 8. 9 hodin: bohoslužby
5. 9. 9 hodin: bohoslužby k zahá-

jení školního roku (s vyslu-
hováním večeře Páně a sbír-
kou na školy Evangelické 
akademie)

Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 
24) a každý je na ně zván. Více 
informací: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                                 -PJ-

…před 140 lety, 7. 7. 1870, byla ve Velkém 
Meziříčí zkolaudována stavba nové židov-
ské synagogy. Podle projektu vídeňského 
architekta Augusta Prokopa ji v letech 
1868–70 vystavěl místní stavitel Václav 
Roučka. Ná-
klady činily 25 
tisíc zlatých.

A před 480 
lety, 9. 7. 1530, 
se na meziříč-
ském zámku 
narodil Vrati-
slav z Pernštej-
na , poslední 

významný příslušník starobylého rodu. Pro 
jeho okázalé vystupování se mu přezdívalo 
také Vratislav Nádherný.                            -ripp-

Jestlipak víte, že…
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Prodám
■ Obývací stěnu, leštěný maha-
gon, 480×220×42. Cena: dohodou, 
tel.: 774 071 169.
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ 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.
■ 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 5× 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.
■ El. brusku tov. výroby pr. kotoučů 
220 mm. El. motor 2,2 kW, 1420 ot/
min. Hydr. čerpadlo V3S-ZCB–
16 Mpa, Q1-1500 1/min. Hydr. píst-
nice (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.
■ Dveře vchodové, plastové, vč. 
zámků a kování, bílé a hnědé, PC 
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. 
Dále plastová okna a zahradní chat-
ku 4×3 m + přesah střechy 0,8 m. 
Vše nové z neuskutečněné stav-
by. Levně. Přivezu zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Plaťák, délka 6 m, cena 6.000 Kč, 
koňské sáně nákladní, cena 500 Kč, 
secí mašinu. Ovce, cena 1.100 Kč, 
oves. Tel.: 604 112 330.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.
■ Cirkulárku. Tel.: 604 893 516.
■ Nepoužitou střešní krytinu 
(obdoba Bramac Natura) bez po-
vrchové úpravy cca 3.800 ks a hře-
benáče cca 120 ks. K dispozici je 
i další nepoužitý stavební materiál. 
Cena dohodou. Tel.: 737 267 503.
■ Bloky Porotherm 30 P+D P15 
– 560 ks á 17 Kč, stropní vložky 
Miako 15/62,5 – 64 ks á 20 Kč, příč-
kovky Porotherm 8 P+D 10 – 38 ks 
á 17 Kč, betonovou chodníkovou 
dlažbu 30×30 – 150 ks á 10 Kč. Tel.: 
775 298 320.
■ Novinku na trhu – bílý kámen, 
univer. čistící, leštící prostředek. 
Čistí, leští, pečuje a konzervuje 
v jednom prac. úkonu. Všechny 
hladké kovové plochy u auta, lodí, 
karavanu, motorky, na všechny 
povrchy z chromu, hliníku, nerez. 
oceli, zlata, stříbra, mědi, bronzu, 
bižuterii, zinku, skla, zrcadla. Na 
vany, umyvadla, dřezy, kachle, 
obklady, na plastová okna, poháry, 
tenisovou obuv, sporáky a zahrad. 
nábytek, bílá kůže, hrnce, pánve 
i 40 let staré, použití bez rukavic, 
bělí přírodní nehty. Bližší info: 
608 835 597.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Hoblovku s protahem a spodní 
frezu. Tel.: 733 502 674.
■ Kotel zn. Honsch Strebel nebo 
podobný. Tel.: 739 094 327.
■ Dvoukolovou frézu, nejlépe 
tovární výroby + příslušenství. Tel.: 
605 324 297.

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 plyno-
vým kotlem. Jde o družstevní byt 
s možností 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.
■ Prodám garáž ve Velkém Mezi-
říčí, ul. Františkov, cena dohodou. 
Tel.: 603 990 875.
■ Prodej RD u Křižanova. Cena 
dohodou. Tel.: 606 662 872.
■ Prodám RD v Křižanově. Tel.: 
731 415 786.
■  Prodám byt  ve VM, 3+1, 
OV. Cena 1.590.000 Kč. Tel.: 
732 570 375.
■ Koupím byt 2+1 ve VM za 
rozumnou cenu. Děkuji. Tel.: 
732 988 285.
■ Prodám rodinný dům ve VM, 
střed města, bez zahrady. Tel.: 
607 685 157.
■ Prodám dům v Bobrové 219, 
s pozemkem cca 220 m2, 100 let 
starý, částečná rekonstrukce, dlou-
ho neobýván. Znalecký posudek 
z r. 2008 na cca 1 milion Kč, tento 
není pro prodej závazný. Dům 
je prodáván v důsledku rozhod-
nutí insolvenčního soudu, který 
prohlásil na majetek dlužníka 
konkurz. Jen nejvyšší nabídce, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
775 074 646.
■ Prodáme ve VM zděný byt 
3+1, 2+1, chatu v Nesměři, Ne-
tíně, na Fajťáku, staveb. poze-
mek v Dědkově, RD v Borech, 
Stránecké Zhoř i, pozemek na 
Fajťáku. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně. Od 
1. 9. 2010. Tel.: 739 022 165.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici 1347 ve Velkém Meziříčí 
s garáží. Byt se nachází v domě 
v příjemném 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 1. katego-
rie ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
602 718 096.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviško-
va. Tel.: 776 343 319.
■ Skromná důchodkyně hledá 
levný podnájem. Mohu vypomoci 
v domácnosti. Tel.: 566 522 809.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi 
konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■ Štěňata menšího vzrůstu, vhod-
né k dětem, do bytu i na zahradu. 
Možno zaslat foto e-mailem. Tel.: 
777 640 679.
Seznámení
■ 42/175 hledá hodnou, inteli-
gentní, sympatickou partnerku 
(věk asi 23–35 let) pro společnou 
dovolenou, později možno i více. 
Tel. v redakci.
■ Štěňata labradora, odběr asi 
konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■ Dvě vdovy hledají přítele od 70 
let. Tel.: 566 522 806.
■ Svobodný 38letý muž hledá 
štíhlou ženu k vážnému seznáme-
ní. Jedno dítě není překážkou. Tel.: 
604 413 706.
Různé
■ Ustájím koně. Za krmný den 
85 Kč. Tel.: 737 542 951.
■ Kdo daruje štěně stáří do 6 mě-
síců na dvorek, malého vzrůstu? 
Tel.: 566 523 685 po 18 hodině.
■ Kdo položí asi 5 balíků lepen-
ky na zahradní domek ve Velkém 
Meziříčí? Tel.: 604 104 366.

Před několika roky bylo ve Velkomeziříčsku zveřejněno několik 
článků, ve kterých jsem se zabýval tak trochu fi lozofi cky vztahem nás 
zahrádkářů k novým technologiím, které se dotýkají oblasti životního 
prostředí, chcete-li k půdě, vodě i vzduchu, kde všechny tři veličiny 
jsou nezbytně nutné k životu, byť v různých poměrech, všech živých 
organismů, člověka nevyjímaje. Uplynulo pár roků a propast mezi námi 
zahrádkáři a velkopěstiteli se opět prohloubila. Koho z nás zahrádkářů 
před několika roky trápil slimák španělský (Arion lucitanicus), který se 
původně vyskytoval na Pyrenejském poloostrově a jehož výskyt se u nás 
objevil v 90. letech minulého století. Letos se dá hovořit již o epidemii. 
Tento druh je hermafroditní (obojetné pohlaví), páří se však mezi sebou 
a každý jedinec klade až 225 vajíček za rok ve čtyřech až sedmi snůš-
kách. Druhý příklad, tentokrát z oblasti rostlinné. Peťour malokvětý 
(Galinsoga parvifl ora), rostlina pocházející z Jižní Ameriky, do Evropy 
zavlečená již koncem 19. století. V zahradách se u nás začal objevovat 
před cca 15 roky. Doba mezi květenstvím a vysemeněním zralých plodů 
je velice krátká, tento cyklus se může v jednoročním období opakovat až 
7×. Ze zahrady ho i přes intenzivní pletí téměř nedostanete. Jak bojovat 
s těmito škůdci a plevely? Má vůbec smysl v realitě, kde se klade důraz 
na efektivnost v tom nejširším slova smyslu hrbit záda, jak se lidově říká, 
od rána do večera po celé vegetační období nebo utrácet řádově stokoruny 
až tisícikoruny na pár metrech čtverečných? Velkopěstitelé používají 
jiné druhy insekticidů a herbicidů, které jsou daleko drastičtější a tím 
vytlačují všechny tyto škůdce i plevele do okrajových částí, kde se mimo 
jiné nacházejí i naše lokality. Jsou nám sice nabízeny prostředky jiné, 
hodně drahé, také ekologičtější, ale pokud se zásah neprovede celoplošně 
v celé lokalitě, což se v reálné skutečnosti neděje, je tento boj, jak se zdá 
marný. I možná z tohoto důvodu zahrádkářů celorepublikově ubývá, jak 
těch registrovaných tak i těch ostatních. A mladá generace, ta s těmito 
větrnými mlýny až na pár jedinců už nebojuje vůbec.

I přes toto poněkud pesimistické konstatování začínáme pro všechny 
ty, kteří ještě nacházejí v zahradničení seberealizaci, každoroční akci a to 
moštování ovoce. První termín je druhá sobota v měsíci září, t. j. 11. 9. od 
8 do 12 hodin na moštárně na Fajtově kopci. I tato naše činnost je odvislá 
od úrody a vašeho zájmu o tento způsob zpracování ovoce. O dalším po-
lemizovat nechci. Podmínky zůstávají stejné jako v loňském roce, soboty 
budou pravidelné, o případných dalších dnech a dalších podrobnostech 
najdete informace na vývěsní tabuli na budově moštárny.

Z. Nedopil, svaz ČZS

v neděli 5. 9. 2010 od 14 hodin v Osové Bítýšce 
u sokolovny
soutěže, písničky, hry, skákací hrad a trampolína, 
hasiči a policie, divadelní představení, bohaté 
občerstvení
zveme všechny děti i dospělé, nejen rodiče 
s dětmi.

Obec Osová Bítýška

Rodinný den s bohatým programem

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Ostrůvek 2,
Velké Meziříčí pořádá
Evropskou noc pro netopýry
ve Velkém Meziříčí
v pátek 3. září 2010 19.30 hodin
Akce se bude konat na zahradě střediska, při nepříznivém počasí v budově. 
Předpokládaný konec ve 23 hodin Poutavé vyprávění Mgr. Vlastislava 
Káni nás opět zavede do světa létajících savců. Přednáška bude doplněna 
promítáním fotografi í. Můžete se těšit i na ukázku práce chiropterologů 
v terénu a seznámení s živými netopýry.
Vstupné dobrovolné. Projekt byl fi nančně podpořen v grantovém řízení 
MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Pozvánka na
přátelské setkání 
bývalých (i současných) 
pracovníků 
v telekomunikacích z pošt 
ve Velkém Meziříčí 
a Velké Bíteši.
Sejdeme se v pátek 10. září v 17. hodin v re-
stauraci u Wachtlů.

Finanční pomoc – povodně 2010
Na pomoc obětem letošních povodní vyhlašuje Charita ČR veřejnou 
sbírku na konto:
5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444.
Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS PO-
VODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky 
Charita ČR obdrží 27 Kč.). Poskytnuté fi nanční prostředky budou 
použity na oka-
mž itou pomoc 
a pomoc s obno-
vou bydlení pro 

znevýhodněné 
skupiny obyva-
telstva v postiže-
ných oblastech.

Diecézní chari-
ta Brno, oblastní 
charita Žďár nad 
Sázavou

(Pokračování ze strany 4.)

Vykradl fabii
V dopoledních hodinách 13. 8. se vloupal neznámý pachatel do auta 

Škoda Fabia zaparkovaného na lesní cestě u Vlkova. Rozbil skleněnou 
výplň v pravých předních dveřích a odcizil batoh s peněženkou, fi nanční 
hotovostí, kartami dopravních společností, svazkem klíčů a mobilním 
telefonem, čímž způsobil škodu ve výši 5.500 korun.

Pátrali po pohřešované osobě
Dne 14. 8. v 16.50 hodin bylo na linku 158 oznámeno, že je pohřešován 

šestaosmdesátiletý muž. Ten odešel ráno v 9 hodin na houby, k rybníku 
Korbel a okolních lesů na Velkobítešsku. Byla zahájena pátrací akce, ke 
které byli přizváni i občané Nových Sadů, Bezděkova, Osové Bítýšky, 
dobrovolní hasiči obce Nové Sady, revírníci. Celkem hledalo pohřešova-
ného muže asi 60 lidí. Dále se na místo dostavili psovodi ÚO Žďár nad 
Sázavou a byl přivolán vrtulník s termovizí. Všichni propátrávali lesní 
porosty v okolí rybníka Korbel. Ve 20.29 bylo veliteli akce telefonicky sdě-
leno, že jmenovaný se v pořádku dostavil do místa bydliště – Nové Sady.

Posprejovali vagony i lokomotivu
V době od 14. do 15. 8. postříkal neznámý pachatel spreji různých 

barev odstavenou vlakovou soupravu šesti vagonů včetně lokomotivy 
na vlakovém nádraží v Křižanově, způsobil tak škodu ve výši nejméně 
80.000 korun.

Pád z mostu
Dne 15. 8. po 22. hodině došlo k pádu mladého muže z dálničního mostu 

ve Velkém Meziříčí. Další informace, vzhledem k citlivosti a ohledu na 
pozůstalé, nejsou policií poskytovány. Stále probíhá šetření případu.

Havarovala u Osové Bítýšky
Dne 17. 8. v 10.30 hodin jela řidička se škodou fabia od Velké Bíteše 

k Osové Bítýšce. Při jízdě po přímém úseku v mírném klesání nedaleko 
Osové Bítýšky řidička najela pravými koly na pravou krajnici. Při návratu 
pravými koly na komunikaci dostala smyk, který se jí již nepodařilo zvlád-
nout. Vozidlo přejelo do opačného směru jízdy a pokračovalo ve smyku dále 
vlevo ke keři na levé krajnici mimo vozovku. Zde se vozidlo v poli za sil-
ničním příkopem několikrát převrátilo a zůstalo stát. Při dopravní nehodě 
se řidička lehce zranila. Odhadnutá škoda na vozidle je asi 120.000 korun.

Rozbil čelní sklo transportéru
Devětatřicetiletý muž je podezřelý z poškození čelního skla 

u volkswagenu transportér dne 17. 8. na náměstí v Měříně před rodinným 
domem. Jeden úder pěstí do skla způsobil fi rmě, jíž vůz patří, škodu 
ve výši 12.000 korun.

Vykradl mercedes
Neznámý pachatel v době kolem 11.45 hodin dne 17. 8. překonal zá-

mek dveří mercedesu 316. Z vozidla odcizil osobní doklady, doklady od 
vozidla, fi nanční hotovost a nepřenosnou platební kartu, čímž způsobil 
škodu cca 30 700 korun.

Černá skládka
Dne 18. 8. okolo 15. hodiny projížděl neznámý muž s traktorem a přívě-

sem přes Radostín nad Oslavou. Na cizím soukromém pozemku vysypal 
odpad, který měl naložený na přívěsu traktoru, a odjel pryč. Řidič traktoru 
je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku.

Odnesl měděné okapy
V noci ze čtvrtku na pátek došlo ve Velké Bíteši ke krádeži. Neznámý 

pachatel tam odcizil z novostavby čtrnáct metrů měděných okapů a dvanáct 
metrů měděných svodů. K sundání okapů použil žebřík, kterým navíc po-
škodil fasádu domu. Majiteli způsobil škodu přesahující čtyřicet tisíc korun.

Vybráno z policejního archivu                                                     -simf-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!

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

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.

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

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST V MĚŘÍNĚ
Firma HOBBY centrum Krejčí v Měříně zabývající se velkoob-
chodem s materiály pro truhláře hledá pracovníky na pozice:

► Vedoucího skladu
– požadujeme – znalost práce s vysokozdvižným vozíkem 

– řidičský průkaz, znalost práce na PC, řidičský průkaz 
skupiny C – nákladní automobily, komunikativní jednání, 
časová fl exibilita, spolehlivost a organizační schopnosti.

► Obsluhy CNC strojů na zprac. 
velkoplošných materiálů

► Obsluhy CNC strojů + skladník
– požadujeme – praxi v truhlářském oboru, kvalitu a přesnost 

při zpracování, znalost práce na PC, komunikativní jednání, 
spolehlivost, znalost práce s vysokozdvižným vozíkem – 
zaškolíme, časová fl exibilita. U profese skladníka je navíc 
požadován řidičský průkaz skupiny C – nákladní automobil.

Bližší informace u p. Krejčího na tel.: 777 009 906, 
566 544 306 nebo přímo na prodejně v Měříně, ul. Otínská 37.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje 
pozemku parc.č. 5280/108 o výměře 1.279 m2 
v průmyslové zóně Jidášky, k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem podnikání. 

Bližší informace budou sděleny na majetkoprávním oddělení MěÚ 
Velké Meziříčí.

Zveřejněno dne: 17. 8. 2010.
Ing. František Bradáč, starosta města

pro začátečníky (úplné), mírně 
a středně pokročilé, pod vedením 
Mgr. Petry Táborské v rozsahu 50 
vyučovacích hodin, (od října 2010, 
2 hodiny týdně na ZUŠ Poříčí)

cena: 3.500 Kč
(Předběžné přihlášky a informace 
na tel.: 776 328 632, doba konání 
kurzů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 21. 9. 2010 
v 17 hodin, v učebně na ZUŠ Poříčí)

Půjčky pro každého 70.000 – 500.000 Kč
pro zam., OSVČ, ženy na MD, důchodce 

i pro nezaměstnané
bez registru, zástavy, ručitele

akce 100.000 Kč za 2.000 Kč, akce 
200.000 Kč za 4.000 Kč

Tel.: 720 110 688

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

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

na pozici:

Požadujeme:
* vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru * praxe v oboru podmínkou * manuální zručnost, přesnost 

* schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

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

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

kult. a sport. akce apod.)

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

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

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

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

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety
Hliníkové ploty
www.rolux.cz

pavelbroza@tiscali.cz
mob: 603 938 395

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina, ruština, francouzština a italština

Kontakt:Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí tel.: +420 602 325 108

Od října 2010 otevíráme 3–6 měsíční kurzy pro začátečníky, pokročilé
a konverzační „Pojďte se s námi rozmluvit“

Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
V jednom kurzu max. 6 účastníků.

Příjem předběžných přihlášek do 30. září 2010
na emailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

Nepůjde elektrický proud
Ve středu 25. 8. od 7.30 do 11.30 hodin. Vypnutá oblast: ulice K Haltýři, 
Kostelní, Náměstí 165, Novosady, Rozkoš, U Bašty, U Vody, V Podlou-
bí. V pátek 3. 9. od 7.30 do 10.45 hodin. Vypnutá oblast: Building Kar-
lov, Holcim, bytovky Karlov 1673/84, 1674/86.                                  -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 28. 8. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 552 332, neděle 29. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 
271, Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 332. Sobota 4. 9. MUDr. To-
máš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, tel.: 533 618 060, 
neděle 5. 9 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 690 125. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné tele-
fonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.    Zdroj: http://www.nnm.cz

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Využijte tedy naší nabídky a objednejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník v pdf a bude vám zasílán na vaši 
e-mailovou adresu.                                                                            -red-

Hledáme externího prodejce
pro oblast

telekomunikačních služeb.
Tel.: 568 998 111.

Volejte tel.: 732 513 684.

Tel.: 776 350 793.

Tel.: 739 033 463.

Ceník
soukromé

inzerce 
Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rub-
riky »Prodám – koupím – 
vyměním« je za cenu 25 Kč, 
s rámečkem 35 Kč, s fotogra-
fií 45 Kč. K inzerátům pod 
značkou je navíc připočítán 
manipulační poplatek 20 Kč. 
Do rubriky daruji bereme 
inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Bla-
hopřání – vzpomínka – po-
děkování« jsou za cenu 100 
Kč bez fotografie a 150 Kč 
s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem 
nejlépe v hotovosti, případně 
na fakturu, převodem, slo-
ženkou. Číslo účtu: Česká 
spořitelna, 1621489309/0800, 
variabilní symbol – 4649.
Využijte sběrny 

inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, 
kteří chtějí inzerovat v týde-
níku Velkomeziříčsko, mají 
možnost podávat inzerci do 
našich novin v Informačním 
centru (IC) na Masarykově 
náměstí 5 ve Velké Bíteši, 
tel. 566 532 025, 566 532 
342; e-mail: ic@vbites.cz. 
Pro inzerenty z Měřína je 
sběrna inzerce v papírnictví 
na měřínském náměstí. Pro 
Křižanovské je sběrna inzer-
ce v novinovém stánku na 
Benešově náměstí v Křiža-
nově, u autobusové zastávky. 
V Tasově lze podávat inzerci 
v prodejně smíšeného zboží u 
Jaroslavy Böhmové.   -red-
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
SRPEN – ZÁŘÍ 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

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

31. 8. přednáška Naši denní motýli a jiný hmyz Mgr. Oldřich Hnízdil

7. 9. přednáška Prameny ke genealogickému
  bádání PhDr. Oldřich Chládek

14. 9. přednáška  Obec Hluboké u Náměště Libor Smejkal
21. 9. přednáška  Národní parky Jižní Afriky voj. kaplan Petr Svoboda

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 dopro-
vodu živé hudby. Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se 
třídou i individuálně. V kurzovném jsou započítány 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 legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském odě-
vu! Informace a přihlášky na program. oddělení JC tel.: 566 782 004 (005), 
po – pá 8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.     -prog-

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 Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických 
i moderních).
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyučovacích lekcí, 
začátek kurzu v pondělí 4. 10. 2010 ve 21 hodin, 
ukončení kurzu 29. 11., možnost pokračování v kurzu 
pokročilých (leden–únor 2011). Uzávěrka přihlášek je 
1. 10. 2010. Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
Př ihlášky a bližší informace na programovém oddělení JC 
tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá (8–16 hodin).

Středa 25. ve 20 hodin
ZÁLOŽNÍ PLÁN
Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého 
se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, 
rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za 
účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale potká Stana – muže, který 
na ni působí velice nadějným dojmem. Ve snaze nezaplašit rozvíjející 
se vztah a ukrýt počínající známky těhotenství se tak Zoe dostává do 
divokého víru chyb a rozporuplných náznaků, z nichž je Stan naprosto 
zmatený. Když mu Zoe s váháním prozradí, proč se chová tak nepředví-
datelně, Stan zvažuje, zda ve vztahu pokračovat, ale nakonec jí oznámí, 
že ano. Skutečný těhotenský test ale přichází až poté, co si oba uvědomí, 
že jeden druhého vlastně vůbec neznají a jejich vztah je naplněný pou-
ze rozbouřenými hormony a přípravami na rodičovství. Zamilovat se, 
oženit se a mít dítě dokáže snad každý, realizovat to v opačném pořadí 
a ještě tryskovou rychlostí by ale mohlo být tím nejlepším důkazem, že 
si dva lidé, kteří něco takového podstoupí, skutečně byli souzeni. 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
Posledná kapitola.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour 
v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhů-
ru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi 
nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když se žije 
šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honič-
ka, protože pečovat o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol. Není divu, že vy-
čerpaný otec na prahu zhroucení začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v ba-
žině, lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži pod dračím dohledem. A kacířsky si 
pohrává s myšlenkou, jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na jeden 
den vrátily. Vyslyší ho nesympatický skřet jménem Rampelník, kterému není 
radno věřit, jenže Shrek mu s vidinou jednoho dne staromládenecké pohody 
skočí na vějičku a podepíše velmi nevýhodnou smlouvu. Sotva v podpisu 
dotáhne husím brkem cancour za písmenem „k“, ocitne se doma v bažině. 
Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá tak útulně jako kdysi. Shrek se nechal 
napálit. Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 80, 82 Kč 92 minut

Středa 1. v 19 hodin
TWILLIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí 
od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc 
musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství 
s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou 
mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí musí 
Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro ni znamená život a co je 
smrt? Fantasy thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístup-
ný od 13 let. Režie: David Slade. V hlavní roli K. Stewartová, R. Pattinson.
Vstupné: 64, 66 Kč 124 minut 

Úterý 7. v 19.30 hodin
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
Tom Cruise a Cameron Diaz v nejakčnější jízdě tohoto léta.
June se v letadle dá do řeči s okouzlujícím a poněkud tajemným spolucestu-
jícím Royem. Chvíli nato letadlo spadne do kukuřičného pole a vyjma těchto 
dvou havárii nikdo nepřežije. June nemá ani vteřinu, aby alespoň pořádně 
popadla dech a už se vyhýbá střelám v Bostonu, skáče po střechách v Ra-
kousku a na motorce utíká před býky v Seville. To vše ve společnosti na první 
pohled nečitelného, nestálého, přesto totálně okouzlujícího tajného agenta. 
Dva rozdílní lidé z naprosto odlišných světů jsou uprostřed životu nebez-
pečného dobrodružství nuceni začít dělat to, čeho se chtěli za každou cenu 
vyvarovat – důvěřovat si. Od teď už nikdy nebude nic jako dřív – jedinečný, 
super tajný agent zjistí, že je oslabený obyčejnou láskou a normální žena si 
s překvapením uvědomí, že je schopná naprosto mimořádných věcí… Akční 
komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 109 minut
Pátek 10., sobota 11. v 19.30 hodin
DOSTAŇ HO TAM!
V hlavní roli J. Hill, R. Brand, R. Byrneová, T. McKinney, Z. Salmon. Ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že od středy 
25. srpna 2010 si mohou předplatitelé vyzvednout perma-
nentky do Horáckého divadla Jihlava pro divadelní sezonu 
2010–2011 na programovém oddělení Jupiter clubu v I. patře. Permanentky 
je nutné si vyzvednout nejpozději do konce měsíce září 2010.         -pp-

Stalo se něco, 
co je velmi důležité!
Před 35 lety (28. 8.) se narodil 
člověk, 
Ilona Davidová,
který kolem sebe rozdává lásku 
a radost, a za kterého jsme vděčni. 
Děkujeme, že existuješ a moc Tě 
milujeme. 

Vše nejlepší přeje
manžel Martin a dcery Míša a Niki.

Pan
Karel Bartík
z Pustiny
…Ti, které jsme s láskou uctívali, 
vlastně ani neumírají. Neusilují už 
o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, 
nic pro nás nepožadují. A přece, 
kdykoli si na ně vzpomeneme, cítí-
me, že nám hledí do duše, že s námi 
cítí, že nás chápou, že schvalují 
nebo neschvalují naše počínání…
Vzpomínáme…

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat,
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Největší láska umírá,
když oko matčino se navždy zavírá. 
Dne 22. 8. 2010 uplynulo 10. smutné 
výročí úmrtí paní
Jany Mejzlíkové
z Velkého Meziříčí.

S láskou stále vzpomínají
rodiny Mejzlíkova, Savvinova

a dcera Markéta s rodinou.

Dne 23. 8. 2010 uplynulo 11 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše maminka, paní
Terezie Kučerová
z Geršova.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdci žije – neumírá. 
Dne 29. 8. 2010 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní
Emilie Kafková
z Mostišť.
S láskou a úctou vzpomínají manžel

a děti s rodinami. 

Dne 30. 8. 2010 by se dožil 70 let 
pan
Stanislav Liška.
Dne 1. 10. 2010 vzpomeneme 29 let 
od jeho náhlého odchodu.

Vzpomínají manželka Marie,
dcery Dana a Věra s rodinami. 

Dne 4. 9. 2010 vzpomeneme 
1. smutné výročí, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní
Hedvika Tesařová
z Laviček.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

S láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy účasti, 
květinové dary a podporu při rozloučení 2. 8. 2010 v obřadní síni s naším 
drahým zesnulým
Liborem Perničkou.

Marie Perničková s rodinou

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří přišli 10. 8. 2010 doprovodit 
na poslední cestě naši drahou maminku, paní
Vlastu Bartuškovou.
Upřímné poděkování patří P. Janu Peňázovi za projevená slova útěchy. 

Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina Doležalova, 
Knofl íčkova a Špačkova.

Poděkování za pomoc
Chtěla bych moc poděkovat za pomoc v nouzi jednotce Hasičského 
záchranného sboru z Velkého Meziříčí, zásahové jednotce SDH 
Křižanov, zásahové jednotce SDH Dobrá Voda, paní starostce a těm 
občanům Dobré Vody, kteří nám ochotně pomáhali v sobotu 7. 8. 2010. 
Ještě jednou děkuji. 

Marie Ambrožová s rodinou.

Poděkování poctivému nálezci
Děkuji cyklistům panu Ludesovi a jeho partnerce za vrácení peněženky 
s doklady i fi nanční hotovostí, kterou jsem dne 12. 8. ztratil v Balinském 
údolí. Oběma srdečně děkuje M. T.

Poděkování 
Chtěla bych moc poděkovat panu starostovi Stanislavu Bradáčovi, 
zastupitelstvu a všem, kteří se podíleli na 2. setkání rodáků z Blízkova 
a Dědkova. Děkujeme též za krásnou knihu Blízkov a Dědkov v promě-
nách času. Byl to krásný den plný zážitků a vzpomínek.   J. Lázničková

Oznámení o konání pohřbu
Poslední rozloučení s pí. Marií Křížovou, rozenou Peškovou, ročník 
1925.
Sobota 28. 8. 2010 v 10 hodin, kostel Šebkovice u Jaroměřic nad Ro-
kytnou.

Autor knihy V. Makovský (vpravo) a starosta S. Bradáč.    Foto: I. Horká
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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 3. 9. Hartvíkovice – pouťová
sobota 4. 9. Nárameč Doubí
pondělí 27. 9. Studenec
sobota 16. 10. Trnava
sobota 23. 10. Vídeň

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

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

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 
8 (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. Zarezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout do 27. 9.
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 pů-
vodně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011
Čtvrtek 25. listopadu
KONCERT RADŮZA
Neděle 28. listopadu
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA
NA NÁMĚSTÍ
Rezervace a prodej na prog. odděle-
ní 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

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

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

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

SOUTĚŽ o volné vstupenky
Opět přinášíme našim čtenářům soutěž. Až do pondělí 27. 9. 2010 
můžete zkoušet štěstí v soutěži o volné vstupenky na koncert skupiny 
Kryštof, který se uskuteční v sobotu 2. 10. 2010. Ve středu 29. 9. 
zveřejníme jména tří vylosovaných výherců, kteří získají každý 2 
volné vstupenky. 
Otázka:
Správnou od-
pověď vepiš-
te do kuponu 
(viz. níže) a 
vystřihnutý 
pak doneste 
do redakce 
nejpozději 
v pondělí 27. 
9. do 12 ho-
din.           -red-

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 
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HANDICAP SPORT CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MSDD

Starší dorost
FK Pelhř imov – FC VM 4:0 
(2:0)
Střelci: 2× Macháček (17.) a (91.), 
Kubík (43. pen.), Kropáček (64.). 
Rozhodčí: Talpa – Tesař, Dobro-
volný. Karty: žluté – Hejtmánek 
(85.). Sestava: Pöpperl – Maloušek, 
Štefka, Kuřátko, Polák (67. Was-
serbauer) – Kameník (45. Weiss), 
Malec, Smejkal, Prchal – Pól (60. 
Hejtmánek), Liška.
Na první zápas nové sezony 2010/11 
jsme zajížděli na derby do Pelhři-
mova. Před odjezdem nás trápilo 
zranění a hlavně nemohla s námi 
odjet na zápas opora týmu – Ko-
zuň.
Začátku zápasu kulminovali do-
mácí, když po zaspání Malouška 
perfektně zneškodnil střelu do-
mácího Pöpperl. O několik minut 
později střílel Liška zdálky těsně 
nad břevno. Další hrubá chyba 
Malouška nás bohužel stála gól. 
Do konce prvního poločasu Pöpperl 
vytáhl dvě stoprocentní branky, 
ale ve 43. minutě inkasoval branku 
z penalty, kdy fauloval hráče ve 
vápně náš obránce.
Do druhého poločasu jsme vstu-
povali s cílem zlepšit hru a osobní 
bránění v obranné fázi. Konečně 
jsme se dostávali do slibných akcí, 
ale nedokázali jsme žádnou využít. 
Hra se prolínala nahoru a dolu. 
V 64. minutě po špatném výkopu 
Pöpperla zachytil míč domácí a po 
rychlém protiútoku po pravé straně 
nedokázal Weiss zareagovat a bylo 
to 3:0. Po inkasované brance šel sám 
na brankáře Liška, kde ho zastavil 
domácí přesně před hranicí poku-
tového kopu, ale Polák z PVK trefi l 
jen stojícího brankáře. V nastave-
ném čase jsme si zbytečně nechali 
dát branku, když podběhl letící míč 
Wasserbauer.
Soupeř zaslouženě vyhrál. Nám 
bohužel v tomto utkání nefungovaly 
oba kraje obrany i zálohy a středoví 
hráči nestačili vše zachránit. V zá-
pase jsme dělali individuální chyby, 
které nás stály branky. Nejlepšími 
třemi hráči byli Smejkal, Štefka 
a Liška.

-ls,sme-
Mladší dorost

Pelhřimov – FC VM 2:3 (1:0)
Střelci: 15. Hák, 79. Šafařík – 58., 
62. Bárta, 70. Ostrý M. Rozhodčí: 
Tesař; žk: 1:2; čk: 0:0. Sestava FC 
VM: Řeháček – Pazderka, Rosický, 
Voneš, Procházka – Bárta, Láznič-
ka, Bradáč, Benda (47. Ostrý M.) 
– Komínek (75. Žák), Hejtmánek 
(68. Ostrý Š.).
Vstup do zápasu lépe vyšel do-
mácím, kteří několikrát zahrozili 
z přímočarých útoků.
Po jednom z nich se v 15. minutě 
ujali vedení. Tento gól probral 
hosty z letargie. Postupem času 
vyrovnali hru a začali ohrožovat 
domácího brankáře. Šance Ko-
mínka a Bradáče góly nepřinesly 
a když ani domácí nevyzráli na 
brankáře Řeháčka, šlo se do kabin 
za poločasového stavu 1:0. Druhý 
poločas začali Velkomeziříčští 
náporem, vytvořili si několik šancí, 

ovšem bez gólového efektu. A tak 
málem platilo „nedáš – dostaneš“, 
když domácí z protiútoku nastřelili 
břevno. O výsledku utkání se roz-
hodlo během 12 minut, když hosté 
třikrát překonali pelhřimovského 
brankáře. V 58. a 62. minutě se 
po centrech Bradáče dvakrát trefi l 
hlavou Bárta. Vše dokonal v 70. mi-
nutě Ostrý M. po přihrávce kapitána 
Lázničky. Pelhřimov už jen dokázal 
snížit v předposlední minutě bran-
kou Šafa říka. Po nevýrazné první 
půli jsme zlepšili pohyb a důraz 
a zaslouženě otočili výsledek.

-kol-
MSŽD D

Starší žáci A
Vyškov – FC VM 7:1 (3:0)
Střelec: 45. Ráček. Rozhodčí: Sou-
kal, karty a vyloučení: 0:0. Sestava 
FC VM: Hladík – Špaček, Ráček, 
Bačák, Heto – Liška, Karmazín, 
Vokurka, Kurečka – Zsihovics, 
Krčál, do hry dále nastoupili: Juda, 
Chalupa L. Procházka, Kožený, 
brankář Kučera.
První mistrovské utkání sehráli naši 
žáci ve Vyškově. Domácí sestoupili 
ze žákovské ligy, kam by se příští 
rok chtěli opět vrátit. Hned od po-
čátku si domácí vytvořili tlak a byla 
to jen otázka několika minut, kdy 
se prosadí střelecky. V 19. minutě 
brankář Hladík míč jen vyrazil před 
sebe a domácí útočník neměl žádný 
problém dopravit jej do branky. 
Ve 24. minutě se situace opakovala, 
Hladík opět jen vyrazil míč před 
sebe a dobíhající útočník znovu 
skóroval. Ve 26. minutě zahrávali 
domácí roh, míč se odrazil k domá-
címu záložníkovi, který vybíhající-
ho brankáře Kučeru přehodil.
Po přestávce se obraz hry nezměnil, 
domácí přidali další čtyři branky. 
Naši jedinou vstřelil po faulu na 
Krčála ze standardní situace Ráček. 
Hosté za celé utkání vystřelili jen 
třikrát, což je velice málo.
FC VM – Havlíčkův Brod 1:0 
(1:0)
Střelec: 45. Ráček. Rozhodčí: 
Fridrichovský – Nechvátal, Stehlík, 
karty a vyloučení: 0:0. Sestava FC 
VM: Hladík – Špaček, Novotný, 
Smejkal, Bačák – Liška, Karmazín, 
Ráček, Kurečka – Zsihovics, Krčál, 
do hry dále nastoupili: Hibš, Vokur-
ka, Procházka.
V prvním domácím utkání přivítali 
naši žáci Havlíčkův Brod, který 
by měl patřit k favoritům soutěže. 
První šanci utkání si ve 13. minutě 
vytvořili hosté, ale brankář střelu 
útočníka zneškodnil. V 16. minutě 
nacentroval záložník Havlbrodu 
míč do pokutového území a dobí-
hající útočník trefi l tyč branky Hla-
díka. Domácí se do šance dostali 
ve 24. minutě, jenže Zsihovics trefi l 
jen vybíhajícího brankáře. Diváci se 
branky dočkali ve 31. minutě, když 
se po křídle uvolnil Zsihovics, na-
centroval do pokutového území, do 
míče se opřel Hibš, jenže trefi l jen 
obránce, ale míč se odrazil k Ráč-
kovi, který jej z hranice pokutového 
území poklidil do sítě. Ve 34. mi-
nutě se do šance opět dostali hosté, 
ale naštěstí pro domácí útočník 
přestřelil branku. Ve 37. minutě se 

na branku řítil Zsihovics, ale jeho 
střela skončila těsně vedle.
Do druhého poločasu vstoupili lépe 
domácí, když ve 42. minutě ze stan-
dardní situace trefi l Ráček břevno 
branky hostí. V 53. minutě se po 
chybě naší obrany dostal k míči 
hostující útočník, jenže vybíhající-
ho brankáře Hladíka neprostřelil. 
V 64. minutě zahrávali hosté roh, 
k míči se dostal hostující hráč, ale 
jeho přízemní střelu bravurním 
zákrokem vyrazil Hladík na roh. 
Poslední šanci utkání si v 67. minutě 
vypracovali opět hosté, když střelu 
z 20 metrů Hladík vyrazil na roh.

-dek-
Starší žáci B

FŠ Třebíč – FC VM B 3:1 (2:0)
St řelec: 43. Hejátko. Sestava: 
M. Kučera (50. Nevídal) – M. Ben-
da, Z. Juda, Hlávka, Kožený – 
L. Chalupa, Kurečka, Hibš (Ko-
řínek), Singer – Hejátko, P. Liška 
(J. Minař ík). Karty – 25. min. 
Z. Juda ČK.
Hostující celek nastoupil do utkání 
poměrně aktivně a po úvodním 
oťukávání si vytvořil několik ne-
bezpečných situací před domácí 
brankou. Bohužel ani jeden ze tří 
rohů v 8. min. gólem neskončil. Bez 
gólového efektu v 16. min. též skon-
čil krásně kopnutý roh Chalupy, kdy 
míč proletěl celým malým vápnem 
a jen těsně na něj nedosáhl Liška 
s Judou. Ve 25. min. z ojedinělé 
akce domácího týmu po zaváhání 
hostující obrany stihl ještě Kučera 
při penaltě zasáhnout, jenže doráž-
ku do odkryté branky vyrazil Juda 
rukou a následoval po právu dvojí 
trest. Proměněná penalta a červená 
karta. Navíc ve 28. min. domácí 
opět využili několika zaváhání 
hostující obrany ve velkém vápně 
a snadno přidali druhý gól. Konec 
prvního poločasu pak byl zcela 
v režii domácího týmu.
Do druhého poločasu hostující tým 
nastoupil s vědomím, že nemá v de-
seti co ztratit a že se pokusí ještě 
s výsledkem něco udělat. Kluci 
přidali na agresivitě. Najednou 
jich bylo plné hřiště, zejména Ku-
rečka motal hlavu domácí obraně. 
Kýžený úspěch se dostavil ve 43. 
min., kdy Hejátko s přehledem 
proměnil svůj samostatný únik. 
Navíc za dvě minuty P. Liška stře-
lou z 25 m orazítkoval tyč. Jenže 
jak se říká „nedáš, dostaneš“. Ve 
46. min. Kožený ztratil na půlce 
míč, Hibš byl v souboji jeden na 
jednoho nedůrazný a domácí hráč 
pak již neměl problém tváří v tvář 
Kučerovi zvýšit na 3:1 pro domácí 
tým a stanovit tak konečnou podo-
bu zápasu. Ke konci zápasu se na 
našich hráčích znatelně projevoval 
fakt, že více jak polovinu utkání 
hráli v deseti.
I když si ze soupeřova hřiště neve-
zeme žádné body, naši hráči zaslou-
ží pochvalu za bojovnost, kterou 
předvedli ve druhém poločase. 
Z individuálních výkonů je pak po-
třeba vyzdvihnout M. Bendu, který 
podal na pravé straně obrany velice 
kvalitní výkon a Hejátka, který ač 
věkem ml. žák dělal domácí obraně 
velké problémy.                       -kli-

V sobotu 14. srpna uspořádali 
sportovci Handicap Sport Clubu 
Velké Meziříčí společně s občan-
ským sdružením Handicap Sport 
Club Žďár nad Sázavou turnaj 
v dráhových kuželkách a závěsném 
kuželníku. Tento turnaj se usku-
tečnil v krásné bezbariérové hale 
v Novém Veselí a byl uspořádán za 
fi nanční podpory Okresního tělo-
výchovného sdružení Žďár nad Sá-
zavou v programu Sportuj s námi 
2010 pod názvem Handicapovaní 
s dětmi o prázdninách.
Do turnaje bylo zaprezentováno 
osm soutěžních družstev, každé 
se skládalo z jednoho sportovce 
s handicapem a jednoho či dvou 

sportovců do 18 let, popřípadě 
jednoho z rodinných příslušníků. 
Mimo sportovce z řad členů klubu 
a jejich známých se přihlásily i dvě 
sportovkyně z Liberce. V obou 
disciplínách se hrálo na dvě kola 
a během celého odpoledne se bylo 
na co koukat. Především snažení 
dětí a jejich soustředění na každý 
odhod bylo potěchou pro oko při-
hlížejících.

Umístnění:
Kategorie družstva:

1. místo – Kateřina Kudrnová, 
Helena Bernátová a Stanislav 
Merunka

2. místo – Milan Bartůněk, Lucie 
Teplá a Erik Teplý

3. místo – Bohumír Dvořák, Aneta 
Lopraisová a Renata Loprai-
sová

Jednotlivci do 18 let:
1. místo – Aneta Lopraisová
2. místo – Lucie Teplá
3. místo – Erik Teplý

Handicapovaný sportovec:
1. místo – Helena Bernátová
2. místo – Milan Bartůněk
3. místo – Jan Coufal
Organizátoři děkují rodinným pří-
slušníkům za pomoc při průběhu 
turnaje.
Mediálním partnerem našeho spor-
tovního oddílu je týdeník Velko-
meziříčsko.

-char-

Handicapovaní byli s dětmi v Novém Veselí

Ve středu 11. srpna si sportovci z Handicap Sport 
Clubu přijeli odjezdit cenu z ankety Sportovec 
města Velké Meziříčí – sjezd z Fajtova kopce na 
tříkolkách. Čtveřice sportovců nejdříve váhala, 
zda sjezd z prudkého kopce absolvovat, ale po 
skvělé instrukci pořadatelů a pomoci při prvních 
sjezdech, si členové HSC tuto disciplínu oblíbili. 
Po dvou hodinách a více jak dvou desítkách 
sjezdů odjížděli domů s pocitem krásného 
sportovního zážitku. Sportovci děkují skvěle 
sehranému týmu pořadatelů za veškerou pomoc 
při uskutečnění tohoto sportovního podvečera.

Text a foto: HSCVM

Členové SDH Velká Bíteš podpořili 
výzvu Okresního sdruženi hasičů 
Nový Jičín a v pátek 13. 8. 2010 
korporativně darovali nejvzácnější 
tekutinu na transfuzním oddělení 
a krevní bance Fakultní nemocnice 
Brno. „Pustit žilou“ si nechali 3 
členové, kteří již pravidelně darují 
krev a k nim se přidali 4 prvodárci. 
Získání nových dárců krve je vý-
znamné z důvodu, že v současné 
době je odliv bezplatných dárců 
zahraničními společnostmi za úpla-
tu. Pod vlivem ničivých povodní 
a jiných mimořádných událostí, 
které Českou republiku poměrně 
často postihují, jsme došli k závěru, 
že členové jednotek SDH obcí, kteří 
jsou vždy a včas na pravém místě, 
by nemuseli být jedinými hasiči, 
kteří poskytují pomoc postiženým. 
I ostatní členové Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska mohou 
pomáhat formou, která není o nic 
méně důležitá, a to darováním krve. 
Cílem pro tento způsob pomoci je 
získat prvodárce a vyburcovat ty, 
kteří sice již kdysi krev darovali, ale 
poté v této činnosti ustrnuli. Vyzý-
váme ostatní hasiče a záchranáře jak 

Daruj krev s dobrovolnými hasiči
dobrovolné, tak z povolání a občany 
s přáním, aby nešlo o jednorázovou 
akci. Jedinou podmínkou je dobrá 
vůle pomáhat a dobrý zdravotní 
stav, který bezplatně zhodnotí lékař 
transfuzního oddělení. Bližší infor-
mace získáte na bezplatné telefonní 
lince: 800 900 097 (6.30–14.30).

Pomoc v nouzi, naše poslání
Členové jednotky SDH Velká Bíteš 
zajišťovali na žádost vedení města 
čestnou službu „bližnímu v nouzi“ 
př i nalo-
žení a do-
pravě hu-
manitární 
pomoci, 
která vze-
šla z veřej-
né sbírky 
občanů do 
obce Bílý 
Kostel po-
ničeného 
přívalový-
mi povod-
němi. Vel-
kou Bíteš 
opouštěly 
2 plné auta 

s vleky naložené čisticími a dezin-
fekčními prostředky, oblečením, 
hračkami, pitnou vodou a potravi-
nami, košťaty, lopatami a hráběmi. 
Dodávkové vozidlo Ford Tranzit 
bezplatně zapůjčila fi rma Morav-
skoslezská, s. r. o., silniční a od-
tahová služba Brno – Velká Bíteš 
a Hasičský záchranný sbor kraje 
Vysočina, požární stanice Velká 
Bíteš, za což srdečně děkujeme.

David Dvořáček
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FOTBAL

HÁZENÁ

MSD sk. D
FC VM – Uher. Brod 1:0 (0:0)
Střelec: (75. Jaroš). Rozhodčí Sou-
kal – Chabiča, Mikyska, ž. k. 0:1 (69. 
Daněk), bez č. k., diváků 312. Sesta-
va FC VM: Chalupa – Z. Mucha, P. 
Mucha, Hort, J. Krejčí – Dufek, L. 
Němec, Berka (78. E. Smejkal), Ne-
trda – Jaroš (88. O. Mucha), Beran 
(70. F. Pokorný). Výsledkem úvodní 
snahy domácích byl už ve 4. minutě 
tr. kop Netrdy, a zakončení Z. Mu-
chy hlavou jen do ochranné sítě. 
Podobně se vedlo v 10. minutě po 
rychlé spolupráci Jaroše s Dufkem 
nabíhajícímu Berkovi a ani Jaroš 
o minutu později ve slibné pozici ne-
mířil přesně. Hráčům Brodu se v ná-
sledujících minutách podařilo otupit 
ostří útočné aktivity Velmezu, ale 
ne nadlouho. V 19. minutě Netrdův 
další tr. kop dokázala obrana hostů 
s námahou odvrátit jen k číhajícímu 
Dufkovi, ten nelenil a utěšenou 
dalekonosnou střelou trefi l pravou 
šibenici. Ondrůšek tygřím skokem 
stačil míč vyškrábnout na tyč a P. 
Mucha ve snaze zavěsit pod „víko“ 
trefi l břevno. Poté se ozvali i Brodští 
rychlou akcí do otevřené obrany, 
kdy centr zprava stačil v poslední 
chvíli jeden ze zadáků Meziříčí 
usměrnit mimo hrozící nebezpečí. 
Ve 27. minutě se uvolnil Jaroš, 
ale Ondrůšek jeho přízemní střelu 
zneškodnil. O sedm minut později 
meziříčským příznivcům zatrnulo, 
když si hostující Slinták pohrál 
s levou stranou obrany domácích 
včetně brankáře, ale naštěstí právě 
Chalupovou zásluhou skončil míč 
v zámezí. Brodští kopali svůj třetí 
roh, který zakončil Ligas hlavou 
mimo. Další čistou šanci přinesla 
35. minuta, ve které dvojice Beran 
– Dufek svými narážečkami přisou-
dila obraně Brodu roli neplatících 
diváků, jenže prvně jmenovaný 
v ideální pozici vůbec netrefil 
branku. Po chybě domácích ve stře-
dovém kruhu měli hosté k dispozici 
už čtvrtý roh, ale nic z něj zásluhou 
obrany Velmezu nevytěžili. V sa-
motném závěru poločasu unikl po 
pravé straně Beran, jeho přesný míč 
pod sebe usměrnil Němec na volné-
ho Netrdu, jenže Ondrůšek na zem 
nešel a meziříčský záložník pálil 
přímo do něj. Stejně aktivně začali 
domácí i dějství druhé. Ve 48. mi-
nutě po akci Dufka a Z. Muchy pálil 
už ve vápně nabíhající Beran, jenže 
brankář hostů jeho střelu nadvakrát 
zneškodnil. Vzápětí Meziříčští 
zahrávali další roh, ostré centry 
několikrát prosvištěly šestnáctkou 
soupeře, ale neujal se žádný. V 61. 
minutě L. Němec elegantně vyslal 
za záda obránců Brodu Duf ka, 
kterému stál v cestě už jen Ondrů-
šek. Ten však výborně přečetl hru, 
včas šel Dufkovi v ústrety, a tomu 
nezbylo, než míč napálit do něj. 
O dvě minuty později po vcelku 
nenápadné akci vypálil hostující 
Dvořák pumelici do vzdálenějšího 
horního rohu a bylo na Chalupovi, 
aby vytáhl parádní zákrok a udr-
žel čisté konto. V 66. minutě se 
po rohu Velmezu do hry zapojil 
po dlouhé době také F. Pokorný 
a i když z toho nakonec gól nebyl, 
nadělal v jejich šestnáctce hostům 
svými háčky těžkou hlavu. Pak 
už ale přišlo to hlavní, co po celou 
dobu viselo ve vzduchu. I když se 
v 75. minutě zdálo, že míč z hlavy 
F. Pokorného po ideálním centru J. 
Krejčího zapadne do dolního rohu, 
byla to pouze tyč. K odraženému 
míči měl však nejblíže kanonýr 
Velmezu Jaroš, udělal si prostor 
a vrátil míč tam, kam patřil. Trenér 
domácích M. Volf řekl: „Domácí 
utkání nám velí vyhrávat a s tím 
jsme nastupovali. Hráli jsme dobře 
kombinačně a po poločase jsme 

měli vést nejméně 3:0. Druhý polo-
čas rozhodla vůle a dobrá fyzická 
připravenost hráčů, což bylo vidět 
na tlaku, který jsme měli.“     -ber-
Žďár – FC VM 4:0 (3:0)
Střelci: P. Němec (4.), Chmelík (10.+ 
43.), Bratršovský (49.) Rozhodčí: 
Kolář – Trávníček, Buček, DS 
Laca, ž. k. 0:1 (J. Krejčí 71.), diváků 
474. Sestava Žďasu: Pospíchal – 
Pavliš, Kadlec, Šindelka, Vomela 
– Malínek, Bratršovský, Heide, 
Němec – Pohanka, Chmelík. Se-
stava FC VM: Chalupa – Z. Mucha, 
P. Mucha, Hort, J. Krejčí – Dufek 
(73. Kuřátko), Berka, L. Němec 
(46. E. Smejkal), Netrda – Jaroš, 
Beran (82. O. Mucha).
Domácí, vědomi si zisku pouhého 
bodu ze dvou soutěžních utkání, 
dávali svým soupeřům od prvních 
minut důrazně najevo, že další 
ztrátu bodů nehodlají připustit. 
Vlétli do zápasu jako lavina a už ve 
4. min. rozjásali početné publikum. 
Kadlecův průnik před šestnáctkou 
Velmezu ukončil P. Mucha jen za 
cenu faulu a sám postižený exekuci 
provedl. Jeho střela skončila na 
tyči branky marně se natahujícího 
Chalupy a r tuťovitý P. Němec 
poslal odražený míč za jeho záda. 
O dvě minuty později po další 
nebezpečné akci Žďasu přihrál 
Chmelík před vápno nabíhající-
mu Bratršovskému, ale tentokrát 
jeho střela s gólovými parametry 
branku Velmezu těsně minula. 
V 10. min. už ale znovu udeřilo. 
Míč mířící na polovinu domácích 
odvrátili zadáci Žďáru přímo před 
Chmelíka, který, ač atakován, 
dovedl svůj průnik do brankového 
vyjádření. Čtyři minuty nato se ke 
slalomu odhodlal stoper Kadlec, 
byl opět zastaven faulem v nebez-
pečné vzdálenosti, ale tentokrát na 
Chalupu nevyzrál. Meziříčští se 
do těchto minut na nic nezmohli. 
U všeho byli nejméně o krok po-
zadu, dopouštěli se individuálních 
chyb a ve středu hřiště prakticky 
neexistovali. Teprve kolem dvacáté 
minuty hru jakž takž vyrovnali 
a místy měli i mírnou územní pře-
vahu. Ke své smůle však v 27. min. 
po Netrdově zatažení a centru na 
vzdálenější tyč nabíhající Dufek 
pálil z první, jenže za bezmocného 
brankáře Pospíchala zaskočil na 
brankové čáře jeden z obránců, od 
kterého se míč odrazil do bezpečí. 
V dalších minutách jsme z vyrov-
nané partie nic nevytěžili, ačkoli 
k tomu příležitost byla. Ve 40. min. 
vyzval J. Krejčí ideálním míčem do 
volného prostoru k průniku Netrdu, 
ten unikl svému strážci a ostře od-
centroval. Nabíhající P. Mucha při 
vší snaze v pádu míč hlavou netrefi l 
a stejně se vedlo dalším aktérům 
v červených dresech. Jak se to dělá, 
předvedli domácí vzápětí. Po mezi-
hře ve středovém kruhu, který jsme 
uctivě vyklidili, se dostal k míči 
Heide, lehkým obloučkem vysunul 
Chmelíka, a ten elegantně přeho-
dil vybíhajícího Chalupu. Druhé 
dějství jakési zlepšení na straně 
Velmezu přece jen přineslo, ale na 
rozjetého soupeře to nemohlo stačit. 
Hosté sice zahrávali dvě standard-
ky, kdy jedna ze střel Jaroše trefi la 
ve vápně stojícího Berana, ale víc 
nic. Žďárští odpověděli velmi dobře 
disponovaným Chmelíkem, který 
opět v samostatné akci tentokrát 
přehodil nejen Chalupu, ale také 
horní břevno. Co se nepodařilo 
jemu, zařídil zkušený Bratršovský, 
který v 70. min. právě po Chme-
líkově přihrávce přízemní střelou 
k tyči skóre domácího celku zavr-
šil. Zbývající minuty se staly přes 
viditelnou, leč křečovitou snahu 
Velmezu už jen pouhou formalitou. 
„Od samého začátku jsme byli vlaž-
ní a domácí nás ze dvou akcí svým 
důrazem potrestali. Poté jsme měli 

čtyři brankové příležitosti, když dvě 
střely z vápna zablokovali obránci 
a dva brejky vyřešil nepřesně Jar-
da Dufek. Před přestávkou jsme 
inkasovali třetí branku, která nás 
poslala do kolen a rozhodla zápas. 
Na zvrat jsme neměli a domácí byli 
ve druhém poločase jednoznačně 
ve všech směrech lepší. Jejich hra 
a nasazení se mi líbily,“ řekl po 
utkání trenér Milan Volf.
V poslední srpnovou neděli, tj. 
29. 8. přivítá FC VM A na svém 
trávníku celek Vrchoviny s ob-
vyklým začátkem v 10.15 hodin.

-ber-
 1. Napajedla 3 2 1 0 8:3 7
 2. Pelhřimov 3 2 1 0 6:3 7
 3. Rosice 3 2 0 1 9:3 6
 4. Konice 3 2 0 1 5:3 6
 5. RSM Hodonín 3 2 0 1 3:3 6
 6. Žďár n. Sáz. 3 1 1 1 10:7 4
 7. Vyškov 3 1 1 1 3:3 4
 8. Sparta Brno 3 1 1 1 3:3 4
 9. Blansko 3 1 1 1 5:8 4
10. Tasovice 3 1 1 1 5:9 4
11. Třebíč 3 0 3 0 3:3 3
12. Vikt. Otrokovice 3 1 0 2 6:7 3
13. Uherský Brod 3 1 0 2 1:3 3
14. Velké Meziříčí 3 1 0 2 2:6 3
15. DOSTA Bystrc 3 0 2 1 1:2 2
16. Vrchovina 3 0 0 3 1:5 0

I. A třída skupina B
FC VM B – Sokol Hartvíkovice 
1:1 (0:0)
Střelci: 89. O. Mucha – 75. Vrba. Se-
stava domácích: Invald – Netolický, 
Souček, Střecha, Bouček – Smejkal 
L. (45. O. Mucha), Vítek, Dočkal, 
Jedlička, Kafka – Ďurica. Rozhod-
čí: Šetek – Fabeš, Prokop.
V úvodních minutách se na hřišti 
odehrávala úporná bitva, při níž 
vysoce taktické pojetí hry spo-
lu s oboustranně vysokým nasaze-
ním a důrazem, podpořeny navíc 
nemalou dávkou nervozity zcela 
eliminovaly jakoukoliv fotbalovou 
tvořivost. Obě strany se zmohly 
jen na nepřesné pokusy z uctivé 
vzdálenosti, případně propagační 
střely, které nemohly způsobit kva-
litním gólmanům na obou stranách 
vážnější nesnáze. A tak byla první, 
opravdu nebezpečnou příležitostí 
oprávněná penalta, kterou ve 37. mi-
nutě kopaly Hartvíkovice po neši-
kovném kontaktu domácího Kafky 
s unikajícím Vrbou. Brankář Vel-
mezu Invald se však vyznamenal, 
střelu špílmachra hostí Durajky 
vystihl a pokutový kop kryl.
Po přestávce se pokračovalo v po-
dobném duchu, domácí si vybojova-
li nemálo standardních situací, opět 
ale nebyli efektivní v zakončení, 
tudíž zákonitě udeřili na druhé 
straně – po hezkém technickém 
uvolnění matadora Závišky se na 
zadní tyči zjevil v 75. minutě ne-
krytý Vrba a poslal hosty do vedení. 
Domácí ale nehodlali dřít nadarmo 
a věnovat hostům všechny body. 
V závěru zápasu si vytvořili vprav-
dě „ostrovní“ tlak a nakonec se po 
snad patnácti rozích či volných pří-
mých kopech v 89. minutě zaslou-
ženě dočkali. Centrovaný míč ze 
Součkova „trestňáku“ se s přispě-
ním Střechy dostal ke kopačkám O. 
Muchy a ten nedal chladnokrevně 
umístěnou střelou k tyči brankáři 
Hartvíkovic žádnou šanci. Body se 
tak víceméně zaslouženě dělily. 
Sokol Stonařov – FC VM B 2:2 
(1:1)
Střelci: 39. a 90.+1 Šána z PK – 

7. Ďurica, 46. Střecha. Rozhodčí: 
Kalina – Petr, Jurka. Sestava hostí: 
Simandl – Netolický, Souček, Stře-
cha, Halámek – Smejkal (60. Malec), 
Pól (14. Liška), Dočkal, Bouček 
(89. Kaminaras) – Ďurica, Vítek
Ve Stonařově se plynule navázalo 
na utkání posledního jarního kola, 
kdy se zde obě mužstva utkala, 
a to dokonce pod řízením stejného 
arbitra Kaliny. Hrálo se tudíž rov-
nou nahoru – dolů, bez jakéhokoliv 
oťukávání. Úvod ale vyšel lépe hos-
tům, když Netolický skvěle našel 
unikajícího Boučka, jeho střelu 
domácí gólman Krupica vyrazil 
jen k nohám Ďurici a ten už míc dů-
razně dopravil za jeho záda. Hosté 
byli v této fázi zápasu jasně lepší, 
jejich snažení však brzy dostalo 
povážlivou trhlinu, když musel být 
po nenápadně vyhlížejícím zákroku 
střídán pro zranění klíčový hráč 
středu zálohy Pól. Na jeho místo se 
musel přesunout Vítek a v útoku 
dostal příležitost nadějný doros-
tenec Liška. Bohužel vynucená 
změna v sestavě vyvedla Benfi ku 
z tempa a s přibývajícími minutami 
se domácí stále častěji tlačili před 
její branku. Z tohoto náporu rezul-
tovalo i vyrovnání domácích, když 
ve 39. minutě domácí špílmachr 
Šána přímým kopem „bez píšťalky“ 
překvapil Simandla, který se teprve 
vracel na správné místo z „rovnání 
zdi“. Gól platil a do kabin se šlo za 
nerozhodného stavu.
Jenže i úvod druhé půle vyšel vel-
komeziříčské rezervě skvěle. Prak-
ticky po rozehrávce se na středu 
hrací plochy dostal k míči stoper 
Střecha, vykročil vpřed a podle hes-
la „Když nevíš co s míčem, vystřel“ 
jej přízemní ranou z 35 metrů poslal 
k tyči zkoprnělého Krupici. Pak 
se dlouho bojovalo ve středu pole, 
obě strany se utápěly v nepřesnos-
tech. Hosté byli blízko rozhodnutí 
v 72. minutě. Po jedné z hrubých 
chyb stoperů Stonařova se dostal 
do samostatného úniku z půli hřiš-
tě Liška, jenže domácí brankář ten-
tokrát zazářil a jeho tisíciprocentní 
šanci refl exivně kryl. To posadilo 
Stonařov do sedla, přibil v závěru 
hosty před jejich svatyni a hrozil 
zejména z četných rohů a volných 
přímých kopů, když obvzvláště 
ten Nešporův minul Simandlovu 
branku o pouhý decimetr. Když už 
se zdálo, že Benfi ka cenné tři body 
ze soupeřova hřiště uhájí, promáchl 
při odkopu „z voleje“ v nastaveném 
čase Netolický, jeho kopačka ne-
šťastně „natvrdo“ zasáhla domácí-
ho Gavalléra, který se v ten moment 
nacházel zády k brance i míči a ko-
pala se krutá, leč zcela oprávněná 
penalta, kterou s jistotou proměnil 
Šána. Štěstěna se tentokrát obrátila 
k našemu celku zády a body se 
znovu dělily…                        -kre-
 1. Přibyslavice 3 3 0 0 12:5 9
 2. Čáslavice-Sádek 3 3 0 0 8:2 9
 3. Nám. n. O.-Vícenice 3 2 0 1 5:7 6
 4. Hartvíkovice 3 1 2 0 3:2 5
 5. Křoví 3 1 1 1 8:6 4
 6. Kouty 2 1 1 0 2:1 4
 7. Stonařov 3 1 1 1 6:6 4
 8. Bohdalov 3 1 0 2 8:6 3
 9. Bedřichov 2 1 0 1 5:5 3
10. V. Meziříčí B 2 0 2 0 3:3 2
11. Rapotice 2 0 1 1 2:3 1
12. Rantířov 2 0 0 2 3:7 0
13. Třešť 3 0 0 3 2:6 0
14. Budišov-Nárameč 2 0 0 2 1:9 0

Příprava družstev
Starší žákyně zahájily přípravu 
od poloviny srpna. Postupně se do 
tréninku zapojují hráčky ročníku 
1997, kterým se herně dařilo v uply-
nulém ročníku v kategorii mladšího 
žactva. V závěru měsíce srpna čeká 
družstvo přípravný turnaj v Hav-
líčkově Brodě. Soutěžní turnaje 
východočeské divize, čítající pět 
družstev, se rozjedou od poloviny 
měsíce září. Nelehkým úkolem 
týmu je v podzimní části umístění 
na druhém místě soutěže, zajišťující 
přímý postup do celostátní dva-
cetičlenné soutěže žákovská liga. 
Hráčky Kateřina Studená, Hana 
Kratochvílová, Markéta Part-
lová, Terezie Rosová, Kristýna 
Zezulová a brankářka Veronika 
Syptáková si již v minulém ročníku 
úspěšně vyzkoušely prvoligovou 
dorosteneckou scénu a společně 
s dalšími nadějemi velkomeziříčské 
dívčí házené budou tvořit i kádr 
prvoligového celku mladších do-
rostenek.

Mladší dorostenky
Družstvo mladších dorostenek 
obsadilo v minulém soutěžním 
ročníku velice pěkné páté místo, 
prezentovalo se zdařilou a pohled-
nou hrou. Odchodem šesti hráček 
silného ročníku 1993 do věkově 
vyšší kategorie bude nutné „zacelit“ 
úzký dorostenecký kádr hráčkami 
kategorie starších žaček. Věkově 
přechází do dorosteneckého týmu 
střelkyně a členka širšího kádru re-
prezentace kadetek Iva Závišková, 
tým bude hodně spoléhat na výkony 
brankářky Inny Hleba. Vysokou 
prospěšnost pro kolektiv proká-
zala již v minulém ročníku svým 
přístupem a vyrovnanými výkony 
Kristýna Necidová, důležitým 
prvkem týmu bude účast členky 
prvoligového družstva starších do-
rostenek SCM Zory Olomouc a do-
rostenecké reprezentantky Moniky 
Kratochvílové – nejlepší střelkyně 
předchozích dvou ročníků 1. ligy 
mladších dorostenek! V barvách 
našeho týmu by se měla objevit na 

hostování hráčka Spartaku Třebíč, 
která již odehrála většinu minulého 
ročníku, Natálie Nechvátalová.
Herní prověrkou našeho nově se 
formujícího družstva před začát-
kem prvoligových soubojů bude 
konfrontace s úřadujícím mistrem 
ČR kategorie mladší dorostenky 
– hráčkami Havlíčkova Brodu, 
Pardubic, Ledče nad Sázavou a star-
šími dorostenkami Třebíče.

Ženy
Letní přípravu zahájila většina 
hráček početně stabilizovaného 
osmnáctičlenného kádru již na 
začátku měsíce srpna. Přípravné 
utkání proti mladším dorostencům 
SCM Zubří naznačilo, kde jsou ještě 
mezery v herním projevu družstva. 
První ostrou zkouškou bude účast 
v 1. kole Českého poháru, kdy v so-
botu 4. září zavítá náš tým na palu-
bovku Tatranu Bohunice. Na vítěze 
tohoto souboje pak čeká v domá-
cím prostředí interligová záloha 
– juniorka Zory Olomouc. Na roční 
limitovaný přestup ze Spartaku 
Třebíč budou ve velkomeziříčských 
barvách nastupovat Jana Klusáč-
ková a Šárka Dvořáková, příchuť 
druholigové ženské scény by měl 
okusit „tahoun“ našeho úspěšného 
týmu mladších dorostenek Ivana 
Salašová – hostující zároveň v 1. 
lize starších dorostenek za Spartak 
Třebíč. Tam by na roční limitovaný 
přestup měly zamířit také bran-
kářky Marcela Babáčková, Hana 
Simandlová, Alžběta Bezděková 
a Patricie Hammerová, kterým 
tímto přejeme hodně úspěchů.
Jednoznačným úkolem družstva žen 
ve II. lize, čítajícího devět účastnic, 
je umístit se na prvním místě a tím 
si zajistit přímý postup do celostátní 
soutěže. První soutěžní kolo 11. září 
společně s dorostenkami začínáme 
v domácím prostředí soubojem 
s hráčkami Měnína.

Pozvánka do haly za Světlou:
neděle 5. září

9.00-17.30 hodin přípravný turnaj
mladší dorostenky Velké Meziříčí, 
Havlíčkův Brod, Pardubice, Ledeč 
nad Sázavou, starší dorostenky 
Třebíč.                                    -záv-

Soutěž v požárním útokuSoutěž v požárním útoku
12. kolo Žďárské ligy12. kolo Žďárské ligy

Lhotky 19. září 2010 v 11 hodinLhotky 19. září 2010 v 11 hodin

Soutěž v požárním útoku
12. kolo Žďárské ligy

Lhotky 19. září 2010 v 11 hodin

Pro všechny zájemce z řad dětí
zahajujeme nábor
do přípravky ledního hokeje
na sezonu 2010-2011

Rádi přivítáme všechny děti ročníků 
2003, 2004, mladší i starší, které se 

chtějí naučit základům bruslení a ho-
keje. První trénink proběhne 7. září 
2010 od 15 hodin na ZS ve Velkém 
Meziříčí. Účast na tréninku je 
zdarma. Pro 100% zájemce máme 

dárek v podobě hokejky.
Přiveďte své děti mezi nové kama-
rády a dopřejte jim trávení volného 
času ve sportovním duchu.

Více informací na trénin-
cích hokejové přípravky 
nebo na tel.: 731 904 231, 
Petra Judová

HC Sokol Křižanov vás zve na 21. ročník

Křižanovského triatlonu
sobota 28. srpna 2010, rekreační středisko Drak Křižanov
Prezence od 10 hodin, start v 11 hodin. Plavání – kolo – běh. 
Kategorie: muži – dorostenci, 18 – 35 let, 36 – 49 let, 50 let 

a více, ženy – dorostenky, 18 – 39 let, 40 let a více.
Startovné 50 Kč (první 3 obdrží cenu, všichni občerstvení)

Závod se koná za každého počasí, každý na vlastní nebezpečí.


