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Soutěž 4 klíče se koná 1. září
Jubilejní DVACÁTÝ ročník ob-
líbené soutěže čtyř měst 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně se koná 
v sobotu 1. září.
Nenechte si ujít! Bohatý pro-
gram!

Více čtěte na straně 4

Z  důvodu čerpání dovolené vy-
jdou příští noviny ve  středu 5. 
září 2012. Uzávěrka je v předchá-
zející pátek ve  12.00. Poté bude 
týdeník Velkomeziříčsko vychá-
zet opět každý týden.

Jak vycházíme 
o prázdninách

–red–

Končí soutěž 
Rozkvetlé město!
Uzávěrka soutěže Rozkvetlé měs-
to končí 31. srpna 2012.
Do  té doby se ještě můžete při-
hlásit v  turistickém a  informač-
ním centru ve vestibulu velkome-
ziříčské radnice.

Více na www.mestovm.cz
www.zahradnictvivm.cz 

tel.: 790 204 813

Květiny podzimu
22.–26. 8. 2012

Zahradnictví Rozmarínek 
vás zve na 
prodejní výstavu

Zahradnictví Rozmarínek 
Vídeň 91, Velké Meziříčí
otevírací doba: st, čt 8-12, 13-17 h 
pá 8-12, 13-18, ne 14–18 h
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Oslavila 106. narozeniny
Marie Cahová z Velké Bíteše oslavila desáté-
ho srpna letošního roku svoje 106. naroze-
niny.

Oslava proběhla v den narozenin, tedy v pátek 
desátého srpna, na radnici ve Velké Bíteši, kde
jubilantku přijal starosta města Milan Vlček, 
někteří radní města i kraje a další pozvaní hos-
té. Oslavenkyni doprovázeli mimo jiné také její 
dva synové Oldřich a Miloš spolu se svými rodi-
nami a přáteli.  Oběma synům je přes osmdesát 
let a  jejich maminka je vychovávala od útlého 
věku sama, její manžel zahynul ve druhé světo-
vé válce. I  v  tak vysokém věku je stále vitální, 
ráda jí a spí, ale i zpívá či když to jde, zatancuje 
si – třeba jako na svých oslavách. Marie Cahová 
je bezesporu nejstarší obyvatelkou našeho regi-
onu, ale i Kraje Vysočina. Po oficiálním přijetí 
a gratulacích v obřadní síni bítešské radnice ná-
sledovala soukromá hostina, kam byli pozváni 
všichni přítomní hosté. Mezi nimi i pracovníci 
tamního domova důchodců, kde M. Cahová 
žije, či její ošetřující lékař. „Ať se vám daří osto-
šest,“ přáli oslavenkyni s  úsměvem gratulanti, 
kteří si ji dobírali, zda ‚zaútočí‘ na  bítešskou 
Františku Kožnarovou a dožene ji v jejím věku. 
Ta zemřela ve 107 letech. Iva Horká

První discgolfový turnaj na  Vy-
sočině bude ve Velkém Meziříčí. 
Přijďte se podívat nebo se aktivně 
zúčastnit 8. 9. 2012. Turnaj je za-
řazený do kalendáře České disc-
golfové ligy jako turnaj kategorie 
„C“. Může se ho zúčastnit kdoko-
liv, podmínkou je pouze vyplně-

ní registrace do turnaje na www.
discgolf.cz a  zaplacení startov-
ného. V  údolí Kunšovec a  mezi 
základními školami v Čechových 
sadech byly instalovány speciální 
koše na  discgolf, což je aktivita 
spočívající v  házení speciálních 
talířů – disků do  koše. Sporto-

viště je již v  provozu, slavnostní 
zahájení bude 7. září 2012 v  10 
hodin na Kunšovci. Disky se pro-
dávají v turistickém informačním 
centru v  budově radnice. Cena 
je 200 Kč. Jsou také k  zapůjčení 
na vratnou kauci 200 Kč.  

 -kh-, foto: Iva Horká

Marie Cahová z Velké Bíteše se stala ve svých 106 letech nejstarší 
obyvatelkou našeho regionu. Foto: Iva Horká

Spustili e-shop suvenýrů
Příznivci, rodáci, návštěvní-
ci i  obyvatelé Velkého Meziříčí 
si mohou koupit dárky a  suve-
nýry města z  pohodlí domova. 
Na  městském webu www.mes-
tovm.cz radnice spustila e-shop 
s  nabídkou všech upomínkových 
předmětů, které má k  dispozi-
ci informační centrum. E-shop 
umožní důkladnou prohlídku 
předmětů, u  publikací i  listování 
stránkami. To jde zatím jen u ně-
kterých knih, neboť další kvůli 
vazbě nešly naskenovat. „Ale i ty 
už fotíme a  budou co nejdřív,“ 

podotkl starosta Radovan Necid 
a dodal, „je to další z řady příjem-
ných maličkostí, které stojí mini-
mum, ale nám všem, hlavně však 
zájemcům o  suvenýry, zpohodl-
ňují život.“ E-shop funguje stan-
dardně tak, jak jsou lidé na tento 
druh elektronického obchodování 
zvyklí. Zákazník si vybere zboží, 
druh zaplacení a  dodání a  info-
centrum je podle volby zákazní-
ka připraví k  odběru na  místě, 
či odešle poštou nebo kurýrní 
službou. Nyní je zde k  dispozici 
na 150 druhů zboží. –měú–

Dálnici chce opravovat třináct firem
Do tendrů na opravu D1 se 
přihlásilo celkem třináct firem. 
O všech pět zakázek na jednot-
livé úseky mají zájem totožné 
firmy. 

Se samotnou rekonstrukcí dál-
nice by se mělo začít nejdříve 5. 
října. Skutečné zahájení oprav ale 
může významně pozdržet prů-
běh zadávacího řízení a  zejmé-
na případné odvolání některého 
z  uchazečů k  antimonopolnímu 
úřadu. Pokud by se některá z fi-
rem odvolala, začátek stavby by 
to výrazně oddálilo. Ředitelství 
by tak podle mluvčí mělo pro-
blém i se zahájením přípravných 
prací v zimních měsících. Potíže 
by ale nemusely být s  potřeb-
nými stavebními povoleními. 
Ministerstvo dopravy již vydalo 
souhlasné stanovisko s  rekon-
strukcí posledního úseku mezi 
Velkou Bíteší a Devíti Kříži. Nyní 
má ŘSD platná stavební povo-
lení na  čtyři části rekonstrukce. 
O  modernizaci dálnice rozhod-

lo ministerstvo dopravy vloni 
v  červnu v  souvislosti s  praskli-
nou na  jedné z  betonových de-
sek, kde se vytvořil deseticenti-
metrový schod. Tehdy úřad chtěl 
začít s opravami na jaře letošního 
roku. ŘSD zakázku na moderni-

zaci prvních pěti úseků měřících 
dohromady necelých 40 kilo-
metrů odhadlo na  4,4 miliardy 
korun. Pro letošek je zajištěné 
financování ve  výši 1,5 miliardy 
Kč. Modernizace těchto prvních 
úseků by měla být hotová do kon-
ce příštího roku. Který z pěti úse-
ků se začne opravovat jako první, 

bude záležet na tom, jestli v jed-
notlivých částech proběhnou ně-
jaká odvolání během výběrového 
řízení. V ideálním případě budou 
v říjnu zahájeny práce na čtyřech 
úsecích. Nejsložitější rekonstruk-
ce z technického pohledu budou 
tam, kde jsou velké mosty. Zda-
li se to týká i  mostu Vysočina 
ve Velkém Meziříčí, který prošel 
v  loňském a  letošním roce re-
konstrukcí, není známo, neboť 
dotčený úsek je zařazen až do po-
slední etapy modernizace D1 
a  projektová příprava zde ještě 
nebyla zahájena. Dálnice D1 se 
nebude výškově ani směrově mě-
nit, a žádné problémy s podložím 
ŘSD neočekává. Na dálnici bude 
navíc nezávislý dohled a mobilní 
laboratoře přímo na  staveništi. 
Oprava celé dálnice by měla stát 
téměř 24 miliard. To je projekto-
vá cena. ŘSD však očekává, že se 
dostane výrazně níže.
 (Zdroj: Deník Žďárska a webové 
stránky ŘSD.)

Připr.: Iva Horká

Ztráty a nálezy dostaly 
elektronickou podobu
Každý, kdo ve Velkém Meziříčí něco ztratí, může první krok k naleze-
ní své věci udělat ve svém obývacím pokoji. Radnice spustila webové 
rozhraní ztrát a  nálezů. Na  oficiálním webu města mestovm.cz lidé 
najdou seznam nalezených věcí a  datum jejich zaevidování. Pokud 
se předmět shoduje s tím, který ztratili, mohou si jej pak vyzvednout 
na  podatelně radnice. „Jde o  další vylepšení služeb, kterým chceme 
přispět k pohodlí obyvatel,“ řekl starosta Necid. Na webu jsou kontak-
ty i informace ke způsobu, jakým nález identifikovat. –měú–

Nejsložitější rekonstrukce 
z technického pohledu 
budou tam, kde jsou 
velké mosty. Zdali 
se to týká i mostu 

Vysočina ve Velkém 
Meziříčí, který prošel 

v loňském a letošním roce 
rekonstrukcí, není známo, 
neboť dotčený úsek je až 

v poslední etapě.

Kulturní léto pokračuje Chytili sprejery
Deset brněnských sprejerů 
ve věku od devatenácti do šesta-
dvaceti let chytili velkomeziříčští 
strážníci přímo při činu 14. čer-
vence 2012 v ranních hodinách.
Mladíky při čmárání fixem 
na  kontejnery, dopravní znač-
ky a  fasády a  také při stříkání 
sprejem na  stánek se zmrzlinou 
na ulici Novosady ve Velkém Me-
ziříčí městská policie viděla pro-
střednictvím městských kamer. 
Šlo o  návštěvníky hiphopového 
koncertu v rockovém klubu.
„Jeden z  podezřelých ze spá-
chání přečinu poškozování cizí 
věci uvedl, že chtěl vyjádřit svůj 
nesouhlas se současným děním 
v  České republice,“ řekl vedoucí 
zdejších strážníků Petr Dvořák. 
Celou věc přímo na místě stráž-
níci předali Policii České repub-
liky. „Naši strážníci už několikrát 
prokázali, že umí ochránit ma-
jetek i životy občanů. Také tento 
zákrok byl bezpochyby úspě-
chem,“ pochválil městskou poli-
cii starosta města Velké Meziříčí 
Radovan Necid. –měú–

V rámci Velkomeziříčského kul-
turního léta, které začalo 5. 8. 
a těší se oblibě u obyvatel, dopo-
sud na pódiu na náměstí vystou-
pily skupiny Muzikanti Ladislava 
Prudíka, Kuspokon, Stetson, 6 
tet, Žalozpěv a  Fortix. V kině 
Jupiter clubu proběhlo také pro-

mítání filmů režiséra Stanleyho 
Kubricka Mechanický pomeranč 
a  Olověná vesta. Tento víkend 
hraje Šafářanka (24. 8.), orchestr 
a sbor ZUŠ Velké Meziříčí (25. 8.) 
a divadelní spolek Ikaros předsta-
ví muzikálové písně 26. 8. Více 
čtěte na straně 6. Iva Horká

Discgolfový turnaj Kunšovec Open 2012

Markéta Štouračová z Vel. Meziříčí hrála se 6 tetami 
i v Žalozpěvu. Tam působí též Petr Novotný (vlevo), 
člen skupiny Pavla Lohonky. Foto: Iva Horká

PLASTOVÁ OKNA VOLEJTE TEL.: 
606 739 739 hliníková, dřevěná

demontáž, montáž, zapravení

STŘEŠNÍ OKNA ● ROTO ● KUBESO ● VELUX ● DVEŘE SAPELI ● MASONITE ● GARÁŽOVÁ VRATA

e-mail: tronecek@seznam.cz
Troneček Richard Jabloňov 126

nový energetický úsporný systém 

kompletní realizace staveb 
solární systémy

ŽÁDNÁ IMAGINÁRNÍ SLEVA ALE ROZUMNÁ CENA 
ZA OKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY VYROBENÁ V ČR
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Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí 
má novou ředitelku 

O hlasy voličů bude usilovat 18 stran
Možnost předložit k registraci kandidátní listinu 
do letošních podzimních krajských voleb, která 
skončila v úterý 7. 8. 2012 o 16. hodině, využilo 
v případě Kraje Vysočina 18 politických stran, 
politických hnutí a jejich koalic. Mezi nimi bude 
veřejnost ve dnech 12. a 13. října 2012 rozho-
dovat o složení budoucího krajského zastupitel-
stva. Před čtyřmi lety kandidovalo na Vysočině 
do krajského zastupitelstva 14 stran a uskupení.

Kandidátní listinu podaly:
1) Občanská demokratická strana
2) Česká strana sociálně demokratická
3) Dělnická strana sociální spravedlnosti
4) Koalice politické strany a  politického hnutí 
s názvem TOP 09 a Starostové pro Vysočinu složená 
z politické strany TOP 09 a politického hnutí STA-
ROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
5) Volte Pravý Blok  
6) Křesťanská a  demokratická unie – Českoslo-
venská strana lidová

7) Česká pirátská strana
8) Strana zelených
9) Koalice politické strany a  politického hnutí 
s  názvem Pro Vysočinu složená z  politické strany 
SNK Evropští demokraté (SNK ED) a  politického 
hnutí Nestraníci (NK)
10) Komunistická strana Čech a Moravy
11) Národní socialisté – levice 21. Století
12) Strana svobodných občanů
13) Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14) Koalice politických stran s  názvem SUVERE-
NITA – Blok Jany Bobošíkové pro VYSOČINU 
složená z  politické strany SUVERENITA – Blok 
Jany Bobošíkové a  politické strany SUVERENITA 
– STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA
15) Moravané
16) Strana soukromníků České republiky
17) Česká strana národně sociální
18) Starostové pro občany.

Jitka Svatošová, Kraj Vysočina
 (redakčně kráceno)

Dům dětí a mládeže (DDM) ve Velké Mezi-
říčí vede nová ředitelka. 

Prvního srpna nastoupila na toto místa Ale-
na Vidláková, která ve funkci nahradila Kvě-

toslavu Koudelovou. Vidláková, jež úspěš-
ně prošla konkurzním řízením, do  nového 
zaměstnání přestoupila z  Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Pracovala tam na  sociálním 
odboru, kde měla na  starost finanční a  od-
borný dozor projektů vázajících se k  oblasti 
sociální ochrany a prevence. Přichází tak s řa-
dou zkušeností, které by společně s předchozí 
dlouholetou učitelskou praxí ráda na  místě 
ředitelky zúročila.  
„Jasným cílem je postupné vybudování mo-
derního a atraktivního zařízení ve vstřícném 
a klidném prostředí s využitím místních spe-
cifik tak, aby byla vytvořena příjemná atmo-
sféra pro zkvalitnění životního stylu a  hod-
notného využití volného času,“ představuje 
své plány Alena Vidláková. 
Podle nové ředitelky je třeba nadále rozvíjet 
a  podporovat činnosti, jež DDM svým kli-
entům nabízí. „To znamená nabízet pestrou 
škálu zájmových aktivit pro všechny cílové 
skupiny dle jejich potřeb a naplňovat tak smy-
sluplně volný čas, podporovat pozitivní roz-
voj a  formování charakteru, postojů, schop-
ností a  dovedností formou bezprostředních 
prožitků,“ vysvětluje Vidláková. 

Tyto cíle se podle Vidlákové podaří naplnit 
v  případě, že dění v  DDM neustrne. „Víme, 
čeho chceme dosáhnout a  jak toho chceme 
dosáhnout. Podstatná tak bude analýza do-
savadního vývoje, stejně jako vnášení nových 
podnětů a  harmonizace jejich řešení,“ popi-
suje Vidláková. Nová ředitelka se rovněž ne-
tají s přáním otevřít DDM více lidem. Chce 
podporovat pravidelné kontakty s veřejností, 
podílet se na pořádání kulturních a sportov-
ních akcí v rámci města, rozšiřovat spoluprá-
ci s neziskovými organizacemi a podnikateli 
v  regionu, pokračovat a  rozvíjet spolupráci 
s okolními školami na různých akcích a pro-
jektech. „Ráda bych, aby se dům dětí a mlá-
deže stal místem, kde se lidé budou rádi se-
tkávat. My jim na  oplátku budeme vytvářet 
a nabízet prostor a optimální podmínky pro 
volnočasové aktivity,“ uzavírá nová ředitelka. 
Dům dětí a mládeže dlouhodobě vedla Kvě-
toslava Koudelová. 
„Chtěl bych paní Koudelové jménem svým 
a  jménem vedení města poděkovat za  práci 
vykonanou pro děti, jejich rodiče a pro měs-
to,“ řekl starosta Radovan Necid.

Text a foto: -měú-

Vyšla kniha o Karlu Stallerovi
V polovině července letošního 
roku byla ve Velké Bíteši po-
křtěna publikace Karel Staller 
– život s dvojí tváří, která je 
prvním knižním životopisem 
významného velkobítešského 
rodáka a tamního čestného 
občana. 

Křtu biografie „obyčejného hrdi-
ny“ se zúčastnil autor Martin Kr-
čál, bítešský starosta Milan Vlček, 
ředitel Klubu kultury Velké Bíte-
še Tomáš Jelínek a  zástupce na-
kladatelství Mladá fronta David 
Pazdera. „Kniha je standardně 
v prodeji a je dostupná samozřej-
mě i na internetu. My ji prodává-
me u  nás v  turistickém a  infor-
mačním centru za  250 korun,“ 
uvedl pro náš týdeník ředitel 

organizace ICKK Tomáš Jelínek.
Karel Staller (1896–1975) po-
cházel z  proslulé pivovarské 
rodiny, jeho doménou se však 
stala strojařina. Ve  službách br-
něnské Zbrojovky se vypracoval 
na  jednoho z  nejdůležitějších 
zbrojních techniků Českoslo-
venské republiky a mimo jiné se 
podílel na  konstrukci legendár-
ního kulometu BREN. Nakonec 
se stal vrchním ředitelem pod-
niku. Ve vedení Zbrojovky Brno 
setrval i  celou druhou světovou 
válku, kdy jako náměstek gene-
rálního ředitele rozehrál smrtel-
ně nebezpečnou partii v podobě 
spolupráce s  československým 
vojenským odbojem. Po válce mu 
i přes prokázané úspěchy v odbo-
ji bylo „odměnou“ propuštění ze 

Zbrojovky a  po  komunistickém 
převratu musel dokonce ilegálně 
opustit republiku. (Ondřej Voh-
nický, Mladá fronta)

Připr.: Iva Horká

Obal knihy. Reprofoto 
Velkomeziříčsko

Pracují s lidmi z vězení
Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s ostatními charita-
mi v Kraji Vysočina a sociální firmou Semitam rozšířila od července 
letošního roku nabídku svých služeb o  novou cílovou skupinu. Jde 
o pomoc a podporu osobám, které se opakovaně vrací z výkonu tres-
tu odnětí svobody a mají trvalé bydliště v Kraji Vysočina. Podpůrný 
program s  názvem Al paso, který je určen dospělým a  mladistvým 
osobám vracejícím se z  výkonu trestu odnětí svobody s  bydlištěm 
v regionu Žďár nad Sázavou, nebo jejich rodinným příslušníkům, je 
v  místní charitě novinkou. Finance na  něj získali pracovníci síťové-
ho projektu prostřednictvím Kraje Vysočina z  grantu ministerstva 
vnitra. „Smyslem projektu bude překlenout společně s klientem kri-
tické období přechodu z  ‚chráněného prostředí‘ do  běžného života 
se všemi právy a  povinnostmi. Rádi bychom se tak pokusili snížit 
četnost recidiv, alkoholismu a  jiných forem sociální patologie,“ ob-
jasňuje koordinátorka pro okres Žďár Mgr.  Jana Kincová Křížková.
Jednotlivé činnosti projektu budou probíhat v  prostorách Ob-
lastní charity Žďár n. S. Nedílnou součástí bude i  práce s  kli-
entem v  terénu, tzv. asistenční služba. Zájemcům nabízí pra-
covníci individuální poradenství, nácvik sociálních dovedností 
a  podpůrnou asistenci. „Ta spočívá v  pomoci při vyřízení osobních 
dokladů, sociálních dávek, ubytování, tvorbě splátkového kalendáře, 
řešení penále, nácviku hospodaření, zvýšení PC gramotnosti, řeše-
ní osobních problémů, vztahů s  rodinou, zprostředkování právního 
poradenství a duchovní služby a podobně,“ vysvětluje Křížková. Spo-
lupráci je možné navázat ještě v  období, kdy je umístěný ve  vězení. 
Charita oslovila i  spolupracující organizace jako např. odbo-
ry sociálních věcí MěÚ ŽR, Vel. Meziříčí, Bystřice n. P.  , Nové 
Město i  Úřad práce. Kontakt:  Mgr.  Křížková, mob.: 777  755  469, 
e-mail:alpaso.zdar@charita.cz.

Křižanov nabízí parcely

Radní navštívili družební město Vansbro

Městys Křižanov nabízí k prode-
ji pozemky na  výstavbu nových 
rodinných domů. Ty se nachá-
zejí v  lokalitě Na  Zahrádkách, 
poblíž základní školy. Jejich cena 
za  metr čtvereční je 550 korun. 
V  první etapě zasíťování je při-

praveno k prodeji 14 míst. „K 15. 
srpnu letošního roku je volných 
ještě šest parcel,“ upřesnila aktu-
ální stav starostka městyse Křiža-
nov Marie Smejkalová.

Text: Iva Horká,
foto: Martina Strnadová 

-lš- (redakčně kráceno)

Spolupráce Velkého Meziříčí se 
švédským městem Vansbro může 
dostat nové obrátky. Víceméně 
formální partnerství obou měst 
chtějí radnice povýšit na inten-
zivnější setkávání obyvatel, tedy 
například spolků či škol s využi-
tím evropských peněz.
„Starosta Vansbra Per-Anders 
Westhed byl příjemně překvapen 
naším plánem vytvořit síť part-
nerských měst a založit tradici vý-
měnných pobytů pro obyvatele,“ 

řekl po návštěvě Vansbra starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid. 
Velké Meziříčí s podobným plá-
nem oslovilo chorvatské Tisno 
a chystá oslovení italského San 
Benedetta a německého Weilhei-
mu. „Jde o to, aby se vzájemně 
nenavštěvovali politici, ale aby 
partnerství nebylo prázdnou sko-
řápkou bez obsahu. Právě proto 
chceme využívat i externí zdro-
je,“ přiblížil Necid. 
Velkomeziříčští radní navštívili 

Vansbro minulý týden. Kromě 
oficiálního jednání s vedením 
města zde viděli místní hasičskou 
stanici, seznámili se s místním 
školstvím, politikou zaměst-
nanosti a další infrastrukturou 
města. „Naším cílem ale nebylo 
ani tak poznávání města, protože 
veřejná správa je v Evropě prak-
ticky všude stejná. Obě strany 
chtěly mít spíše prostor na jedná-
ní, a to se povedlo,“ pochvaloval 
si Radovan Necid.

Pokud se plán velkomeziříčské 
radnice povede uvést do praxe, 
měla by ve městě vzniknout spe-
ciální organizace, která se bude 
zabývat výhradně získáváním 
dotací na tyto společné aktivity. 
„Sportovní soustředění, hasič-
ská cvičení, pobyty pro seniory, 
výměnné pobyty studentů jsou 
akce, které mají smysl. Stojí to 
ovšem peníze a ty nejsme schop-
ni z městských rozpočtů uvolnit. 
Proto chceme jít cestou získání 
dotací. Zajímavostí je, že Švédové 
na čerpání bruselských peněz ne-
jsou příliš zvyklí a nemají s tako-
vými projekty žádnou zkušenost. 
Proto prý je pro ně partnerství 
měst cenné i v tomto směru,“ 
uzavřel starosta Necid.

-ran-

Pořídí nový kiosek
Nový kiosek pro výběrčí poplatku u vjezdu na velkomeziříčské náměs-
tí pořídí město. Na jeho nákup vyčlení z neúčelové rezervy 95 tis. Kč. 
„Už několikrát jsme byli na jeho neutěšený stav upozorněni,“ vysvětlil 
investici starosta města Necid, „a navíc starý kiosek neskýtá příliš po-
hodlí ani pro samotné výběrčí. V létě na ně pražilo slunce a v zimě se 
protopí poměrně dost peněz, protože budka není zateplená.“ Když se 
spočítaly všechny náklady na vylepšení, včetně protisluneční markýzy, 
radní rozhodli pořídit kiosek nový  z Eurowagonu. Jejich typizovaná 
buňka poskytuje maximální pohodlí. Iva Horká

Velkomeziříčští radní spolu se švédskými partnery. Foto: Archiv MěÚ

Od 24. 8. (18 hodin) do nedě-
le 26. 8. 2012 (20 hodin) bude 
uzavřena silnice č. II/360 v ul. 
Vrchovecká (od zimního sta-
dionu po autobusovou zastávku 
„Motorpal“). Objízdná trasa: 
Vel. Meziříčí Jihlavská ul., Ne-
tín, Olší, Mostiště, Martinice.
                                              -měú-

Uzavírka Vrchovecké
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 22. 8.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky 19.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Čtvrtek 23. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Mostiště 18.00 mše sv. – o. Prajka, Hrbov 19.00 mše sv. – o. Prajka
Pátek 24. 8.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00-15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. Prajka
Sobota 25. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 svatba se mší sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka
Neděle 26. 8.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. pro rodiny s dětmi – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 
poutní mše sv. v Martinicích – o. Prajka 
Bory: pátek 24. 8. – Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. Prajka; neděle 26. 8. – Horní Bory 9.45 mše sv. 
– o. Prajka 
Farní oznámení: V  pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, v sobotu v  18.30 
bude příprava na  křest, příprava na  manželství nebude. Děkuji 
všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají každou neděli od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 
24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou ne-
děli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM, 
více na www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kameni-
kf@centrum.cz.

Páté
Páté přikázání Desatera zní Neza-
biješ. Ale mohli bychom tu nega-
tivní formu předělat na kladnou 
a znělo by to přibližně: Chraň ži-
vot. K tomu bychom mohli přidat 
– chraň život, od početí do přiro-
zené smrti, neboť ti ho dal Bůh. 
Život nám byl dán od Boha skrze 
naše rodiče, a proto nikdo z nás 
nemá právo rozhodovat o životě 
svém nebo druhých. Nelze při-
pustit právo na  zabití bližního 
ani na sebevraždu. Lidský život je 
posvátný, protože již od počátku 
zahrnuje stvořitelskou činnost 
Boha a stále zůstává ve zvláštním 
vztahu ke  Stvořiteli, svému jedi-
nému cíli. Jen Bůh je pánem živo-
ta od jeho počátku až k jeho kon-
ci. Nikdo a za žádných okolností 
si nemůže osobovat právo přímo 
zničit nevinnou lidskou bytost.
Katechismus připomíná, že: 
Lidský život musí být absolutně 
respektován a chráněn již od oka-
mžiku početí. Již od  první chvíle 
její existence musí být lidské bytosti 
přiznána práva osoby, mezi nimiž 

je nezcizitelné právo každé nevin-
né bytosti na život. Proto církev tak 
silně zdůrazňuje právo na život jak 
nenarozených dětí, tak i  lidí star-
ších nebo těžce trpících.
Nemůžeme ale zapomenout 
na  rozšířenou interpretaci páté-
ho přikázaní, kterou nám dává 
Ježíš v  Horském kázání: Slyšeli 
jste, že bylo řečeno předkům: ´Ne-
zabiješ. Kdo by zabil, propadne 
soudu.´ Ale já vám říkám: Ka-
ždý, kdo se na  svého bratra hně-
vá, propadne soudu; kdo snižuje 
svého bratra, bude vydán radě; 
a kdo svého bratra zatracuje, pro-
padne ohnivému peklu. Přinášíš-
-li tedy svůj dar na  oltář a  tam 
se rozpomeneš, že tvůj bratr má 
něco proti tobě, nech svůj dar před 
oltářem a jdi se nejprve smířit se 
svým bratrem; potom teprve přijď 
a přines svůj dar. (Mt 5, 2 – 24). 
A tak možná to poslední bychom 
si měli všichni dobře zapamato-
vat, neboť s  tím máme všichni 
problémy.

P. Lukasz Szendzielorz

Odjezd v sobotu 26. 8. 2012  v 5.00 z Horních Borů přes Vídeň a Mos-
tiště, v 4.50 z Netína a v 5.00 z Měřína od autobusového nádraží přes 
Stráneckou Zhoř, kolem Kochánova a Laviček, v 5.30 od fary ve Vel-
kém Meziříčí se zastávkou v Rudě a u čerpací stanice ve Velké Bíteši.
V 8.00 odchod z Boršic – 8 km pěšky (může se dojet až přímo na Ve-
lehrad), 9.30 odchod z  Tupes po  nové cyklostezce bl. Jana Pavla II. 
– 3 km pěšky, 11.30 slavná mše sv. s  o. biskupem Vojtěchem, 15.00 
zakončení a odjezd, návrat po 18. hodině.
Přihlášky na  faře ve Velkém Meziříčí (poplatek 200 Kč dospělí, děti, 
mládež a pěší platí polovinu).                                                    Jan Peňáz

Velkomeziříčská Rada města projednala
Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí z 8. 8. 2012

1. Rada města schválila:
– návrh smlouvy o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch JMP Net, s. r. o., Brno k tíži pozemku města parc. č. 
2765/1 na ul. K Buči v obci a k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení pře-
ložky nízkotlakové plynovodní přípojky do tohoto pozemku, právem 
provozování, údržby a oprav na dobu provozování stavby
– návrh smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch JMP Net, s. r. o., Brno k tíži pozemků města parc. č. 
5708/4, 5662/1, 2402/2 a 2751/25 na ul. Pod Strání v obci a k. ú. Velké 
Meziříčí s právem uložení středotlaké plynovodní přípojky do těchto 
pozemků, právem provozování, údržby a oprav na dobu provozování 
stavby 
– návrh smlouvy budoucí na  zřízení věcného břemene ve  prospěch 
JMP Net, s. r. o., Brno k  tíži pozemku města parc. č. 1310/25 na ul. 
Gen. Jaroše s právem uložení nízkotlaké plynovodní přípojky do to-
hoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu stavby
– návrh smlouvy o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného břemene 
ve prospěch JMP Net, s. r. o., Brno k tíži pozemků v lokalitě Františkov 
parc. č. 2762, 2146, 5635/2, 5635/9 a 5635/6 v obci a k. ú. Velké Mezi-
říčí s právem uložení plynovodní přípojky do těchto pozemků, právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
– uzavření dodatku č. 2 k „Podnájemní smlouvě“ mezi městem a TS 
VM, s. r. o., na podnájem pozemků skládky TKO v k. ú. Petráveč, a to 
do 31. 12. 2016 (v souladu s nájemní smlouvou mezi nájemcem měs-
tem a pronajímatelem Lesy ČR, s. p., Hradec Králové). 
– dohodu o  prostorovém uspořádání staveb se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou a Vo-
dárenskou akciovou společností, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, 
638 01 Brno, související s výstavbou víceúčelového sálu Jupiter clubu
– rozpočtové opatření: zdroj: 100 tis. Kč – § 3639 org. 307 výkupy po-
zemků v m. č. Lhotky; rozdělení: 60 tis. Kč – § 3631 org. 621 rozšíření 
veř. osvětlení o 3 ks ve Lhotkách; 40 tis. Kč – § 3631 org. 307 opravy 
veřejného osvětlení ve Lhotkách
– rozpočtové opatření: zdroj: 150 tis. Kč – § 3412 org.450 víceúčelové 
hřiště m. č. Lhotky; 85 tis. Kč – § 2321 org. 631 děš'tová kanalizace Dol. 
Radslavice – směr Březejc; 49 tis. Kč – § 2212 org. 630 chodník Dol. 
Radslavice – směr Březejc; 66 tis. Kč – § 2212 org. 307 oprava místních 
komunikací Lhotky, Dol. Radslavice, Kúsky; rozdělení: 350 tis. Kč – § 
2212 org. 627 chodník Dolní Radslavice – směr Velké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 95 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 95 tis. Kč – § 3639 kiosek pro výběrčího na ul. Vrchovecká
– rozpočtové opatření: zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 40 tis. Kč – § 3639 zatěsnění kašny

– rozpočtové opatření: zdroj: 120 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; roz-
dělení: 120 tis. Kč – § 3412 oprava povrchu hřiště u hasičské zbrojnice
– rozpočtové opatření: zdroj: 350 tis. Kč – § 6171 pol. 5169 nákup 
ostatních služeb; rozdělení: 350 tis. Kč – § 6171 pol. 5164 nájemné 
VERA
– rozpočtové opatření: zdroj: 40 tis. Kč – § 5512 oplocení pozemku, 
zhotovení tarasu u hasičky v m. č. Hrbov, rozdělení: 40 tis. Kč – § 3745 
oplocení pozemku, zhotovení tarasu u hasičky v m. č. Hrbov
– uzavření Smlouvy o  zajištění dočasného ubytování pacientů 3/08 
mezi Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a Nemoc-
nicí sv. Zdislavy, a. s., Mostiště 93, Velké Meziříčí

2. Rada města souhlasila:
– se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města 
v červnu a červenci 2012, do upraveného rozpočtu města Velké Me-
ziříčí v r. 2012 
– s podpisem Charty 2012 (Evropský týden mobility) za podmínek: 
1) město společně s partnery bude celý týden organizovat akce pro-
gramu „Evropský týden mobility“; 2) jako praktické, trvalé opatření 
v roce 2012 a příspěvek města ke zvýšení bezpečnosti chodců při po-
hybu ve městě, je generální oprava chodníků v ulicích Nádražní, Malá 
stránka, Nad Tratí v hodnotě 1,5 mil. Kč; 3) zorganizuje Evropský den 
bez aut a dne 20. září 2012 a dojde k uzavření k části ulice Ostrůvek
– s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi 100 m) před budovou mateř-
ského centra a Střediska ekologické výchovy dne 20. září 2012 od 8 
do 17 hodin v rámci „Evropského týdne mobility“
– s uzavřením náměstí dne 1. 9. 2012 z důvodu konání soutěže „4 klíče 
k velkomeziříčské bráně“ takto:
v  5.00 uzavření průjezdu náměstí spodní cestou z  důvodu přípravy 
soutěže, 14.30 uzavření celého náměstí, od  15.00 zahájení soutěže; 
akce bude ukončena do 24.00; následuje úklid náměstí; obnovení pro-
vozu na náměstí v neděli od 5.00

3. Rada města vzala na vědomí:
– žádost Občanského sdružení Agility Velké Meziříčí o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na oplocení pronajatého pozemku na Františkově 
na kynologické cvičiště
– zprávu o činnosti MěSB Velké Meziříčí za 1. pololetí 2012, včetně pře-
hledu nákladů a výnosů z hlavní a vedlejší činnosti za 2. čtvrtletí 2012
– zprávu bytové komise za 2. čtvrtletí 2012
– program Evropský týden mobility 16.–22. září 2012 ve Velkém Me-
ziříčí
– informace o zajištění akce Velkomeziříčské kulturní léto 2012.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Demolice pomalu končí

Na 4. ročníku Heřmanické dechovky vystoupily čtyři kapely a uváděl ho letos Karel Hegner (vpravo). Kapelník 
domácích muzikantů Ladislav Prudík byl kolegy obdarován ke svým padesátinám (foto vpravo). 2× foto: -ViLa-

-ls, pj, kam-

výluky na železniční trati

Všechny vlaky jsou po dobu vý-
luky ve vyloučeném úseku na-
hrazeny náhradní autobusovou 
dopravou:
Křižanov-Studenec (a zpět), 
Rudíkov-Velké Meziříčí
22. 8. 2012, 6.40-15.15 hodin.
Umístění zastávek náhradní au-
tobusové dopravy:
Velké Meziříčí před výpravní bu-
dovou, 
Velké Meziříčí zastávka na  hl. 
silnici cca 150 m od zastávky ČD, 
Oslavice u zastávky ČD, 
Oslavička na  hlavní silnici cca 

100 m od zastávky ČD, 
Vlčatín u zastávky ČD, 
Rudíkov na hlavní silnici cca 150  
metrů od výpravní budovy. 
Křižanov-Studenec (a  zpět), 
Křižanov-Velké Meziříčí
23. a 24. 8. 2012, 7.35-14.25 ho-
din. 
Umístění zastávek náhradní au-
tobusové dopravy: 
Křižanov před výpravní budo-
vou, 
Martinice na hl. silnici cca 150 m 
od  zastávky ČD, Velké Meziříčí 
před výpravní budovou.         -čd-

Další byl koncert Fortixu

Skupina Fortix vystoupila 18. 8. jako další účastník 
Velkomeziříčského léta. Foto: Martina Strnadová

Bývalý domov důchodců na Hornoměstské ulici je 
téměř zdemolován. Foto: Iva Horká

XII. pouť na Velehrad

Místo vlaku jede autobus

Více informací na www.mestovm.cz



stRana 4 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 30 | 22. sRpna 2012 stRana 5 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 30 | 22. sRpna 2012

Doprovodný program pod vedením SPORTOVNÍHO CENTRA 
Velké Meziříčí "Na Charitě"

JUMPING PRO VŠECHNY 
ZDARMA
V sobotu 1. 9. 2012 si můžete na náměstí zdarma vyzkoušet
od 17 hodin Jumping program na trampolínkách 
pod vedením zkušeného instruktora.
Pro nejlepšího "Jumpera" z nově příchozích bude připravena 
hodnotná cena! Těšíme se na vás! Váš tým SCVM
Info: 773 240 485                               www.scvm.cz

JUPITER club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci se Sokolem Velké Meziříčí 
a s Křižanovem, Měřínem, Velkou Bíteší vás zvou

na 20. ročník soutěže 4 klíče k velkomeziříčské bráně 
aneb
VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH
Program sportovního klání zástupců 4 měst:
► 15.00–17.00 – dětské odpoledne
profesionální kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš
zábavná kouzla, soutěže, hry, diskotékové tance, 
modelování balónků
► 17.00 – JUMPING pro všechny pod vedením SCVM
► 19.30–21.30 – soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně
Programová show:
nástup družstev pod vedením starostů měst
programový vstup mezi soutěžemi členů TJ Sokol (karate, akrobacie atd.)
► 22.00–23.00 – hudební vystoupení Michal David – revival
► 23.00 – ohňová show
profesionální fire show skupina INFINITOS
sobota 1. září 2012, velkomeziříčské náměstí od 15.00

Do 18 let sepsání smlouvy 
bez poplatku.

poradci pro velké Meziříčí 
M. Pacalová, l. doležalová
tel.: 777 717 632, 776 833 981

WÜStenrOt 
StaveBní SPOřitelna

● měsíční splátky na 8 a 13 měsíců
► hotovost až do domu

tel.: 604 631 555

až 50.000 Kč 

Bezplatný satelit?
V září už ne!
Jedna z největších výhod sledování televize přes satelit zmizí. 
Od 1. září 2012 zavedou hlavní čeští poskytovatelé satelitního 
příjmu servisní poplatek.

Dosud byl příjem televizního signálu přes satelit relativně levnou 
záležitostí, protože víceméně stačila počáteční jednorázová inves-
tice a mohli jste se těšit z desítek programů. Na takové pohodlí ale 
budete muset od  podzimu zapomenout – satelitní služby budou 
od 1. září obtěžkány servisním poplatkem ve výši 29 Kč.
Ročně si tedy připlatíte celých 348 Kč.
Přitom jde o  částku minimální, jelikož v  okamžiku, kdy se ne-
spokojíte se základní programovou nabídkou, zaplatíte podobné 
množství peněz už po jednom měsíci užívání.
Naštěstí existuje řešení a  již nyní se k němu mnozí lidé uchylují, 
zatímco stížností na satelitní televizní společnosti přibývá. Kabelo-
vá televize nabízí svým internetovým zákazníkům nadále základní 
TV programy v ceně Internetu. Kdo chce pak sledovat více progra-
mů, připlatí si už jen pár korun.                                                    (PI)

prodá byt 3+1 v OV 

Údolí, SBD 
Velké Meziříčí

Cena dohodou 
Bližší informace 
na tel.: 603 193 056

Divadlo Ikaros uvádí Muzikálové náměstí
26. 8. 2012 v 17 hodin na náměstí 

v rámci kulturního léta 

Agentur LK Lenka Kopenhagen

zprostředkovávám 
au-pair dívky 

a chlapce, pečovatelky 
a hospodyně 
do německa

tel: +49-8762-7271130

www.agentur-lk.eu

nové jazykové 
kurzy od září

www.jshonzik.cz
tel.: 773 661 803

JŠ Honzík VM 
Mlýnská 6

Sociální služby města Velké Me-
ziříčí pořádají zájezd pro seniory 
do  Českého Krumlova v  úterý 
18. 9. 2012. Program: v 6.45 od-
jezd od DPS na ul. Zdenky Vor-
lové 2001; v 6.55 odjezd od Do-
musu; v 10.30 prohlídka Muzea 
voskových figurín; v 11.30 oběd 
v  restauraci; ve 13.15 prohlíd-
ka zámku; ve 14.15 individuální 

prohlídka zámecké věže, zámec-
kých zahrad s otočným hledištěm 
a volný rozchod k prohlídce města; 
v 17.00 odjezd z  Českého Krum-
lova; ve 20.00 plánovaný návrat. 
Cena zájezdu 350 Kč. Přihlášky 
na tel.: 566 782 500, 566 782 501. 
Prosíme zájemce, aby se hlásili 
závazně i s telefonním kontaktem 
a s místem nástupu.          -ssmvm-

přijme pracovníka 
na pozici
TOPIČ PARNÍCH KOTLŮ
tel.: 602 560 446,
566 501 611, p. Pospíšil

▶ Poradenské dny pro veřejnost s  možností měření glykémie, cho-
lesterolu – 20 Kč, měření tlaku krve a BMI – zdarma. Dále nabízíme 
dia literaturu a posezení při kávě nebo čaji. Každý čtvrtek vždy od 15 
do 16 hodin v klubu důchodců, Komenského 6. Účast není podmíněna  
členstvím ve svazu DIA.
▶ Ozdravné pobyty v Itálii – Bibione,  7.–16. 9. 2012, apartmánový 
dům Seqoia, vlastní stravování, ceny 3.300 – 5.800 Kč. Odjezd z Vel. 
Meziříčí, v  ceně je doprava a ubytování, cestovní pojištění zajistíme 
za 160 Kč. Členství ve svazu diabetiků není podmínkou k účasti.  Při-
hlášky: J. Savara, Nad Sv. Josefem 238, tel.: 606 375 555, 566 523 605, 
v klubu důchodců, Komenského 6, Velké Meziříčí.

Zájezd pro seniory

RETROČTENÍ – to je lehce podezřelý název skrýva-
jící velkou korespondenční soutěž tohoto podzimu.
RETROČTENÍ – to je výprava do dávné minulosti 
Velkého Meziříčí skrze překlady regionálních listin.
RETROČTENÍ – to je neobvyklá hra, kterou si roz-
hodně nenechá ujít žádný milovník historie a četby!
Co to je, to RETROČTENÍ? 
Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech od 10. 9., 
17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10. vždy nové a obtížnější za-
dání. Může se pro něj vypravit do městské knihovny 
či do informačního centra. Postačí však také za-
koupit týdeník Velkomeziříčsko nebo zabrousit na 
www.knihovnavm.cz. 
Náš hravý jedinec se nemusí po zadání zběsile pídit 
hned před kuropěním každý z pěti 
pondělků. Ono bude k dispozici 
nejen po celý týden, ale v městské 
knihovně a informačním centru až do konce soutě-
že pro všechny zapomnětlivce, zmatkaře, zpozdilce 
i pracovní přetížence. Takto vybaven se pokusí 
o přepis označené části ukázky do dnešní češtiny 
a odpověď na jednu jedinou otázku. Bude si proto 
muset přečíst celý originální text, a pokud ho zau-
jme, potom jistě nepohrdne komentářem osvětlují-
cím jeho původ. Je pochopitelné, že to občas bude 
pěkný oříšek. Úkol lze odložit, vzít do ruky zas 
a znovu, probrat s druhou hlavou osvícenou. Pro-
to je naše bitva korespondenční a zrovna tak proto 
se odevzávají všechna řešení až na jejím samotném 
konci. Netřeba se nechat odradit a vzdát se bez boje. 
Naopak, očekáváme i neúplná řešení s chybami. 
Ceníme zejména chuť přijmout výzvu a porvat se 
s nelehkými úkoly. Hráč odevzdá všech pět (i ne-

dokonalých) řešení do městské knihovny nebo 
informačního centra v týdnu mezi 15. a 21. 10., 
a to osobně či poštou (rozhoduje razítko na obálce). 
V zalepené obálce musí být navíc ještě lístek se jmé-
nem, adresou a telefonem soutěžícího. Na jednotli-
vá řešení se kvůli objektivitě poroty nepodepisuje. 
Ostatně v již zmiňované porotě zasednou: 
Mgr. Martin Štindl, Ph.D., vedoucí zdejší poboč-
ky státního okresního archivu, Pharm. Dr. Helena 
Švecová, předsedkyně Vlastivědné a genealogické 
společnosti při Jupiter clubu a Mgr. Ivana Vaňková, 
ředitelka městské knihovny. 
A právě tato trojice zodpovědně vybere vítěze. 
Již nyní ale všechny zúčastněné zve na, doufejme, nad-

míru příjemné společenské setkání, 
které se bude konat dne 1. listopa-
du nejspíše o páté hodině odpolední 

v knihovně. Budeme mít možnost omrk-
nout originály všech pěti historických listin, 
s napětím vyčkat na jména výherců poukazů 
k nákupu knih vystavených na 2.000 Kč, 1.500 Kč 
a 1.000 Kč a popovídat si u plných talířků a skleniček.
RETROČTENÍ – to je velká korespondenční sou-
těž Městské knihovny Velké Meziříčí a Moravského 
zemského archivu v Brně, Státního okresního archi-
vu Žďár nad Sázavou, pracoviště Velké Meziříčí.
RETROČTENÍ – to je výprava do dávné minulos-
ti Velkého Meziříčí probíhající v rámci grantového 
programu Zdravé město města Velké Meziříčí a za 
mediální podpory týdeníku Velkomeziříčsko.
RETROČTENÍ – to je neobvyklá hra, kterou si roz-
hodně nenechá ujít žádný milovník historie a četby!

Ivana Vaňková

retrOčtení
NOVÉ KURZY PILATES
GALERIE NOVÝ SVIT VM
www.pilates-studio.cz

tel.: 777 125 119

DOPROVODNÝ 

PROGRAM 

SOUTĚŽE 4 KLÍČE...

SOBOTA 1. 9. 2012

17.00

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
(MUŽE) 

DO POTRAVINOVÉ VÝROBY 
NA 2–3 DNY TÝDNĚ. 

Vhodné i pro důchodce 
nebo vedlejší prac. poměr.

Tel.: 604 214 453

Hledáme samostatnou výčep-
ní nebo aktivního důchodce 
na výpomoc. Prac. doba st-ne 
nebo pá-ne. Tel.: 731 931 421.

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol Velké Meziříčí hledá 
do svých řad nové tanečníky a tanečnice.
Tancujeme klasické country a line dance. 

Více informací na www.kosatky.tym.cz
Tel.: 739 470 248, Tomáš Vidlák, e-mail: prestisi3@seznam.cz

Podrobné informace o připravovaném projektu ve Velkém Meziříčí 
budou  mít občané možnost získat v rámci akce Velkomeziříčské kul-
turní léto. V pátek 24. srpna 2012 od 17 hodin se na velkomeziříčském 
náměstí uskuteční koncert kapely Šafářanka. V rámci doprovodné-
ho programu proběhne informační výstava k připravovanému pro-
jektu. Ústav sociální péče Křižanov připravuje ve Velkém Meziříčí 
výstavbu dvou domků v rámci projektu „Podpora transformace 
sociálních služeb pro lidi s postižením.“ V každém z těchto domků 
by mělo žít 6 klientů ÚSP. Nové bydlení by mělo těmto lidem přinést 
možnost žít běžným způsobem života, tak jak je přirozené pro jejich 
vrstevníky a ostatní lidi v běžné společnosti. Jde o změnu způsobu po-
skytování služby a  také proměnu podmínek v oblasti bydlení.

PhDr. Marie Bartošková, ředitelka ÚSP Křižanov

 „Ze zámku do domků“ 
Svaz diabetiků informuje

UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU

Termín pro podání přihlášek 
prodloužen do 31. 8. 2012, 
Domov pro seniory VM.
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VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

■  Funkční myčku nádobí zn. 
Zanussi, šířka 45 cm, kvalitní 
mytí. Myčka je vhodná k zasu-
nutí pod desku kuchyňské linky 
– vrchní víko je odmontované. 
Cena: 900 Kč. Tel.: 775 680 821
■ Pionýr Jawu 50-20, nové pneu, 
STK do 7. 8. 2013. Pojistka pla-
cená. Pojízdný, výborný stav. Tel.: 
603 922 594.
■ Brambory konzumní, 1 kg/6 Kč. 
Tel.: 605 927 745.
■ Smrkové a borové fošny 5,8 
cm, délka 4 m, stáří 2 roky. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 604 929 174.
■ Ranné brambory Inova. Tel.: 
775 333 021.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marebl, 
Belana, Adéla. Odběr asi od po-
loviny září. Tel.: 607 299 168 nej-
lépe po 17. hodině.
■ Pšenici 450 Kč/q. Ječmen a tri-
tikal 400 Kč/q. Větší množství 
dovezu. Tel.: 739 094 327.
■ Motocykl Jawu 175 (kývač-
ku). R. v. 1960, pojízdný, v dob-
rém stavu, cena dohodou. Tel.: 
566 524 413.
■ Tvarovky z  jedné strany ští-
pané, barvy okrové, 270 ks (3 
celé palety) + zákrytové desky 
barvy okrové, 175 ks. Skladová-
ny na paletách v původním oba-
lu, pouze zákrytové desky byly 
z vrchní části odryté. Cena za vše 
25.000 Kč. Pouze osobní odběr. 

Možno předložit i původní faktu-
ru. Tel.: 721 583 106.
■ Tříkolový elektrický invalidní 
vozík s řídítky. Málo používaný. 
Snadné nastupování a  vystupo-
vání. Je vybaven brzdou a osvět-
lením pro silniční provoz, má 6 
rychlostí vpřed a  vzad. Dojezd 
na jedno dobití je 25–30 km. Na-
bíječka  220 V. Cena dohodou. 
Tel.: 723 287 639.

■ PZ desky (překlady), dél-
ka 117 cm, šířka 30 cm, výš-
ka 9 cm. Tel.: 603  486  666.
■ Letošní ječmen a  pšeni-
ci 450 Kč/q. Tel.: 608  750  072.
■ Vybírač brambor (čert) za fré-
zu Vari. Cena dohodou. Tel.: 
605 299 908.

■ Malotraktor, lištovou sekač-
ku MF 70,  Vari nebo Reform. 
Mám zájem o pásový traktor. Tel.: 

739 704 374, e-mail: patamat75@
email.cz
■ Staré věci z  2. světové  války, 
např. helmu, bajonet, opasek – 
výstroj, kabát, kalhoty a jiné oša-
cení, i poškozené, do sbírky. Tel.: 
733 585 091.
■ Motor z  Jawy 350 - kývačky 
či panelky, i  jiné náhradní díly 
i  celý vrak. Tel.: 732  504  158.
■ Kamna do  garáže nebo 
na  chatu. Tel.: 776  886  576.
■ Garážová vrata – výklopná, po-
užitá, funkční. Tel.: 728 685 443.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a  dobře zaplatím za  vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemín-
ky, plechové — dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do  zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i  potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované ka-
báty, vyznamenání, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, vojenské ná-
šivky, masky, vojenské čepice, bri-
gadýrky, staré fotografie vojáků, 
staré pivní lahve s  nápisem atd., 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

■ Prodám garáž ve Vel. Meziříčí, 
21 m2. Více na tel.: 732 356 290.
■ Prodáme byt 3+1, družstevní, 
ve Velkém Meziříčí. Tel.:
 777 651 911.

■ Prodám panelový byt 3+1 
v  zatepleném domě. Nové el. 
topení, plastová okna. Jižní stra-
na. Velmi pěkný. RK nevolat! 
Cena dohodou. Tel.: 739 155 940.
■ Prodám   slunný byt 3+1 v OV 
na ulici Ke Třem křížům ve Vel. 
Meziříčí. Byt se nachází ve  zdě-
ném obytném domě v  1. NP. Je 
po  částečné rekonstrukci s  no-
vými plastovými okny. K bytu je 
k  dispozici zahrádka o  výměře 
37 m2, sklep, komora, 2  sušár-
ny a  kočárkárna. Byt má garáž, 
která je přímo v  domě, pros-
torný balkon, zděnou kouplenu 
s  vanou a  samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže je 
77,48 m2. Volný je od srpna 2012. 
Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel.: 776  798  182, 773  959  464.
■ Prodám byt 3+1 v  OV ve  Vel. 
Meziříčí. Více na tel.: 732 848 492.
■ Koupíme rodinný dům v  této 
lokalitě nebo okolí, možno 
i  k  rekonstrukci. Volejte nebo 
pište SMS na  tel.: 737  887  121.

■ Nabízím pronájem v RD o jed-
nom pokoji pro 2 děvčata – stu-
dentky. Tel.: 721 871 476.
■ Pronajmu pokoj v  rodinném 

domě ve  Velkém Meziříčí. Tel.: 
603 726 466.
■ Pronajmu byt 2+1, od září, 1. pat-
ro, ul. Novosady. Tel.: 776 886 576.
■ Pronajmeme byt 2+kk s orien-
tací na  JZ ve  zrekonstruovaném 
domě ve  Vel. Meziříčí. Výměra 
58 m2, umístěný v 2. NP. Koupel-
na + el. bojler, samostatné WC, 
starší kuchyňská linka s  el. spo-
rákem, přímotopy sazba D45d, 
krbová kamna na  dřevo, inter-
net, satelit, bezpečnostní dveře, 
vratná kauce. Volný od  konce 
srpna 2012. Tel.: 777  328  124. 
■ Pronajmu byt 3+1 v  panelo-
vém domě na  ulici Poštovní. 
Nájem 4.600 Kč+3.000 Kč zálohy 
na el. energie. Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu nový byt 2+kk 
na  ulici Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu cihlový byt 3+kk 
na  ul. Čermákova ve  Velkém 
Meziříčí. Slunný, částečně zaří-
zený, nejlépe dlouhodobě. Vol-
ný od  poloviny srpna 2012. Tel.: 
606 403 508.
■ Kdo pronajme menší RD ve Vel-
kém Meziříčí. Později s možností 
odkupu. Tel: 725 778 999. 

■ Daruji loňské brambory. Tel.: 
566 544 005.
■ Štěňata labradora, světlá, očko-
vaná, odčervená. Tel.: 720 453 560.
■ Starší nábytek. Za odvoz 
daruji zachovalý starší náby-

tek, ložnice + obývací  pokoj. 
Tel.: 605 371 350, 604 327 528. 

■ Důchodkyně hledá slušnou 
ženu, kamarádku nebo přítel-
kyni na  občasné posezení nebo 
zájezdy i společnou rekreaci. Kdo 
by měl zájem, můžeme se domlu-
vit. Tel.: 604 756 519
■ Je mi 31 let a  hledám dívku 
k  seznámení. Samota je zlá. 
Jsem částečně invalidní důchod-
ce. Mám rád jízdu na kole, jsem 
nekuřák. Meziříčsko, Třebíč-
sko. Tel.: 732  441  727 (i  SMS).
■ SŠ, 52/176, nekuřák hledá spor-
tovně založenou přítelkyni. Poz-
ději možno více. Tel.: 720 232 626.
■ Hledám kamarádku/kamará-
da od 55 let a výš, pokud jsi též 
sama a smutná jako já, napiš mi. 
Buď z Vel. Meziříčí, Vel. Bíteše, 
Jihlavy, Třebíče, Brna a okolí. 
Koníčky: hudba, tanec, kultura, 
cestování, příroda, kolo, pej-
sek. Jsem příjemná, ale nemám 
v životě štěstí. Tel.: 724 851 044.

■ Pomohu s  matematikou stu-
dentům a  žákům SŠ, VŠ, VOŠ 
a  ZŠ, ve  Velkém Meziříčí. Tel.: 
734 599 064.

PrOdáM - kOuPíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti
Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 
Nemáte čas na údržbu za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Nabízím kompletní sečení 
trávy. Tel.: 728 385 122.

MOntáž žaluzie, rOle-
ty Sítě, PvC, kOBerCe.

CaHa tel.: 602 950 763.

Příjem inzerce na adrese: velkomeziricsko@velkomezirisko.cz
Více na www.velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979

 

DISKONT A PRODEJ LEVNÉHO NÁBYTKU 
A  NÁBYTKOVÝCH DÍLŮ

Dům Nábytku NEKO 
otevřel v prvním patře na ploše 450 m2

Připravili jsme pro vás: 
NEJLEVNĚJŠÍ  MATRACE již od 999 Kč/ks (100 ks skladem)
Rošty lamelové již od  650 Kč/ks
Dvojlůžka již od  3.990 Kč (postel, rošt, matrace)
Sedačky již od  6.990 Kč
Obývací stěny již od  2.600 Kč
Kuchyňská pracovní deska 1 cm/1 Kč
Dvířka kuchyňských linek od 20 Kč/ks

www.neko–vm.cz

MASÁŽE LEA SPORTOVNÍ CENTRUM POŠTOVNÍ 8, VM

nabízí masáže: klasické ruční sportovní a relaxační, 
horkými lávovými kameny, 
indickou masáž hlavy (antistresová), Dornovu metodu a Breussovu 
masáž, havajskou Lomi Lomi, medovou, ruční lymfodrenáž těla.

Provozní doba dle domluvy s klientem. Mgr. Lea Fučíková, 
e-mail: lea.fucikova@seznam.cz, tel.: 775 290 171

Koupím RD či chatu k  trvalé-
mu bydlení ve Velkém Meziříčí 
a  okolí se zahrádkou. V  ceně 
do  1,2 mil. Kč. Volejte pouze 
po 15. hodině.  Tel.: 608 839 007.

Požadujeme vzdělání technického směru, znalost čtení výkresové 
dokumentace. 
Znalost AJ a praxe v automotive výhodou.
Nabízíme perspektivní a dlouhodobou práci. 
Atraktivní finanční ohodnocení. 
Možnost profesního vzdělávání.
Bližší informace k jednotlivým pozicím vám poskytneme na 
tel.: 724 128 234. Životopisy zasílejte na emailovou adresu:
blanka.coufalova@itwmetal.cz

Nástrojař, Technik-mechanik, Operátor-seřizovač, 
Údržbář hlubokotažných lisů

Silná a stabilní společnost ITW Pronovia nabízí následující 
volná pracovní místa:

TBG PKS, a. s.
Brněnská 126/38
Žďár nad Sázavou

přijme pro provoz betonárky 
ve Velkém Meziříčí

ŘIDIČE AUTODOMÍCHÁVAČE, MÍCHAČ

Požadujeme:  ► řidičský průkaz sk. C
  ► profesní průkaz - výhodou
  ► strojnický průkaz - výhodou
  ► znalost práce na PC podmínkou

kontakt: tel. 602 552 393

lisovna plastů, spol. s r. o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu 

spolupracovníka na pozici:

náStrOJař 
ve  dvOuSMěnnÉM  PrOvOzu

Požadujeme:
• vyučení v oboru nástrojař, obráběč kovů, strojní mecha-
nik nebo v jiném příbuzném strojním oboru • praxe 
v oboru výhodou • manuelní zručnost, přesnost • schop-
nost 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 roč-
ně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy • 
6 týdnů dovolené • příspěvek na stravování • další zam. 
výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Tel: 604 737 506 info@actibois.cz

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

Pracovité muže
do dřevovýroby

■
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Blahopřání

Poděkování

SPOlečenSká ruBrika

Taneční kurzy v Jupiter clubu jsou určeny především pro dospívající 
mládež ve věku od 16 let. Naučíte se zde nejen základům společenské-
ho tance, ale též pravidla společenského chování. Zahájení kurzu bude 
17. 9. 2012, zakončení v prosinci 2012. Přihlásit se můžete do 14. 9. 
2012. V rámci výuky proběhe 11 lekcí – 1× v týdnu (vždy v pondělí), 
Ples v bílém, závěrečná Barevná prodloužená.         www.jupiterclub.cz  

taneční kurzy v JuPiter CluBu

Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé všech věkových kategorií. 
Nabízíme výuku standardních, klasických, moderních a latino-páro-
vých tanců pod vedením lektorky Vlasty Buryanové z Taneční školy 
STARLET Brno. Začínáme 8. 10. 2012 ve 21 hodin, končíme 26. 11. 
2012, v případě zájmu pokračujeme v kurzu pro pokročilé od ledna 
2013. Uzávěrka přihlášek 5. 10. 2012. Kurzovné 1.600 Kč/taneční pár.  
Přihlášky přijímá a informace poskytuje program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.cz.

Kurz pro dospělé – pokročilí i začátečníci

Kurzy pro školy

24. 8. 17.00 Šafářanka, ÚSP Křižanov
25. 8. 17.00  Orchestr a pěvecký sbor ZUŠ VM 
26. 8. 17.00  Divadlo IKAROS – muzikálové písničky
  1. 9. 15.00  4 klíče k velkomeziříčské bráně

Vzpomínky

Vzpomínky

velkOMeziříčSkÉ kulturní lÉtO

Zahradnictví Rozmarínek 
vás zve na 

prodejní výstavu 
Květiny podzimu 

22.–26. 8. 2012
Zahradnictví Rozmarínek 
Vídeň 91, otevírací doba: 

st, čt 8-12, 13-17 h, 
pá 8-12, 13-18, ne 14–18 h

www.zahradnictvivm.cz

Děkuji všem za projevenou soustrast k úmrtí mého manžela, za po-
moc a podporu mému bratrovi Františkovi, jeho manželce Míle a dě-
tem Andree, Bohdanovi a Svaťce v manželově těžké nemoci. 
Rovněž děkuji MUDr. Doležalovi a zdravotním sestrám, paním Rau-
šové a Vávrové.

Květoslava Macáková

❧Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho miloval, nezapomene. ❧

Dne 13. srpna 2012 jsme vzpo-
mněli 3. smutné výročí, kdy nás 
opustil manžel, tatínek a  děde-
ček, pan 

František Starý 
z Velkého Meziříčí. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka, synové 
a dcera s rodinou.

Sbohem, milovaný příteli...
Všichni jsme věděli, že náš přítel 
a kamarád, pan 

Miroslav Macák 
je velmi těžce nemocný. Přesto 
zpráva, že Miloš v pátek 27. čer-
vence v  ranních hodinách v  ná-
ruči své milované manželky ze-
mřel, byla pro nás všechny velmi 
smutná. 
Odešel člověk, který svojí pova-
hou a  svým přístupem byl vždy 
uklidňujícím faktorem našich 
častých společných debat. 

Přes mnohé životní obtíže byl vždy optimistický, veselý, družný 
a skromný, s kladným postojem k lidem a především ke svým blízkým 
kamarádům. Rozuměl si s námi a cítil se mezi námi šťastný.
V důchodovém věku se vrátil ke svému řemeslu a při různých opráv-
kách dokázal, že své řemeslo „pánský krejčí“ nikdy nezapomněl. 
V jeho posledních chvílích života mu byla největší oporou jeho milo-
vaná manželka Květa.
Touto cestou vzdáváme poslední poctu člověku, který vždy rozdával 
krásu a radost života svým nejbližším a kamarádům.
A za to, drahý Miloši – nikdy na Tebe nezapomeneme!

Za všechny kamarády Zdeněk Horák

Dne 17. srpna 2012 se dožil 
70 let pan 

Zdeněk Horák. 

K  tomuto jubileu mu přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody.

Manželka, dcera a syn s rodinami

Dne 23. 8. 2012 uplyne již 13 let, kdy nás navždy opustila naše ma-
minka

Terezie Kučerová.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Výročí 50 let společného života oslavili 18. srpna 2012 

manželé Mejzlíkovi z Velkého Meziříčí.

Přejeme jim pevné zdraví, hodně radosti
a další pěkné společné zážitky. 

Celá rodina

❧Odešla jsi tiše, 
bez slůvka rozloučení,
tak náhle, 
že až těžko k uvěření. 
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, stále je v srdci 
bolest a tiché vzpomínání.❧

Dnes, 22. 8. 2012, si připomíná-
me 12. smutné výročí úmrtí paní 

Jany Mejzlíkové
z Velkého Meziříčí.

S láskou stále vzpomínají rodiny Mejzlíkova, 
Savvinova, dcera a syn s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří se s námi přišli naposledy rozloučit s naším dra-
hým synem 

Markem Kolouchem, který zemřel 22. 7. 2012 ve věku 11 let. 
Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří se o syna starali při jeho 
náročné péči.

Děkují Kolouchovi

Poděkování za projev soustrasti a za pomoc 

Dne 10. srpna 2012 uplynulo 13 
roků, kdy nám navždy odešel náš 
starostlivý manžel, tatínek a obě-
tavý dědeček, pan 

Stanislav Krejčí 
ze Lhotek. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

❧ Smutný je domov, 
smutno je v něm, 
chybíš nám maminko, 
chybíš nám všem. 
Nebylo Ti dopřáno déle s námi být, 
nebylo léku,
abys mohla s námi žít.
Nikdy už maminko, nikdy nám 
neporadíš, nikdy se neusměješ, 
vnouče své nepohladíš.
To, že čas rány hojí, je jenom pou-
hé zdání. Stále je v srdci velká bo-
lest a tiché vzpomínání. ❧

Dne 25. 8. 2012 vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší drahé manželky, 

maminky a babičky, paní Marie Čamkové z Březejce.

Stále vzpomínají manžel, syn Miloslav, syn Zdeněk s rodinou 
a dcera Jana s rodinou. 

❧ Kdo v srdci žije – neumírá. ❧

Dne 29. 8. 2012 vzpomeneme 
třetí smutné výročí úmrtí naší 
drahé manželky, maminky a ba-
bičky, paní 

Emilie Kafkové z Mostišť.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů z Laviček se dne 12. 8. 2012 zúčastnil IX. 
ročníku Evropské soutěže koňských stříkaček v polském Cichowu. 
Vedení SDH touto cestou děkuje všem, kteří se zúčastnili jak příprav, 
tak i samotné soutěže.
Dále děkujeme také paní hraběnce Márii Podstatzké.

Vedení SDH Lavičky

Hasiči z Laviček s M. Podstatzkou u koňské stříkačky 
pocházející od jejich předků. Foto: archiv SDH

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

JARMILA DVOŘÁKOVÁ
PROZÁŘENÉ SLUNCEM

OD 3. 9. DO 3. 10. 2012

NA VÝSTAVU 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

WWW.KNIHOVNAVM.CZ

Poděkování za poslední rozloučení 

Kurz keramiky v Jupiter clubu
Pod vedením Hanky Cejpkové proběhne v Jupiter clubu opět kurz ke-
ramiky. Kurzovné 2.250 Kč, zahájení 4. 10. 2012, ukončení 31. 1. 2013, 
keramická dílna JC (suterén), modelování, základy práce s kruhem. Při-
hlášky a více informací na program. oddělení JC. Uzávěrka 1. 10. 2012. 

Program oslav 140. výročí založení SDH Velká Bíteš: 
► pátek 31. 8. 2012 –17.00–17.45 svatofloriánská mše sv. v kostele sv. 
Jana Křtitele ve Velké Bíteši, celebruje P. Mgr. Tomáš Holcner
► sobota 1. 9. 2012 – 10.00 slavnostní zahájení hasičské výstavy 
v Městském muzeu na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši „Pomoc 
v nouzi, naše poslání aneb tradice zavazuje“
10.00–17.00 program pro děti na náměstí, výstava hasičské techniky
13.00 průvod městem od bítešského kulturního domu až na náměstí za 
doprovodu dechové hudby Doubravěnka a mažoretek
13.30–17.00 ukázky hasičské techniky od nejstarší po nejmodernější
17.00–19.00 soutěž v netradičních disciplínách
19.00–22.00 lidová veselice na náměstí, hraje dechová hudba Doubra-
věnka (při nepříznivém počasí v kulturním domě Vlkovská 482)
Po celý den občerstvení zajištěno.                                                   -sdhvb-

140. výrOčí SdH velká Bíteš
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Tréninky foTbalových 
přípravek
V  úterý 28. srpna v  15.30 
začínají tréninky fotbalo-
vým přípravkám ročníků 
2005 a mladším, a  to na hři-

šti U  Tržiště. 
Trénovat se 
dále bude 
v  úterky 
a  pátky 

ve  stejném 
čase.    -ves-

Tým složený z velkomeziříčských 
fotbalistů pod názvem La Buca-
ñeros se zúčastnil 22.–24. 6. 2012 
neoficiálního mistrovství ČR 
v  malé kopané v  Českém Dubu, 
který pořádal bývalý ligový fot-
balista a  komentátor ČT Luděk 
Zelenka za  spolupráce mnoha 
sponzorů. Do turnaje se přihlási-
lo 60 týmů z celé České republiky 
a dva týmy hvězd Real Top Praha 
(Záruba… atd.) a  Nova Team. 
Hrálo se 2× 10 min. 
Ve  skupině L jsme hráli v neda-
leké Bohumilči s  týmy AC Bon-
go Bongo, Los Bembelos, FC 
Rudlinky, FC Wanted Criminal. 
První zápas jsme sehráli s týmem 
AC Bongo Bongo, který jsme 
nakonec zvládli, když dvakrát 
skóroval Michal Bouček. V  dal-
ším nás čekal tým Los Bembelos. 
Ten jsme porazili 4:1, na  gólech 
se podíleli: Adam Pospíšil, Lukáš 
Liška, Pavel Wasserbauer, Aleš 
Dočkal. Ve  třetím zápase jsme 

zvítězili nad FC Rudlinky 10:3, 
góly vstřelili: 3× Adam Pospíšil, 
2× David Polák, 1× Lukáš Liška, 
Pavel Wasserbauer, Aleš Dočkal, 
Tomáš Kuřátko, Michal Bouček. 
To znamenalo, že jsme postoupili 
do velkého nedělního finálového 
turnaje. Poslední zápas ve  sku-
pině byl pro nás jen tréninkový, 
který jsme nakonec zvládli a po-
razili jsme FC Wanted Criminal 
10:1, góly vstřelili: 2× Adam Po-
spíšil, Lukáš Liška, Aleš Dočkal, 
Pavel Wasserbauer, 1× David 
Polák, Jakub Večeřa. Sobotní 
den zdaleka nekončil, čekal nás 
doprovodný program v  místě 
dění, v  Českém Dubu. Hlavním 
bodem bylo vystoupení zpěvačky 
Olgy Lounové. Tečku za skvělým 
dnem udělala skupina Těžkej 
Pokondr, která dokázala udělat 
velkou show pro skandující fa-
noušky. Poslední nedělní finálo-
vý turnaj jsme odehráli v Českém 
Dubu, kde nás čekal tým TTNF, 

za  který hráli někteří hráči ze 
Slovanu Liberec B. Za nerozhod-
ného stavu 1:1 přišly 3 pokutové 
kopy. Na  první penaltu se posta-
vil soupeř a  skóroval. Naši první 
penaltu proměnil bez problému 
Lukáš Liška. Druhou proměnil 
opět soupeř, na ni musel dokázat 

odpovědět Jakub Večeřa, ale ne-
dokázal trefit bránu. Třetí penaltu 
proměnil opět soupeř a  mohl se 
radovat z postupu do další vyřazo-
vací části. Na turnaji jsme skončili 
nejhůře 16. z 60 týmů. Vlastními 
chybami během zápasu jsme se 
připravili o  skvělé umístění. Vů-

bec nemusíme nad tímto zápasem 
smutnit, protože jsme předvedli 
skvělý týmový výkon a  hlavně 
skvělou partu. Turnaj vyhrál KO 
team. Chtěl bych poděkovat všem 
našim hráčům, kteří se akce zú-
častnili, a  Luďku Zelenkovi, bez 
nějž by vůbec nevznikla. 

turnaJ v MalÉ kOPanÉ – zelenka CuP 2012

-ls-

Horní řada zleva: Michal Bouček, Lukáš Liška, Tomáš Malec, Aleš Dočkal, Adam 
Pospíšil, David Polák. Dolní řada zleva: Jakub Večeřa, Pavel Wasserbauer, Libor 
Smejkal, Eda Smejkal, Tomáš Kuřátko, Patrik Pokorný. Foto: archiv L. Smejkala

fOtBal žáCi

FC VM U13 – Vyškov 9:8
Branky: 2× Jeřábek, Mitáš, Male-
ta, Macek, Malata Mar., Burian, 
Koudela
FC VM U12 – Vyškov 17:3 (7:2)
Branky: 2× Malata Mir., 2× Tě-
šík, 2× Němec, 2× Uhlíř, 2× Šev-
čík, 2× Blažek, 2× Vala, Bačák, 
Bibr, Bula

HOdnOCení fOtBalu Mužů divizní SkuPiny d v SOutěžníM rOčníku 2011/2012

HOdnOCení SOutěžníHO rOčníku 2011/2012 druHÉ ligy HázenÉ Mužů

Před sezonou 2011/2012 došlo 
u  týmu FC VM A k několika vý-
razným změnám. Vedení klubu 
neprodloužilo smlouvu trenéru 
Milanu Volfovi a  s  ním ukončil 
činnost celý realizační tým. Nově 
se ho ujala trenérská dvojice Tomáš 
Maruška a  Libor Smejkal, vedou-
cím se stal Jaroslav Mynář a funk-
ci lékaře a  maséra převzala Dana 
Hlávková. K  výrazným změnám 
došlo i v kádru týmu. Na hostová-
ní do Rakouska odešly dlouholeté 
opory Ladislav Němec a František 
Pokorný, stejným směrem zamířil 
i Jirka Jaroš a na hostování do Líš-
ně odešel Jarda Dufek. Nová tre-
nérská dvojice řešila oslabení týmu 
zařazením mladých odchovanců 
do A týmu, a  to Michala Boučka, 
Slávka Kozuně, Edy Smejkala a Ja-
kuba Vítka. Do přípravy se zapojil 
i trenér Tomáš Maruška.

V  úvodu nového ročníku ne-
předváděl tým špatné výkony, ale 
slabá produktivita útoku přinesla 
sérii pěti těsných porážek. Vedení 
klubu na to reagovalo posílením 
útočných řad, když po  pátém 
kole přišel na hostování z FC Vy-
sočina Jihlava útočník Pavel Simr 
a  o  kolo později další ofenzivní 
hráč Radek Görner. Příchodem 
těchto hráčů se zvýšila úder-
ná síla týmu a  výsledky na  sebe 
nedaly dlouho čekat. Vítězství 
ve  Vyškově a  remíza s  Tasovi-
cemi přinesly do  týmu povzbu-
zení a  po  těsné porážce v  derby 
ve  Žďáře nad Sázavou a  nepo-
vedeném utkání doma s  Třebíčí 
přišla série šesti utkání, kdy tým 
získal za tři vítězství a tři remízy 
12 bodů. A  tak závěr podzimu 
pokazila jen domácí porážka od 
Sparty Brno v  posledním kole. 

Po  počáteční výsledkové krizi 
byl konečný výsledek podzimu 
16 utkání, 4 výhry, 4 remízy a 8 
proher při skóre 22:24 a zisku 16 
bodů brán jako uspokojivý.
Před jarní částí soutěže odešla 
od  týmu dlouholetá opora Jir-
ka Hort, hostování neprodloužil 
brankář Rosťa Kruba a  činnost 
ukončil nadějný obránce Zdeněk 
Večeřa. Naopak tým získal další 
výraznou posilu, z  FC Vysočina 
Jihlava přišel obránce Jan Šimáček 
a z hostování v Líšni se vrátil Jar-
da Dufek. Začátek jara týmu vyšel 
herně i výsledkově. V prvních pěti 
utkáních získal 11 bodů a posunul 
se v tabulce na 9. místo. Následně 
však přišla série nucených absencí 
za žluté karty, zdravotní problémy 
Lukáše Berky, Jardy Dufka a Pav-
la Simra a  po  domácí porážce 
od  Žďáru nad Sázavou se dostali 

hráči do herní a výsledkové krize. 
V  následujících devíti utkáních 
získali jen 7 bodů za  jednu vý-
hru, čtyři remízy a  čtyři porážky 
a  skončili na  celkovém 13. místě 
s  výsledkem 30 utkání, 8 výher, 
10 remíz, 12 porážek, skóre 41:43 
a ziskem 34 bodů. 
Vyjádření trenéra Libora Smej-
kala: Těsně před začátkem sezo-
ny náš tým opustili čtyři hráči 
základní sestavy. I  když  mladí 
a  nezkušení kluci předváděli vy-
rovnané souboje, chyběl nám 
střelec, který by zápas rozhodl. 
Museli jsme angažovat duo G+S 
(Görner a  Simr), které nás po-
sunulo v  podzimní části do  hry 
o  záchranu. V  zimní přestávce 
nás opustil nejzkušenější hráč 
Jirka Hort, a  tak jsme jej nahra-
dili Honzou Šimáčkem, který 
dodal klid do našich zadních řad. 

Zimní příprava se povedla, kluci 
ji poctivě odmakali a  i  výsledky 
v přípravě naznačovaly, že na tom 
nejsme špatně. V úvodu jarní části 
se nám výsledkově dařilo a po 22. 
kole jsme byli dokonce na osmém 
místě. Pak se opět projevila trochu 
nezkušenost, došlo k poklesu for-
my a my klesli k sestupovému pás-
mu. V závěru nás pronásledovala 
smůla a zranění. Přes to všechno 
se nám podařilo zapracovat další-
ho odchovance, dorostence Stan-
du Štefka. Se sezonou výsledkově 
nemohu být spokojen, ale pokud 
vezmu v potaz vše, co nás před se-
zonou a v ní potkalo, je to slušný 
výsledek. I  tak bych chtěl podě-
kovat všem hráčům, co nastoupili 
za  A – tým, realizačnímu týmu, 
výboru FC, fanouškům a svému 
trenérskému kolegovi Tomáši 
Maruškovi.“

Statistiky týmu
Odehrané minuty: 1. Netrda 
Miloš 2  540; 2. Krejčí Jaroslav 
2 486; 3. Mucha Patrik 2 475; 4. 
Mucha Zdeněk 2  113; 5. Simr 
Pavel 2  091; 6. Invald Roman 
2 070; 7. Görner Radek 2 070; 8. 
Smejkal Eduard 2 070; 9. Souček 
Milan 1  816; 10. Berka Lukáš 
1 541.
Střelci: 1. Simr Pavel 15; 2. Gör-
ner Radek 12; 3. Mucha Zdeněk 
3; 4. Hort Jiří 2; Smejkal Eduard 
2; Vítek Jakub 2; 5. Mucha Patrik 
1; Berka Lukáš 1; Beran Vlastimil 
1; Maruška Tomáš 1.
Žluté karty: 1. Souček Milan 8; 
2. Krejčí Jaroslav 6; Mucha Patrik 
6; 3. Mucha Zdeněk 5; 4. Smej-
kal Eduard 4; Görner Radek 4; 5. 
Berka Lukáš 3; Hort Jiří 3; Simr 
Pavel 3; 6. Netrda Miloš 2; Vítek 
Jakub 2. -myn-

Pro letošní rok byl hlavní cíl 
A družstva pod vedením trenéra 
Vlastimila Vaverky držet klidný 
střed tabulky. Celkovým výsled-
kem bylo šesté místo. Oproti 
loňské sezoně si družstvo mužů 
polepšilo o  tři příčky a  celkové 
umístění je tedy uspokojivé.
Naší snahou bylo vyhrávat domá-
cí zápasy a  přivézt i  nějaké body 
z venku, a to především od soupe-
řů ze spodní části tabulky. Sezona 
nakonec proběhla podle předpo-
kladů a  dle našich tréninkových 
možností. Většina hráčů studuje 
vysoké školy, což nás omezuje 
v  přípravě. Tréninky jsme dohá-
něli, jak se dá, i v  sobotu nebo v 
neděli podle hracího plánu. Za to 
je nutné hráče pochválit, protože 
to na  této úrovni není úplně ob-
vyklé takto trénovat.
Během roku nás postihla celá 
řada zranění důležitých hráčů. 
První problém měl Roman Ma-
tušík. Naše nejzkušenější spojka 
nakonec kvůli bolestem zad na-
stoupila pouze v  jednom utká-
ní. Martin Kříbala odstoupil 
ze sezony kvůli zranění kolene 
a kotníku. Pavol Živčic se zápěs-
tím a  Jakub Bezděk s  ramenem 
dohráli sezonu se sebezapřením 
a hned šli na operaci. Pokud pů-

jde rekonvalescence podle plánu, 
tak oba hráči by se měli zapojit 
do  letní přípravy. Do  jarní části 
již nenastoupil kvůli pracovnímu 
vytížení také Vojtěch Hron.
Zraněním Matušíka družstvo 
přišlo o hlavního střelce. Z  toho 
vyplynulo, že se letní příprava 
zaměřila na  obranu, což se nám 
vyplatilo. V  některých zápasech 
jsme nedostali ani 20 branek, což 
je pro nás velmi dobré. Zásluhu 
na  tom mají i  oba brankáři, jak 
zkušený David Stoklasa, tak i stá-
le se zlepšující mladík Libor Ko-
tík. Ondra Poul, který odchytal 
sezonu za  B tým, je velkým pří-
slibem do budoucna. Na Matuší-
kovo místo naskočil Petr Kříbala, 
jenž odehrál sezonu s  velkým 
zatížením. S touto rolí se ale po-
pasoval velmi dobře. Rovněž se 
nám podařilo zabudovat do áčka 
kluky z našeho rezervního týmu. 
Osvědčil se jak Pavel Strašák 
na  pravé spojce, tak i  Vítězslav 
Trojan na střední spojce.
Celkově se dá zhodnotit, že sou-
těž dopadla podle předpokladů. 
O  postup si to rozdalo zkušené 
družstvo Hustopečí a  ambicióz-
ního Nového Veselí. Hustopeče 
soutěž vyhrály zaslouženě, pro-
tože měly vyrovnanější kádr, ale 

nakonec do první ligy postupuje 
Nové Veselí, protože tým Husto-
pečí první ligu nepřihlásil.
Za  největší úspěch v  sezoně je 
bezesporu výhra 21:19 v  Kostel-
ci na Hané, tamní družstvo totiž 
ještě loni hrálo první ligu a  na-
šemu družstvu se tam podařilo 
vyhrát poprvé v historii. Naopak 
nejméně se nám povedl domácí 
zápas s  Prostějovem, kde jsme 
utržili velkou porážku 27:36. 
Hodně nás také mrzí porážka 
o branku se slabším Havlíčkovým 
Brodem. Družstvo na tento zápas 
odjelo s  minimálním počtem 
hráčů a  navíc se střelecky příliš 

nedařilo. Tyto dva body nám pak 
v  konečném zúčtování chyběly 
k celkově 4. příčce.
Pro příští sezonu by se měl kádr 
udržet pohromadě. Do  přípravy 
by se měla zapojit čtveřice zra-
něných. Do širšího kádru budou 
zařazeni čtyři dorostenci, kteří 
budou mít možnost se ukázat.
Přípravu zahájíme tradičně za-
čátkem srpna, kdy sehrajeme pří-
pravné utkání proti aktuálnímu 
mistrovi ČR Zubří, které bude 
ve Velkém Meziříčí na soustředě-
ní. Pak bude následovat fyzická 
příprava a  koncem srpna her-
ní soustředění v  Rožnově p. R. 

V září ještě absolvujeme příprav-
ná utkání a sezonu zahájíme opět 
prvním kolem Českého poháru.
V  letošním roce bychom chtěli 
navázat na loňskou práci v obraně 
a ještě navíc se zaměřit na aktivní 
obranný systém, který jsme zkou-
šeli na konci této sezony. Samozřej-
mě bychom také chtěli zlepšit herní 
projev v útoku, který byl v někte-
rých zápasech velmi pasivní.
Sestava a branky: David Stoklasa 
(1), Libor Kotík, Ondřej Poul – 
Petr Kříbala (96), Jakub Bezděk 
(89), Pavel Strašák (78), Radim 
Fischer (74), Ladislav Konečný 
(54), Pavol Živčic (40), Jiří Kaš-
tan (32), Vítězslav Večeřa (24), 
Miloš Necid (19), Martin Kříbala 
(17), Vojtěch Hron (17), Vítězslav 
Trojan (11), Petr Babáček (7), Pa-
vel Kříbala (2), Roman Matušík 
(2), Tomáš Málek, David Kubiš, 
trenér Vlastimil Vaverka, vedoucí 
družstva Petr Vodák.

-šid-, foto: archiv TJ Sokol VM
1. Hustopeče 22 20 0 2 711:485 40
2. Nové Veselí 22 20 0 2 703:557 40
3. Prostějov 22 14 0 8 654:633 28
4. Kostelec n. H. 22 12 0 10 590:584 24
5. Bohunice 22 12 0 10 574:564 24
6. V. Meziříčí 22 11 1 10 563:567 23
7. Ivančice 22 10 1 11 560:571 21
8. H. Brod 22 9 0 13 601:649 18
9. Kuřim  22 7 2 13 593:659 16
10 Sokolnice 22 6 2 14 564:629 14
11. Maloměřice 22 6 0 16 528:610 12
12. Telnice 22 1 2 19 519:652 4

HC Sokol Křižanov 
pořádá 

KŘIŽANOVSKÝ
TRIATLON
v sobotu 1. září 
2012 v areálu re-
kreačního střediska 
DRAK v Křižanově.

Prezence probíhá 
od 10.00, začátek 
v 11.00.
Disciplíny: doros-
tenci, muži – 800 m 
plavání – 45 km kolo 
– 8,5 km běh; doros-
tenky, ženy – 400 m 
plavání – 30 km kolo – 
4 km běh
Kategorie: muži – 
dorostenci, 18–35 
let, 36–49 let, 50 let 
a více; ženy – doros-
tenky, 18–39 let, 40 
let a více
Startovné 100 Kč 
(první 3 obdrží cenu, 
všichni občerstvení). 
Závod se koná 
za každého počasí 
a na vlastní nebez-
pečí. 

-ves-
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Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
V pátek 17. srpna se ve  skvělé du-
ševní svěžesti, zdraví a chuti do ži-
vota dožil významného životního 
jubilea 70 roků pan Zdeněk Horák. 

Podstatnou část svého života spojil 
s kopanou. Jeho fotbalové začátky se 
datují od  roku 1953 v  moravském 
klubu Hanácká Slávie Kroměříž, 
kde do nástupu na VZS v roce 1961 
do  Dukly Brno prošel všemi věko-
vými kategoriemi. Zde se dostal 
i  do  výběru Moravy (1960), který 
porazil výběr dorostu Čech 1:0. Jeho 
fotbalová kariéra za A – tým mužů 
Velkého Meziříčí, který hrál převáž-
ně I. B třídu a od roku 1966 I. A tří-
du, začala 1. září 1963. 
V  roce 1967 „Šabatka“ (přezdív-
ka, kterou si přinesl z Kroměříže 
po svém fotbalovém vzoru) svoji ak-
tivní kariéru ukončil. Rád vzpomí-
ná na spoustu spoluhráčů i trenérů. 
Ovšem jako nejlepšího hodnotí Fero 
Mráze z Bratislavy, který byl na VZS 
v Lavičkách, a odchovance zdejšího 

fotbalového klubu  Jindřicha Lišku. 
Již od podzimu roku 1967 se Zde-
něk Horák stal členem výboru od-
dílu kopané. Krátkodobě trénoval 
dorost a byl i rozhodčím OFS Žďár 
n. S. Ovšem zaměstnání mu v těch-
to činnostech nedovolilo pokračovat. 
Přesto se stal v  letech 1970–1973 
předsedou fotbalového klubu Spar-
tak Kablo Velké Meziříčí. Dle dení-
ku Rovnost byl nejmladším předse-
dou v rámci Jihomoravského kraje. 
Váží si úspěchu A  – týmu mužů, 
který v roce 1972 historicky poprvé 
postoupil do KP, dosáhl také vyso-
kých diváckých návštěv (800–1200), 
a též toho, že v tomto období si bylo 
možno na  Tržišti vsadit na  výsle-
dek utkání. Až do  roku 1990 byl 
řádným členem výboru fotbalové-
ho klubu, ale i  později ještě dělal 

fotbalového hlasatele. Dnes chodí 
na  meziříčský fotbal nepravidel-
ně, ale stále jej pravidelně sleduje. 
Všem našim týmům „drží palce“ 
a do nadcházející sezony přeje hod-
ně bojové nálady, ale i trochu toho 
„pokaka--ho“ sportovního štěstí. 
A přeje si: „Nezapomínejte na  své 
předchůdce, hráče i  funkcionáře, 
kteří drželi prapor fotbalového od-
dílu v našem městě v časech minu-
lých. A vzpomínejte s úctou i na ty, 
co již mezi námi nejsou.“
Zdeňku, ať Ti zdraví slouží ještě 
spoustu let, ať jsi stejně tak vitální, 
jako doposud, a  ať máš radost ze 
všeho, co je Ti blízké. To Ti přeje 
nejen výbor FC Velké Meziříčí, ale 
i kamarádi a  také já, kterého jsi 
spoustu věcí naučil.

Otto Doležal, FC VM
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kdy a kaM 
na fOtBal

Velkomeziříčští porazili favorizovanou Líšeň
MSD sk. D
FC VM A – SK Líšeň 2:1 (0:1)
Střelci: 46. a 59. Simr – 25. Oprchal. 
Rozhodčí: Reich, Fridrichovský, 
Talpa. Sestava FC VM: Invald – 
Mucha Z., Souček, Pokorný, Krejčí 
– Dufek (69. Vítek), Šimáček, Ber-
ka, Smejkal (78. Kučera), Netrda 
(84. Bouček) – Simr na lavičce Si-
mandl, Štefka, trenér Smejkal. ŽK: 
Smejkal. Diváků: 397.
V  prvním domácím utkání jsme 
přivítali tým SK Líšeň, který pa-
tří k  favoritům tohoto ročníku. 
Od  úvodních minut jsme byli 
svědky pohledného utkání hra-
ného ve  svižném tempu. Střely 
padaly na  obě brány, ale bez gó-
lového zakončení. To přišlo až 
ve  24. minutě, kdy fauloval před 
vápnem Milan Souček. Míč si po-
stavil Oprchal a  přesnou střelou 
na  zadní tyč nedal našemu gól-
manovi šanci 0:1. Vedoucí branka 
vlila hostům ofenzivní síly a ve 28. 
minutě zahrávali další přímý kop 
Milotínským, Roman Invald však 
míč zachytil. Ve 33. minutě se ob-
jevil za  naší obranou Milotínský, 
ale náš gólman mu včasným vy-
běhnutím a  výborným zákrokem 

v zakončení zabránil. Ve 35. minu-
tě se po souboji s Pavlem Simrem 
zranil Huška a  musel být střídán. 
Ve 37. minutě se po centru Miloše 
Netrdy dostal k zakončení Zdeněk 
Mucha, ale s  jeho nepříliš pove-
denou hlavičkou neměl gólman 
Hladký problémy. V závěru utkání 
se domácí hráči pokusili o vyrov-
nání stavu. Ve 40. minutě rozehrál 
přímý kop Milan Souček, míč našel 
hlavu Pavla Simra, který jej nasmě-
roval do brány hostí, Hladký však 
konečky prstů míč vytáhl na  tyč, 
od které se odrazil a po brankové 
čáře zamířil mimo bránu. Ve  43. 
minutě šel po přesném centru Edy 
Smejkala sám na  gólmana Pavel 
Simr, ale pomezní zvedl praporek 
a hlavní sudí odpískal ofsajd, i když 
hráči a  fanoušci domácích sedící 
proti místu přestupku s  tímto po-
souzením nesouhlasili. A tak se šlo 
do kabin za nepříznivého stavu 0:1.
Tak jak aktivně domácí hráči první 
poločas zakončili, tak do druhého 
nastoupili. Již ve 46. minutě zpra-
coval dlouhý výkop Pavel Simr pro 
Edu Smejkala, ten poslal přesnou 
přihrávku za obranu hostí a Pavel 
Simr prokázal své střelecké schop-

nosti 1:1. Hráči Líšně se hned sna-
žili o  odpověď, ale jejich tlak při-
nesl jen sérii rohových kopů, bez 
vážnějšího ohrožení domácí brány. 
Výjimkou byla střela Pechy v  54. 
minutě, kterou však Roman In-
vald výborným zákrokem vytlačil 
na další rohový kop. V 57. minu-
tě fauloval nepochopitelně zezadu 
bez míče Milotínský našeho Zdeň-
ka Muchu, ale rozhodčí k překva-
pení všech karetní trest neukázal. 
V  59. minutě hodil Miloš Netrda 
aut do  vápna na  Pavla Simra, ten 
si míč zpracoval na prsou a střelou 
z  otočky nedal Hladkému šan-
ci 2:1. Hosté po  druhé obdržené 
brance znervózněli, a  to se proje-
vilo hlavně v zakončení. V 67 mi-
nutě pronikl do vápna Pavel Simr, 
ale míč si moc pokopnul a gólman 
Hladký byl pozorný. V  této části 
utkání se naši hráči již více zatáhli 
a tak soupeř hrozil hlavně ze stan-
dardních situací. Ale gól už nepadl 
ani na jedné straně, a tak se mohla 
ze zisku tří divizních bodů radovat 
domácí lavička.
„Věděli jsme, že náš dnešní soupeř 
je výborný v ofenzivě, proto jsme 
nastoupili v  rozestavení 4-5-1. 

Tím, že jsme zahustili střed hři-
ště a  kombinovali na  jeden nebo 
dva doteky, přecházeli jsme rychle 
přes krajní záložníky do protiúto-
ku a  zastavovali rozehrávku sou-
peře na polovině hřiště. Hosté sice 
vyhráli poločas 1:0, když trefili gól 
ze standardky, ale pro nás bylo 
důležité, že jsme zápas nevzdali 
a hned na začátku druhé půle vy-
rovnali. Kluci hráli zodpovědně 
až do poslední minuty zápasu, vý-
borně se nabízeli bez míče a dob-
rým pohybem přehrávali soupeře. 

Myslím si, že za  dnešní výkon si 
vítězství zasloužíme,“ zhodnotil 
utkání trenér Smejkal.
1. Vrchovina 2 2 0 0 7:2 6
2. Bystřice n. P. 2 2 0 0 3:0 6
3. DOSTA Bystrc 2 1 1 0 4:3 4
4. Třebíč 2 1 1 0 3:2 4
5. Vikt. Otrokovice 2 1 0 1 6:3 3
6. Líšeň 2 1 0 1 6:4 3
7. Pelhřimov 2 1 0 1 3:3 3
8. Tasovice 2 1 0 1 3:3 3
9. Velké Meziříčí 2 1 0 1 2:3 3
10. Polná 2 1 0 1 2:5 3
11. Napajedla 2 0 2 0 2:2 2
12. Bohunice 2 0 1 1 2:3 1
13. Vyškov 2 0 1 1 2:3 1
14. Spytihněv 2 0 1 1 3:6 1
15. Vracov 2 0 1 1 2:6 1
16. Hodonín 2 0 0 2 1:3 0

Výsledek prvního kola:
SK Bystřice n. P. – FC VM A 2:0 
(0:0)
Střelci: 71. Padrtka, 76. Illek. 
Rozhodčí: Kondler, Svoboda, 
Vedral. Sestava FC VM: Invald 
– Mucha Z., Souček, Pokorný, 
Krejčí – Berka (80. Dufek), Ši-
máček, Smejkal, Netrda – Simr, 
Kučera (71. Vítek), na  lavičce 
Dohnal, Polák, trenér Maruš-
ka. ŽK: Mitáš, Hrubeš – Krejčí, 
Smejkal, Kučera. Diváků: 350.

-myn-

1. A tř., sk. B
1. kolo
FK Štěpánov – FC VM B 4:0 
(1:0)
Rozhodčí: Škorpík – Šrámek, 
Sochor. Diváci: 70. Branky: 2× 
Haraptso (35.), (72.) Vrzal (60.), 
Ludvík (53.). ŽK – Veselý (26.), 
Beran (50.). Sestava FC VM: 
Simandl – Bouček, Halámek, 
Štefka, Veselý – Malec, Doucha, 
Ráček (75. Palát), Kameník (68. 
Pospíšil) – Beran (60. J. Večeřa), 
Liška.
2. kolo
Stonařov – FC VM B 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Novotný – Tesař, Ne-
chvátal. Diváci: 60. Branky: Škrdla 
(26.), Příhoda (53.). ŽK – Halá-
mek (87.). Sestava FC VM: Do-
hnal – Pospíšil (72. Štefka), Halá-
mek, D. Polák, Bouček – Doucha 
– Malec, Vítek, Palát (46. Veselý), 
Kameník (60. Bradáč) – Beran.

K  zápasu proti Stonařovu jsme 
nastoupili v  rozestavení 4-1-4-
1. Chtěli jsme se hlavně zaměřit 
na  defenzivní část a  využívat 
krajních záložníků.
Do  první závažné situace jsme 
se dostali my, když ve 2. minutě 
utkání střílel Palát nebezpečnou 
střelu těsně vedle tyče. O dvě mi-
nuty později zahrozili po  rohu 
domácí, ale míč skončil po  hla-
vičce Nešpora vysoko nad brá-
nou. Následovaly šance na  obou 
stranách. Ve  26. minutě si řekl 
o míč těsně před malým vápnem 
brankář Dohnal, ale nepochopi-
telně zůstal stát na brankové čáře 
a spoléhal se na obránce. Ti zase 
čekali na  vyběhnutí Dohnala. 
K tomuto nedorozumění přiběhl 
Škrdla a střelou pod břevno nedal 
brankáři šanci. V závěru poloča-
su mohl hlavou dopravit po rohu 
míč do brány Polák, ale míč hla-

vičkoval bohužel sám osamocen 
před brankářem nosem, chyběla 
tomu pořádná razance.
Ve druhém poločase již v 53. mi-
nutě jsme inkasovali zase úplně 
zbytečný gól, když se v  ofsajdo-
vém systému zapomněl Pospíšil, 
následně nevystavil do  ofsajdu 
Příhodu, který v  samostatném 
úniku rozvlnil síť. V  55. minutě 

mohl reagovat na  obdržený gól 
Beran, ale jeho střelu z  ostré-
ho úhlu vyrazil z  brankové čáry 
domácí obránce. O  tři minuty 
později se dostal do  úniku opět 
Beran, ale před velkým vápnem 
v  souboji s  obráncem nešťastně 
upadl místo toho, aby zkusil vy-
střelit. V závěru zápasu ještě dva-
krát zahrozili domácí.

„Soupeř po  celý zápas těžil jen 
z  nákopů brankáře, při kterých 
zakládal rychlé protiútoky. My 
jsme se snažili o  kombinaci, ale 
bohužel nám nevycházela finální 
přihrávka nebo střela v daný mo-
ment. Oba dva góly jsme dostali 
po  vlastních hrubých chybách. 
Dnes jsme si zasloužili mini-
málně bod, ale fotbal se hraje 
na góly,“ litoval po zápase velmi 
nespokojený trenér Libor Smej-
kal mladší.

Text a foto: -ls-

Béčko je po dvou kolech stále bez bodu

1. Herálec (ZR) 2 1 1 0 11:4 4
2. Přibyslav 2 1 1 0 7:4 4
3. Rantířov 2 1 1 0 5:2 4
4. Rapotice 2 1 1 0 5:2 4
5. Křoví 2 1 1 0 7:5 4
6. Stonařov 2 1 1 0 6:4 4
7. Štěpánov n. S. 2 1 0 1 5:3 3
8. Vrchovina B 2 1 0 1 5:5 3
9. Třebíč HFK B 2 1 0 1 4:5 3
10. Kouty 2 1 0 1 5:9 3
11. Žďár n. S. B 2 0 1 1 6:8 1
12. Budišov-Nárameč 2 0 1 1 3:6 1
13. Želetava 2 0 0 2 3:9 0
14. V. Meziříčí B 2 0 0 2 0:6 0

fOtBalOvÉ výSledky

26. 8. 2012
FC Dosta Bystrc-Kníničky – FC 
VM muži A (16:30)
FC VM muži B – TJ Sokol Křoví 
(10:00)

LavIČSkÁ LÁvka
v neděli 26. srpna 2012 
od 13 hodin
Soutěžní disciplíny: jízda po 
lávce na kole či s trakačem, chů-
ze na chůdách, skákání v pytli, 
hod kládou, hod pneumatikou 
a další.
Přihlašování soutěžících již od 
12.15.
Bohaté občerstvení a hodnotné 
ceny, na závěr slosování vstupe-
nek o zajímavé ceny.

BlaHOPřání

I. B třída mužů skupina B
Křižanov – Měřín 1:1
V. Bíteš B – Rokytnice n. R. 3:1
1. Hrotovice 2 2 0 0 9:0 6
2. Polná B 2 2 0 0 5:3 6
3. Bystřice nad P. B 2 1 1 0 4:3 4
4. Šebkovice 2 1 1 0 3:2 4
5. Přibyslavice 2 1 1 0 1:0 4
6. Telč 2 1 0 1 5:4 3
7. Studenec 2 1 0 1 3:2 3
8. Jakubov 2 1 0 1 3:3 3
9. Velká Bíteš B 2 1 0 1 3:5 3
10. Měřín 2 0 1 1 2:3 1
11. Křižanov 2 0 1 1 2:4 1
12. Bohdalov 2 0 1 1 0:5 1
13. Stařeč 2 0 0 2 3:6 0
14. Rokytnice n.R. 2 0 0 2 2:5 0

OP mužů II. třída
Rožná – Radostín 3:4 (2:1)
Branky: Štěrba Jaroslav 2, Hum-
polík Filip – Kozel Lukáš 2, Kovář 
Roman, Večeřa Rostislav
Moravec – Nová Ves B 5:1 (5:0)

Branky: Hladík Jiří 3, Kudiovský 
Petr, Juračka Petr - Pohanka Tomáš
Bory – Nedvědice 2:3 (1:1)
Branky: Vaculík Petr, Chalupa Voj-
těch – Havlíček Michal, Šikula Ro-
man, Prudký Zdeněk
Ujčov – O. Bítýška 4:2 (2:2)
Branky: Ryba Přemysl 2, Čuhel Jan, 
Mitáš Pavel – Večeřa Petr, Jakeš Jan
1. Hamry 2 2 0 0 8:1 6
2. Svratka 2 2 0 0 6:1 6
3. Ujčov 2 2 0 0 8:4 6
4. Nedvědice 2 2 0 0 5:3 6
5. Moravec 2 1 0 1 6:3 3
6. Radostín 2 1 0 1 5:5 3
7. O. Bítýška 2 1 0 1 4:5 3
8. Nová Ves B 2 1 0 1 3:6 3
9. Rozsochy B 2 0 2 0 4:4 2
10. Bory 2 0 1 1 5:6 1
11. Rad. Svratka 2 0 1 1 2:3 1
12. Rožná 2 0 0 2 4:8 0
13. Rovečné 2 0 0 2 2:7 0
14. Bobrová 2 0 0 2 1:7 0

Pavel Simr v 59. minutě střílí druhý, vítězný gól domácích. Foto: Antonín Dvořák


