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Otevřeli první discgolfové hřiště na Vysočině

Vedení města hodlá rozšířit turistickou nabídku

Dálniční most Vysočina nad Velkým Meziří-
čím je oblíbeným místem sebevrahů. Pokud se 
dálniční správa nepokusí něco s tímto stavem 
udělat, je jen otázkou času, kdy některý z nešťast-
níků, který se rozhodl zemřít skokem z mostu, 
ublíží posádkám aut, projíždějícím po silnici 
na Mostiště, nebo obyvatelům přilehlých domů. 

V dopise Ředitelství silnic a dálnic to uvedl starosta 
Radovan Necid.
„Jen v  poslední době jsme zaznamenali dva tako-
vé sebevražedné skoky, při nichž tělo dopadlo jen 
několik metrů za nebo před projíždějící auta,“ po-
psal situaci starosta Necid. Město proto již v minu-

losti žádalo dálniční správu o instalaci plotu přímo 
na most. Ředitelství ovšem nevyhovělo s odkazem 
na technické normy. 
„Řešením by mohly být záchytné sítě pod mostov-
kou nad komunikacemi. V tomto smyslu jsem Ře-
ditelství silnic a dálnic informoval a doufám, že se 
k tomu postaví pozitivně,“ řekl starosta Necid. 
Dálniční most Vysočina je půl kilometru dlouhý 
a 76 metrů vysoký železný most, kterým D1 překo-
nává údolí Oslavy. Pod ním vedou silnice z Velkého 
Meziříčí na Křižanov a za řekou ulice Příkopy s běž-
nou zástavbou rodinných domů. Od  zprovoznění 
mostu v roce 1978 zde skokem ukončilo svůj život 
téměř třicet lidí. 

Kaplička svaté Anny se zázrač-
nou studánkou, Království 
mezi řekami v údolích Oslavy 
a Balinky a vyhlídka na město. 
To jsou tři nová místa pro turis-
ty, o kterých uvažuje velkome-
ziříčská radnice. Informoval 
o tom starosta Radovan Necid. 

„Nejjednodušší je upravení okolí 
kapličky. Ta je sama o sobě velmi 
hezkou malou sakrální stavbou 
s  kouzelným příběhem, který se 
k ní váže,“ řekl starosta. Kaplička 
svaté Anny stojí poblíž oblíbené 
vyhlídky Tři kříže a  v  minulosti 
přímo pod ní bývala studánka 
se zázračnou vodou. Prý lidem 
pomáhala s  očními obtížemi. 

Voda ze studánky podle legendy 
pomohla od  úporných bolestí 
břicha i císaři Josefu II., který byl 
ve  Velkém Meziříčí na  návště-
vě u  své dvorní dámy Eleonory 
Lichtensteinové. 
Rozsáhlejším záměrem je Krá-
lovství mezi řekami. „Na  tuto 
myšlenku mne přivedli sami oby-
vatelé města. Nesměřským i  Ba-
linským údolím totiž vedou hez-
ké cesty, včetně naučné stezky. Mí 
spoluobčané si ovšem posteskli 
nad tím, jak jsou cesty zarostlé 
a  brání tak ve  výhledu na  krás-
nou krajinu údolí. To samozřej-
mě napravíme a  rovnou jsme 
dohodli i  s  Povodím Moravy, že 
na  vhodných místech otevřeme 

i  průhledy na  řeku. Povrchy sa-
motných cest, zejména v  Balin-
ském údolí, srovnáme a  upraví-
me,“ plánuje starosta s tím, že to 
je teprve začátek. 
„Chtěli bychom v  údolích zřídit 
i  několik zastavení s  nějakými 
většími plastikami, které by se 
vztahovaly k  pověstem a  minu-
losti našeho města. To si ovšem 
žádá důkladnější přípravu a peč-
livou úvahu nad financováním. 
Nicméně naše muzeum dnes už 
pracuje na  koncepci celého zá-
měru,“ prozradil starosta Necid. 
Třetím záměrem je vyhlídka 
na město z odpočívadla na dálni-
ci. „Tam se dá dostat nejen z dál-
nice, ale i přímo z města. Místo je 

vhodné, úpravy by byly minimál-
ní. V  podstatě jen upravení po-
vrchu a  instalace malého zábra-
dlí. Trochu jsme ovšem narazili 
na  nepříliš vstřícný postoj ŘSD, 
kterému plocha patří. Faktem je, 
že konkrétní důvod, proč by měl 
našemu úmyslu bránit, snad ani 
neexistuje, takže budeme jednat 
dál,“ řekl starosta Radovan Ne-
cid.  Pokud se všechny tři záměry 
podaří uskutečnit, město by zís-
kalo velmi atraktivní místa pro 
návštěvníky i samotné obyvatele. 
„Jde mi o to, abychom hlavně my 
sami, Velkomeziříčáci, měli kam 
zajít na  procházku a  aby naše 
město i  jeho okolí bylo uprave-
né,“ shrnul starosta. –měú–

Kaplička sv. Anny nedaleko Tří křížů skrývá oltář 
a dřevěný obraz světice i báseň o ní. Foto: Iva Horká

Pod mostem sebevrahů chceme 
záchytné sítě, požaduje starosta

–měú–

Končící i noví ředitelé se sešli na radnici
Bývalé ředitelky dvou zdejších 
organizací, Alenu Vodovou 
a Květoslavu Koudelovou, 
pozval starosta Radovan Necid 
na radnici, aby oběma poděko-
val za jejich dlouholetou práci 
s dětmi a mládeží. Současně 
s nimi se u starosty sešli i jejich 
nástupci.

Alena Vodová po  dvaceti letech 
odchází do  penze z  pozice ředi-
telky nynější střední školy řeme-
sel a  služeb. Jejím nástupcem je 
Milan Veber. 
„Byl to zvláštní pocit, když jsem 

po  tolika letech poprvé nezaha-
jovala nový školní rok,“ svěřila 
se Alena Vodová, která kus svého 
života spojila s jedinou školou. 
Čtyřicet jedna let strávila 
na  středním odborném učilišti 
zemědělském, nyní střední ško-
le řemesel a služeb, jako učitelka 
a z toho polovinu coby ředitelka. 
Jak sama říká, po  tolika letech 
školu asi jen tak lehce z  hlavy 
nepustí. Zejména v  této době, 
kdy jde o  její budoucí existen-
ci. Žáků postupně ubývá, neboť 
klesá zájem o  řemeslné učební 
obory. S  tím je spojen i  úbytek 

peněz, které škola dostává. Plány 
kraje, potažmo ministerstva škol-
ství na slučování škol či učebních 
oborů mají situaci řešit, ale sou-
časně činí budoucnost této tra-
diční velkomeziříčské školy ještě 
nejistější. 
„Mým přáním je, aby střední 
školství zůstalo ve Velkém Mezi-
říčí zachováno tak, jak je,“ vyjád-
řila se Alena Vodová. Stejné přání 
má i  její nástupce Milan Veber, 
jenž k  tomu podotýká, že to ale 
bude problém. 
Navíc se obává i jiné věci.

 Pokračování na straně 2

Zatím jediné discgolfové hřiště 
v kraji Vysočina bylo slavnost-
ně otevřeno minulý pátek do-
poledne v Kunšovci ve Velkém 
Meziříčí.

Jde o  devítijamkové hřiště s  pa-
rem 3. Všechny jamky jsou krátké 
– 40 až 90 metrů –, jejich rozmís-
tění respektuje a využívá stávající 
vegetaci. Hřiště je doplněno par-
kovým mobiliářem – lavičkami 
a  odpadkovými koši. Otevření 
se zúčastnili jak zástupci města, 
tak dodavatelské firmy, ale i další 
pozvaní hosté. Někteří neodmítli 
a zkusili si park projít a zahrát si 
discgolf. Kromě Kunšovce najde-
te koše také v  areálu základních 
škol v  Čechových sadech, kde 
vzniklo i  tréninkové dvoujam-
kové hřiště. To budou pravděpo-
dobně nejvíce využívat žáci obou 
škol. Zapůjčení nebo zakoupení 
disků  je možné v  informačním 

centru města Velké Meziříčí 
oproti vratné záloze 200 Kč.
Doprovodnou akcí byl turnaj 
v  rámci celostátní ligové soutěže 
skupiny C (pod záštitou České 
asociace discgolfu), jenž proběhl 
následující den, a to v sobotu.
Na něj se sjeli místní, ale i přes-
polní sportovci, mezi nimi i nejú-
spěšnější hráč discgolfu v ČR.
Discgolf je jednou z  nejdostup-
nějších forem sportovně-rekre-
ačních aktivit a získává stále více 
příznivců. Je ideální pro celou 
rodinu – od malých dětí až po se-
niory. Jako rekreační sport v sobě 
spojuje pobyt v  přírodě s  fyzic-
kou i psychickou aktivitou. Je fi-
nančně nenáročný – kromě disku 
není třeba žádné další náčiní. 
Ve světě již existuje přes tisíc dis-
cgolfových hřišť. V  Evropě jich 
je nejvíce ve  Švédsku a  Finsku, 
z okolních států pak v Německu 
a  Rakousku. V  České republice 

je v současné době dvanáct hřišť, 
v Kraji Vysočina je zatím jediné – 
ve Velkém Meziříčí v parku Kun-
šovec. Na jeho realizaci se finanč-
ně spolupodílel Kraj Vysočina. 
Jeho zastupoval na  slavnostním 
otevření radní kraje Tomáš Ška-
ryd. Přítomni byli také zástupci 
našeho města - starosta Rado-
van Necid, místostarosta Josef 
Komínek a někteří radní i zastu-
pitelé či ředitelé základních škol 
a další. S nimi přišli i žáci, kteří si 
pod vedením zkušeného lektora 
mohli vyzkoušet samotnou hru. 
Nejprve proběhl nácvik u  jed-
noho z  košů u  vstupu do  parku 
a  posléze se děti vydaly přímo 
na hřiště. Tento sport je určen ne-
jen jim, ale všem generacím. Jak 
podotkl starosta Necid, vedení 
města věří, že si cestu k discgolfu 
najdou všichni. (Fotogalerie z ote-
vření najdete na našem webu.)

Připr.: Iva Horká
Minulý pátek město Velké Meziříčí otevřelo v Kunšovci nové sportoviště ―
discgolfové hřiště, které si hned vyzkoušeli žáci základních škol. Foto: Iva Horká

Chat se starostou
Chat se starostou města Velké 
Meziříčí Radovanem Necidem 
se uskuteční ve  čtvrtek 13. září 
od 16 do17.30 hodin. 
Zeptejte se starosty na  všech-
no, co vás v  souvislosti s  děním 
ve městě zajímá. Své dotazy mů-
žete pokládat již ve středu 12. 9. 
od  16 hodin. Chat je přístupný 
na webových stránkách města 
www.mestovm.cz.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva 
města

úterý 18. září 2012
v 15 hodin

koncertní sál Jupiter 
clubu Velké Meziříčí Program jednání na str. 3

Karlov 78, VM, www.subvenium.cz

PSYCHOLOGIE – Mgr. E. Sejrková
tel.: 608 754 953

HOMEOPATIE –  R. Dočekal
 tel.: 604 441 991

ARTETERAPIE –  Mgr. J. Roháčková

Hlasujte v soutěži 
Rozkvetlé město
Zapojte se do hodnocení soutěže 
Rozkvetlé město, kam se mohli 
přihlásit všichni obyvatelé VM a 
jeho městských částí i firmy sídlí-
cí ve Velkém Meziříčí.
Hlasování končí 25. září 2012 
včetně.

Více čtěte na straně 8
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Počty kamionů změří výzkum, starosta tlačí na rychlé řešení

Obává se toho, aby nedošlo k 
„rozprášení“ jednotlivých učeb-
ních oborů po jiných školách 
v celém Kraji Vysočina a Velké 
Meziříčí tak o ně nepřišlo.
Květoslava Koudelová zase kon-

čí ve funkci ředitelky domu dětí 
a mládeže, kterou vykonávala 
dvacet jedna let. Svoji dosavad-
ní činnost ale opustit nehodlá. 
Proto se stala spoluzakladatelkou 
občanského sdružení Volnoča-

sovka, které bude nabízet akti-
vity zájemcům všech věkových 
kategorií, tedy i seniorům (více 
strana 6). „I ti se chtějí bavit, jsou 
družní,“ připomněla Květoslava 
Koudelová a dodala, že nabídek 

pro využití volného času není ni-
kdy dost. Její nástupkyní se stala 
Alena Vidláková. Oběma novým 
ředitelům Radovan Necid popřál 
vše dobré v jejich nové práci.

Martina Strnadová

 Pokračování ze strany 1

Končící i noví ředitelé se sešli na radnici

Vedení města přijalo odcházející i nové ředitele - nejprve Alenu Vodovou a Milana Vebera ze SŠŘS (snímek 
vlevo) a poté Květoslavu Koudelovou a Alenu Vidlákovou z DDM. 2x foto: Martina Strnadová

Radnice plní svůj slib o  své ote-
vřenosti vůči občanům, a  tak 
proud informací, kterými jsme 
pravidelně zaplavováni, může 
někomu připomínat vlnu tsuna-
mi. Mohli jsme se tak, například, 
dozvědět o  tom, že: „Prvňáčci 
dostali kufříky“, chystá se Ev-
ropský týden mobility, ve Stříteži 
došlo k  loupežnému přepadení 
a pod kapličkou sv. Anny bývala 
studánka se zázračnou vodou, 
která pomohla od  ukrutného 
břichabolu i samotnému císařpá-
novi. Mne však zaujala jedna in-
formace již z dřívější doby, a sice 
ta o prohlídce bioplynové stanice 
v Heřmanicích, která byla umož-
něna veřejnosti.

Důvod mého zájmu je velmi pro-
stý. Výstavba bioplynové stanice 
se totiž chystá také v katastrálním 
území našeho města. Jen o  tom, 
bohužel, málokdo ví a  radnice 
je na  informace v  tomto směru 
k  občanům skoupá. Ale k  věci. 
Rada města vzala dne 30. 11. 2011 
na svém zasedání na vědomí in-
formaci starosty o  žádosti firmy 
bc energy, s.r.o., Sloup 192 o vy-
dání souhlasu s  výstavbou bio-
plynové stanice ve  Velkém Me-
ziříčí s  nabídkou dodávky tepla 
a finančního příspěvku do měst-
ského rozpočtu ve  výši 6.550 ti-
síc Kč. Dne 14. 12. 2011 vydala 
rada s  vybudováním bioplyno-
vé stanice souhlas a  dne 11. 1. 

2012 schválila uzavření darovací 
smlouvy mezi firmou bc energy 
jako dárcem a městem V. Meziří-
čí jako obdarovaným. Na  ledno-
vém jednání MZ bylo o souhlasu 
s výstavbou a uzavřením darova-
cí smlouvy informováno městské 
zastupitelstvo. Očekával bych, 
že se rozpoutá o  celém záměru 
rozsáhlá diskuze, ale k  ničemu 
takovému prakticky, až na  malé 
výjimky, nedošlo. Na  kraji pro-
běhlo Zjišťovací řízení, které se 
zabývalo souhrnným vypořádá-
ním připomínek. Za město Velké 
Meziříčí se k  záměru výstavby 
vyjadřoval odbor životního pro-
středí a  ten neměl žádných při-
pomínek. Toto vyjádření přispělo 

k tomu, že se záměr stavby BP ne-
bude posuzovat z  hlediska vlivu 
na životní prostředí. Oproti tomu 
obec Oslavice provedení tohoto 
posouzení doporučila, a  to jed-
nak z  důvodů, které vyplývají 
z  produkce kukuřice, ohrožující 
plochy využívané k  jejímu pěs-
tování erozí a  jednak z  obavy, 
že pokud bude stavba umístěna 
mimo areál ZD, bude docházet 
v  průběhu návozu zelené hmoty 
a odvozu digestátu k enormnímu 
zvýšení dopravy, kterým bude 
trpět především město Velké Me-
ziříčí. Pro zajištění provozu BP 
bude totiž zapotřebí 2687 jízd za 
rok nákladních dopravních pro-
středků. Hlavními dodavateli BP 

mají být sice zemědělské subjek-
ty jižně a  jihozápadně od města, 
to ale nebylo doloženo žádnou 
smlouvou o  smlouvě budoucí 
s konkrétními ZD. Pokud by ale 
bylo dodavatelem např. ZD Osla-
vice, museli by zemědělci vybít 
(kromě svého vedení) i  veškerá 
svoje stáda, protože na provoz BP 
o  zamýšleném tepelném výkonu 
je třeba píce z plochy minimálně 
300 ha. Vzhledem k  úrodnosti 
půdy na Vysočině to může být ale 
i  dvojnásobek. Firma bc energy 
podala dne 22. 8. 2012 na odbor 
výstavby žádost o  vydání územ-
ního rozhodnutí na výstavbu BP 
a pokud se dotčené orgány (mezi 
něž patří i město) nevyjádří proti 

tomuto záměru, nebude výstavbě 
nic bránit.  
Ačkoliv si nemyslím, že úplně 
o všem, co se týká města, ve kte-
rém žiji, by mělo rozhodovat li-
dové referendum, jsem přesvěd-
čen, že tento záměr si širší diskuzi 
zaslouží. A to minimálně na půdě 
městského zastupitelstva. Zbývá 
na to ještě celých 14 dnů.
A  pokud se tak nestane, může-
me se alespoň těšit z  informace, 
že setkání občanů se starostou 
se koná v  loutkové scéně každý 
první čtvrtek v měsíci. 

Pavel Pešek, 
člen komise regenerace městské 

památkové zóny a bytové komise, 
které zřizuje Rada města

Bioplynová stanice ve Velkém Meziříčí?

Zastupitelé se setkali nad 
dlouhodobějšími plány
Odpadové hospodářství či koncepční řešení školství. To byla 
některá témata neformálního pracovního setkání členů velkomezi-
říčského zastupitelstva, které proběhlo koncem srpna na radnici. 

„Zastupitele jsem svolal, protože jsme potřebovali důkladně prodeba-
tovat názory na věci, na které není v běžném zastupitelském kolotoči 
prostor. Nechtěli jsme dojít k nějakým jednoznačným závěrům, spí-
še si navzájem říci, co si o dlouhodobějších a strategičtějších plánech 
myslíme,“ popsal setkání starosta Radovan Necid. Zastupitelé debato-
vali například o likvidaci odpadů z domácností a s tím souvisejícími 
poplatky pro obyvatele. Poplatek za uložení tuny odpadu na skládku 
se totiž podle nové zákonné úpravy může zvýšit ze současných 500 
korun až na 1.200 korun v roce 2014 a dále se bude každoročně zve-
dat o stokorunu. S tím také souvisí výše poplatku za likvidaci odpadů 
na obyvatele. „Zaznívaly různé názory, ale nějaký jednotný většinový 
hlas jsem neslyšel. Stávající poplatek totiž již nyní nepokrývá částku, 
kterou město za likvidaci odpadů svých obyvatel a úklid města platí. 
Část zastupitelů se domnívá, že bychom si všichni měli připlatit, část 
je pro spíše symbolické nebo žádné zvýšení. Osobně si myslím, že obce 
ani stát nemají v současné době moc právo žádat po lidech vyšší daně 
a poplatky. V tom bych se s ministrem financí Kalouskem neshodl. 
Ještě se k tomuto tématu musíme vrátit,“ řekl Necid. Přišla řeč i na 
školství ve městě, s důrazem na předškolní zařízení. „Prosazuji myš-
lenku, že Velké Meziříčí by mělo těm, kteří k nám dojíždějí za prací, 
nabídnout i možnost dát své děti do školky přímo v našem městě. To 
by ovšem znamenalo posílení počtu míst ve školkách. Tento záměr 
mám dlouhodobě a sleduji tím další cíl – zabránit vylidňování města,“ 
řekl starosta. Část diskuze byla věnována i městské správě bytů, jejímu 
hospodaření, budoucnosti a také neplatičům, resp. dlužníkům nájem-
ného v městských bytech, ale také v nebytových prostorách. -měú-

Nejen zahraniční kamiony, které objíždějí dálnici D1 kvůli úspo-
rám na mýtném, budou lidem ve Velkém Meziříčí ztrpčovat život 
do té doby, dokud se nepodaří přesvědčit kraj o nutnosti řešení. 
Po jednání na Centru dopravního výzkumu (CDV) to řekl velko-
meziříčský starosta Radovan Necid.

Necid jednal s  pracovníky CDV o  možnosti důkladného průzkumu 
počtu kamionů, projíždějících Velkým Meziříčím. „Potřebujeme 
nezpochybnitelná, tvrdá čísla, abychom našim argumentům dodali 
váhu. Zatím totiž byla všechna odpovědná místa k  našim prosbám 
a žádostem hluchá,“ zdůvodnil R. Necid. Počet kamionů ve městě se 
podle místních zvýšil nejen kvůli zavedení mýta, ale zejména po jeho 
dvojnásobném zdražení. Silnice č. 602, která vede souběžně s dálnicí, 
totiž k vyhýbání se mýtným branám přímo vybízí. Starosta Necid se 
podle svých slov pokouší najít řešení už rok. „Řešením není rozšíření 
mýta na silnice nižších tříd ani satelitní systém výběru mýta. Zkusili to 
Slováci a výsledkem je totální fiasko a ekonomická ztráta. Mýto totiž 

kvůli špatné smlouvě znamená příjem především pro provozovatel-
skou rakouskou firmu a jeho potenciální výtěžek na silnicích nižších 
tříd téměř nepokryje požadavky té firmy. Navíc znamená skoro likvi-
daci malých dopravců v  našich obcích a  zdražení všeho, co vozíme 
náklaďáky,“ řekl Necid. Ani navrhované vážení kamionů, tedy skryté 
znepříjemňování života řidičům, výsledky nepřinese. Pro vážení jsou 
nutná speciální místa, vážit nelze všude. Instalace mobilních vah za-
bere jistý čas, během kterého se řidiči kamionů vysílačkami  upozorní 
a na silnici 602 nevjedou. „To není teorie, to jsou zkušenosti z praxe 
v zahraničí i ze sousedních regionů,“ popsal starosta. Velmi dobré zku-
šenosti jsou s obyčejnou zákazovou značkou, opatřenou výjimkou pro 
místní a pro dopravu na místních komunikacích a doprovodná sta-
vebně technická opatření. Podle legislativy takovou značku povoluje 
nejbližší dopravní úřad, v případě Velkého Meziříčí, Měřína či Velké 
Bíteše je to tedy odbor dopravy velkomeziříčské radnice. „Potřebovali 
bychom souhlas vlastníka silnice 602, a tím je kraj. Nezdá se ovšem, 
že by na něco takového kraj slyšel. Osobně se domnívám, že účinná 

a levná řešení v této republice nikdo nemá rád. Zisk z něj totiž nemá 
nikdo, ani provozovatel mýtnic, na lidi se kašle,“ posteskl si R. Necid. 
Zákazová značka se už osvědčila ve městě Žebrák, které je ve stejné 
situaci jako Měřín či Velké Meziříčí. Leží na souběžné silnici s dálnicí 
a zahraniční kamiony ničily město objížděním mýtnic. 
„Značku ovšem získali od  kraje nikoliv kvůli bezpečí obyvatel, ale 
kvůli tomu, že na silnici 605 byl krajský most v havarijním stavu. Než 
jej kraj opravil, zákazovou značku povolil. V Žebráku jsem byl a sta-
rosta mi potvrdil, že počet kamionů po instalaci zákazu citelně poklesl. 
Proto jsou teď nešťastní z toho, že se jim kamiony do centra města zase 
vrátí,“ řekl starosta. Ten plánuje zadání průzkumu o počtu kamionů 
a zvýšení tlaku na kraj. 
„Jsou to ovšem jen plány. Dokud o  nás a  našich dětech budou roz-
hodovat anonymní úředníci v Jihlavě, nápravy se nedočkáme. Já sám 
se chci po  podzimních volbách stát členem krajského zastupitelstva 
a  na  jihlavské úředníky a  na  dopravu po  kraji dohlédnout,“ uzavřel 
velkomeziříčský starosta. -měú-

Zájem o diskuzi byl malý
Setkání starosty Radovana Necida s občany proběhlo 6. 9. a dorazil na 
něj pouze jeden člověk. „Problémy s  lidmi průběžně řešíme osobně 
nebo e-mailem,“ poznamenal starosta k účasti a dodal, že tak zřejmě 
lidé k diskuzi nyní nic neměli. Nespokojenému občanovi, který přišel,  
se nelíbí  průběh a další problémy spojené s demolicí domova důchod-
ců. Krom toho vznesl i námitky proti umístění tzv. malého obchvatu 
města, s nímž již dlouhá léta počítá územní plán, či proti okružní kři-
žovatce, která by měla v případě, zatím nejisté, výstavby Lidlu vznik-
nout na Ostrůvku. Necid vzkázal všem, kteří bydlí blízko bouraného 
objektu na Hornoměstské, že celou lokalitu ulic Skřivanova, Obůrka 
a U Světlé hodlá město příští rok opravit. Martina Strnadová

Starosta chce sdružit obce pro boj s kamiony
Narůstající počet kamionů obtěžuje nejen 
Velkomeziříčské, ale i obyvatele dalších 
obcí v regionu, jimiž prochází komunikace 
II/602. Kamiony na tuto silnici souběžnou 
s D1 sjíždějí proto, aby se vyhnuly poplat-
kům za mýtné na dálnici. Starosta Radovan 
Necid hodlá založit sdružení obcí, které by 
mělo za zlepšení situace bojovat.

„Kamiony ve městě – tímto problémem se 
zabývám možná už víc než rok,“ říká Rado-
van Necid a dodává, že ani mnohá jednání na 
různých místech řešení nepřinesla, a proto se 
rozhodl iniciovat vznik sdružení obcí s pra-

covním názvem Free 602, tedy Volná šestse-
tdvojka. „Dopisem jsem oslovil starosty všech 
obcí ležících na šestsetdvojce – od Beranova 
po Hustopeče – s tímto podnětem. A už se mi 
přihlásili z Rudy, Stránecké Zhoře a Měřína, 
tedy nejbližší sousedé,“ vyjmenovává Necid s 
tím, že neví, jaká bude odezva a zájem u dal-
ších, zda tedy sdružení vůbec vznikne. Podle 
něj by ale společný hlas více obcí byl slyšet 
víc, než když hovoří jen každý sám za sebe.
Obce, které trpí hustým provozem aut a ze-
jména kamionů, potřebují pro jednání s kra-
jem či státem konkrétní čísla jako argument. 
Podle brněnského Centra dopravního výzku-

mu lze brát jako normální stav, když v celko-
vém počtu projíždějících aut tvoří nákladní 
doprava pět až deset procent. Je-li její podíl 
dvacetiprocentní či ještě vyšší, pak už nastá-
vá neúnosná situace. Jaký je stav ve Velkém 
Meziříčí by měl změřit průzkum, který by 
starosta chtěl objednat právě u zmiňované-
ho centra. Podle Necida jisté vyčíslení počtu 
aut projíždějících městem proběhlo již v roce 
2010. „Tehdy ulicí Novosady projelo jedenáct 
tisíc aut za den,“ říká starosta a pro srovnání 
dodává počet aut na dálnici u Velkého Me-
ziříčí v tom samém roce, který za jeden den 
dosáhl 33 tisíc. Martina Strnadová
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pozvánka na  zasedání zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva měs-
ta Velké Meziříčí se uskuteční 
v úterý 18. září 2012 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o odkoupení pozemku 
parc. č. 4926/1 o  výměře 1  971 
m2 na ul. Karlov – travní porost
4. Žádost o odkoupení pozemků 
parc. č. 5999/172 a 5999/225 ul. 
Pionýrská, k. ú. VM
5. Návrh na  směnu pozemků 
v Hliništích mezi městem a fir-
mou BUILDINGcentrum-HSV, 
s. r. o.
6. Žádost o  odkoupení parc. č. 
4347/11 o výměře 504 m2 v Ra-
kůvkách na zřízení zahrádky
7. Nabídka na  odkoupení po-
zemku parc. č. 5978/4 o výměře 
5 m2 na ul. Oslavická, k. ú. VM
8. Žádost o odkoupení pozemku 
pod garáží – parc. č. 1628/194 
na ul. Na Výsluní, k. ú. VM
9. Žádost o odkoupení pozemku 
parc. č. 1628/192 na ul. Na Vý-
sluní – pozemek pod garáží, ka-

tastrální území  Velké Meziříčí.
10. Žádost o  prodej pozemku 
parc.č. 5636/29 o výměře 2 m2– 
pozemek pod garáží ve Františ-
kově, k. ú. VM
11. Žádost o odkoupení pozem-
ku pod garáží parc. č. 5636/28 
o  výměře 2 m2 ve  Františkově, 
k. ú. VM
12. Žádost o odkoupení pozem-
ku pod garáží parc. č. 5636/27 
o  výměře 2 m2 ve  Františkově, 
k. ú. VM
13. Žádost o  odkoupení po-
zemků parc. č. 5636/30 a  parc. 
č. 5636/26 ve  Františkově, k. ú. 
VM
14. Reorganizace Městské sprá-
vy bytů Velké Meziříčí
15. Integrovaný plán rozvoje 
města pro období 2013–2020
16. Návrh na  pořízení změny 
územního plánu města Velké 
Meziříčí
17. Rozpočtová opatření: I:
1. Příspěvek SVK Žďársko 
na  rekonstrukci vodovodu ul. 
Třebíčská
2. Příspěvek na  provoz pro ZŠ 
Oslavická – převod fin. pro-

středků – dotace
3. Investiční dotace pro SDH 
VM na cvičiště pro mladé hasiče 
v lokalitě Bejkovec
4. Dotace pro Chaloupky o. p. s. 
– otevření naučných stezek
5. Úroky z úvěru Dyje II – II. po-
loletí 2012
18. Rozpočtová opatření II:
1. Zvýšení příspěvku na provoz 
ZŠ Oslavická
2. Dotace pro Občanské sdruže-
ní Klub českých turistů – nákla-
dy spojené s výrobou oblastních 
turistických odznaků – propa-
gace mikroregionu Velkomezi-
říčsko
19. Stanovení závazného ukaza-
tele na platy 2012 – ZŠ Mostiště
20. Dodatek č. 30 zřizovací listi-
ny Městské správy bytů VM
21. Změna účelu použití dotace 
pro Jupiter club, s. r. o., v r. 2012
22. Restaurace Jupiter clubu, s. r. 
o. – přehled hospodaření za ob-
dobí 1. 4.–30. 6. 2012
23. Interpelace, diskuze
24. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta 
města Velké Meziříčí

Rozhodnutím prezidenta repub-
liky o  vyhlášení voleb do  zastu-
pitelstev krajů, které bylo zveřej-
něno zákonem č. 224/2012 Sb., 
jsou stanoveny dny konání voleb 
na  pátek 12. října a  sobotu 13. 
října 2012. První den začíná hla-
sování ve 14 hodin a končí ve 22 
hodin, druhý den začíná hlasová-
ní v 8 hodin a končí ve 14 hodin.
Právo volit do zastupitelstva kraje 
má státní občan ČR, který ale-
spoň ve  druhý den voleb (tedy 
13. října 2012) dosáhl věku 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje. 
Překážky výkonu volebního 
práva:
- zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z  důvodu výko-
nu trestu odnětí svobody 
- zbavení způsobilosti k  práv-
ním úkonům
- zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu (např. hospitaliza-
ce voličů na infekčním oddělení, 
karanténní opatření (pokud se 
zdravotnické zařízení nachází 
v  územním obvodu volebního 
kraje, kde má volič trvalý pobyt 
a u voliče nejde např. o  infekční 
onemocnění, může být právo vo-
lit řešeno v zákonné lhůtě poda-
nou žádostí o  vydání voličského 
průkazu) 
- výkon základní nebo náhrad-
ní vojenské služby (v zákoně tato 
překážka je stále uváděna, aktuál-
ně nemá toto ustanovení v praxi 
opodstatnění). 
Voličské průkazy - novinka kraj-
ských voleb
Žádosti o  voličské průkazy a  je-
jich výdej vyřizuje na  Městském 
úřadu Velké Meziříčí Eva Krej-

sková, správní odbor, Náměstí 
14/16 (nad kanceláří České spo-
řitelny), 1. poschodí, dveře č. 102, 
tel.: 566 781 170, e-mail: krejsko-
va@mestovm.cz.
Voliči, který nebude moci vo-
lit ve  volebním okrsku, v  jehož 
stálém seznamu je zapsán, vydá 
obecní úřad na  jeho žádost vo-
ličský průkaz a  poznamená tuto 
skutečnost do  stálého seznamu 
a  do  jeho výpisu pro okrskovou 
volební komisi. Voličský prů-
kaz se vydává pouze voličům 
zapsaným ve  stálém seznamu 
v  územním obvodu kraje, kde 
jsou vyhlášeny volby. Volič může 
požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, 
a  to osobně u  obecního úřadu 
do  okamžiku uzavření stálého 
seznamu (tj. nejpozději 10. října 
2012 do 16 hodin) nebo podáním 
doručeným nejpozději 7 dnů (tj. 
5. října 2012) přede dnem voleb 
obec. úřadu. 
Podrobněji k  možnostem, jak 
lze o voličský průkaz požádat:
- žádostí v listinné podobě opat-
řené úředně ověřeným podpisem 
voliče. Pro žádost o vydání volič-
ského průkazu není žádný pře-
depsaný formulář. Pozn.: - ově-
ření podpisu je v  tomto případě 
u  správního úřadu osvobozeno 
od  správního poplatku (ustano-
vení § 8 odst. 2 písm. f. zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve  znění pozdějších před-
pisů, jež stanoví, že od poplatků 
jsou osvobozeny úkony pro účely 
využití volebního práva (úředník 
tuto skutečnost při ověřování za-
znamená). 
- nebo v  elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče

- nebo žádostí v el. podobě pro-
střednictvím datové schránky
- nebo osobně, při osobním 
požádání o  vydání voličského 
průkazu obecní úřad, který je 
oprávněn voličský průkaz vydat, 
o  žádosti voliče po  prokázání 
jeho totožnosti sepíše úřední 
záznam. Obecní úřad voličský 
průkaz předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle 
na adresu uvedenou v žádosti.
Voličský průkaz opravňuje k  zá-
pisu do výpisu ze stálého sezna-
mu ve  dnech voleb ve  volebním 
okrsku spadajícím do  územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vy-
hlášeny a  v  jehož územ. obvodu 
je volič přihlášen k  trvalému 
pobytu. Tedy voliči mající trvalý 
pobyt ve Velkém Meziříčí a  jeho 
místních částech mohou volit 
na voličský průkaz pouze ve vo-
lebním okrsku v Kraji Vysočina! 
Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, 
je povinen jej odevzdat okrsko-
vé volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze stálého seznamu. Při 
ztrátě nebo odcizení vol. průkazu 
nelze vydat duplikát.

informace ke krajským volbámrozhovor s bývalou ředitelkou sŠřs vel. Meziříčí

1. Když zavzpomínáte na  úplné začátky vašeho 
působení, jak to vypadalo ve škole, když jste po-
prvé překročila její práh?
Od té doby již uplynulo hodně vody. Ještě dnes si 
vzpomínám na  to, jak mi zavolal tehdejší ředitel 
školy Ing.  Caha, že potřebuje, abych nastoupila 
na místo vychovatelky. Na jednu stranu mě tato na-
bídka velice potěšila, na  druhou stranu jsem však 
měla i  jisté obavy, zda tuto pracovní pozici zvlád-
nu. Brala jsem to jako výzvu, a tak v roce 1971 jsem 
na škole začala působit jako vychovatelka, i když jen 
na krátkou dobu.  Pak jsem nastoupila na místo mi-
strové odborného výcviku. 
2. Jaké byly vaše osobní začátky ve škole?
V začátcích mého působení jako vychovatelky a ná-
sledně jako mistrové odborného výcviku byl věko-
vý rozdíl mezi mnou a žáky minimální, neboť jsem 
měla teprve rok po  maturitě. Myslím si, že mi to 
pomohlo v tom, abych se lépe vcítila do mentality 
žáků a tak jim i lépe porozuměla.  Na práci se žáky 
jsem se těšila, měla jsem totiž široké pole působnos-
ti, zvláště při výuce odborného výcviku, kdy jsem 
žáky vedla k osvojování jak praktických dovedností, 
tak i teoretických znalostí. To se následně zúročilo 
při soutěžích žáků v odborných dovednostech, kdy 
žáci dosahovali vynikajících výsledků při krajských 
i národních kolech soutěží. S kolegy jsem si velmi 
dobře rozuměla, protože jsme všichni byli zapálení 
pro práci s mladou generací. Tato práce mě naplňo-
vala, proto mě to přivedlo na myšlenku doplnit si 
vysokoškolské vzdělání. Toto se mi také v roce 1980 
podařilo.
3. Kolik žáků a pedagogů měla škola? Jaké obory 
se vyučovaly?
V té době, tj. 1971 – 1980, měla škola každoročně 
kolem 220 žáků, kteří se učili v  těchto oborech: 
Mlékař–mlékařka, Chovatel–chovatelka, Pěstitel–
mechanizátor, Zemědělec–mechanizátor, později 
Traktorista–mechanizátor. Výchovu a  vzdělávání 
zabezpečovalo tehdy asi 20 pedagogů včetně vedení. 
4. Co všechno se za vašeho vedení změnilo, vybu-
dovalo atd.?
Za mého dvacetiletého působení ve funkci ředitelky 
docházelo postupně k rozšíření vzdělávací nabídky 
oborů, kdy škola pružně reagovala na potřeby trhu 
práce. Začaly se vyučovat nové obory vzdělání: Řez-
ník–uzenář, Kuchař–číšník, Pekař–pekařka, Opra-
vář zemědělských strojů, Provoz služeb, Mechanik 
opravář pro silniční motorová vozidla (dnešní Au-
tomechanik), Obráběč kovů. V  poslední době se 
nabízí také obor Elektrikář. Rovněž byla zahájena 
výuka nástavbového maturitního oboru Podnikání 
pro absolventy tříletých učebních oborů, a to v den-
ní i dálkové formě.
V roce 1999 došlo ke sloučení dvou zemědělských 
učilišť, kdy naše škola jako nástupnická organizace 
musela řešit převod majetku a budov školy ve Velké 
Bíteši na město Velká Bíteš. 
Do roku 2001, kdy zřizovatelem školy bylo minis-

terstvo zemědělství, se škole podařilo dobudovat 
víceúčelovou halu pro odborný výcvik na ulici Za-
hradní, zrekonstruovat starou budovu domova mlá-
deže a vybudovat novou tělocvičnu.
Od 1. 7. 2006 škola změnila svůj název – ze Střední 
odborné učiliště zemědělské  na Střední škola řeme-
sel a služeb.
V  průběhu času byla také vybudována svářečská 
škola a autoškola, jež jsou otevřeny i pro veřejnost.
Poměrně náročné bylo zajišťování odborného vý-
cviku na  smluvních pracovištích ve  firmách Vel-
kého Meziříčí a okolí. V současnosti žáci docházejí 
na 17 smluvních pracovišť a 2 školní závody. Tímto 
chci poděkovat všem, kteří ochotně spolupracují při 
zajišťování odborné praxe žáků.
5. Je nyní někdo z tehdejších spolupracovníků ješ-
tě na škole?
Několik z mých dlouholetých spolupracovníků ještě 
v dnešní době na škole působí. Nejdéle je to zástupce 
pro praktické vyučování Petr Heneš, který nastoupil 
na školu pouze o měsíc později než já. A dále je to 
určitě celá řada výborných pedagogických pracov-
níků, kteří během mého působení rozšířili peda-
gogický sbor školy. Pokud mohu jmenovat, jsou to: 
současný ředitel školy Mgr.  Milan Veber a  učitelé 
teoretického vyučování ing.  Naděžda Ambrožová, 
ing. Vladimír Sysel, ing. Josef Mejzlík, Eva Mičková; 
dále učitelé odborného výcviku Ludvík Buk, Josef 
Vaněk, Pavel Slabý, Stanislav Řezníček a vedoucí vy-
chovatelka Jindřiška Kavalcová. 
6. Jací byli z vašeho pohledu žáci tehdy a nyní?
V podstatě jsou žáci pořád stejní, ale pouze my je asi 
vidíme s odstupem času jinak. Pořád platí, že žáci 
jsou vděční za to, když se s nimi jedná kamarádsky. 
Tehdy jsem možná cítila u žáků větší nadšení a zau-
jetí pro danou profesi. Také si myslím, že měli větší 
respekt k pedagogickým pracovníkům. Na druhou 
stranu jsou dnešní žáci více komunikativní, otevře-
ní a jednají na rovinu.
7. Vzpomínáte na některého obzvlášť úspěšného 
žáka? 
V poslední době např. ing. Jaromír Voda, který pra-
cuje v německé společnosti Airbus Hamburg, nebo 
dále ing. Vladimír Čejna, PhD., který v současnos-
ti působí v oddělení výzkumu a vývoje společnosti 
Pribina Přibyslav.  Ale je tu další řada absolventů, 
kteří brali učňovské školství jako odrazový můstek 
k  dalšímu vzdělávání. Závěrem bych však chtěla 
říct to nejdůležitější, že za vším a vždy stojí přede-
vším konkrétní lidé. Byla jsem si vědoma, že právě 
ve  škole našeho typu je nejvíce zapotřebí hluboké 
lidskosti, tolerance a  taktu, se kterými se pak dají 
řešit všechny problémy. Dobré mezilidské vztahy 
a citlivý vztah k žákům je ta největší deviza, kterou 
se lze pochlubit. Děkuji tedy všem svým minulým 
i současným spolupracovníkům, že byli tak dobrý-
mi spolutvůrci díla, jakým je tak choulostivá a křeh-
ká věc – výchova mladého člověka. 

 Připravila: Iva Horká

V příštím čísle přineseme rozhovor s Květoslavou Koudelovou, bývalou ředitelkou DDM Velké Meziříčí.

Bývalou ředitelku SŠŘS přijal starosta a poděkoval jí 
za působení ve funkci. Foto: Martina Strnadová

Ing. Alena Vodová 
Začínala ve  škole, která nyní 
nese název Střední škola ře-
mesel a služeb, jako vychova-
telka.
Poté tam pracovala jako mis-
trová odborného výcviku 
a  postupně se vypracovala až 
na post ředitelky.
Svoje vzpomínky shrnula 
v  krátkém rozhovoru, kte-
rý našemu týdeníku formou 
emailu poskytla.
Tímto jí za  rozhovor, ale 
i  dlouhodobou spolupráci, 
děkujeme. 
Ing. Ivana Horká, šéfredaktor-

ka týdeníku Velkomeziříčsko

Kontakty na zaměstnance 
správního odboru Městského 
úřadu Velké Meziříčí, kteří se 
zabývají organizačně-technic-
kým zabezpečením voleb:
Ing. Josef Švec, tel: 566 781 
150, 602 533 407, svec@mes-
tovm.cz
Eva Krejsková, tel.: 566 781 
170, 728 533 293, krejskova@
mestovm.cz.

Velkomeziříčští policisté se 
od  31. 7. letošního roku zabý-
vali jednáním neznámého pa-
chatele, který dlažební kostkou 
rozbil skleněnou výplň výlohy 
bufetu nacházejícího se na  ulici 
Družstevní ve  Velkém Meziříčí. 
Po vniknutí do vnitřního prosto-
ru objektu nalezl za  prodejním 

pultem cigarety různých značek, 
které odcizil. Jako pachatel byl 
policisty zjištěn sedmnáctiletý 
mladík. Ten se krádeže dopustil 
společně se dvěma spolupachate-
li. Jejich trestní řízení je ale vede-
no samostatně. Způsobená škoda 
byla vyčíslena na  téměř 15.000 
korun.

Tento mladý muž má na svědomí 
i další skutek, kterého se dopustil 
letošního 15. 8. U bývalého areá-
lu společnosti na  ulici Třebíčská 
ve  Velkém Meziříčí nalezl u  oh-
niště mobilní telefon. Mladík 
věděl, kdo je majitelem telefonu. 
Tomu ho ale nevrátil. Ponechal 
si jej u sebe a následně ho prodal 

do  zastavárny. Odcizením tele-
fonu způsobil škodu přes 3.000 
korun.
Na  základě zjištěných skuteč-
ností se mladý muž při podání 
vysvětlení k  trestné činnosti do-
znal. Policejní komisař jej obvinil 
z  provinění krádež a  provinění 
poškození cizí věci. 

Mladík se dopustil krádeže a poškození cizí věci

-PČR-

Řidič přehlédl cyklistu
Policisté z DI ve Žďáře nad Sáz. 6. 
9. vyjížděli k dopravní nehodě do 
Křižanova. Šestadvacetiletý řidič 
automobilu jel po silnici I. třídy 
od Benešova náměstí směrem k 
Pikárci. Při odbočování vlevo v 
mírném stoupání nedal přednost 
v jízdě protijedoucímu cyklistovi 
na neosvětleném kole.  Po stře-

tu utrpěl cyklista lehké zranění. 
Z místa nehody byl převezen 
zdravotníky do novoměstské ne-
mocnice. Dechová zkouška řidiče 
byla negativní. Devětačtyřicetile-
tý cyklista na místě nehody nebyl 
schopen podrobit se dechové 
zkoušce a odběr krve odmítl. 
Škoda je 42 tis. Kč. -PČR-

-šve-
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Velkomeziříčská Rada města projednala
Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 5. 9. 2012

1. Rada města 
souhlasila:
• se zveřejněním záměru pro-
nájmu pozemku parc. č. 5728/7 
o výměře 645 m2, k.ú. Velké Me-
ziříčí. Pozemek bude sloužit jako 
přístupová komunikace k pláno-
vané bioplynové stanici. Po uply-
nutí zákonné lhůty ke zveřejnění 
bude Radě města předložen ná-
vrh podmínek na  uzavření ná-
jemní smlouvy
• s uzavřením dodatku ke smlou-
vě o  výpůjčce z 8. 3. 2000 mezi 
městem a TS VM, s. r. o., s  tím, 

že se z výpůjčky vyjímá část o vý-
měře 500 m2 z pozemku parc. č. 
5192/2 v areálu městského hřbi-
tova Karlov a  současně Rada 
města souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu této části po-
zemku za  účelem vybudování 
zahradnictví. Předmětným do-
datkem ke smlouvě o výpůjčce ze 
dne 8. 3. 2000 se také prodlužuje 
doba výpůjčky předmětných po-
zemků do 31. 12. 2020.
Po  uplynutí zákonné lhůty 
ke  zveřejnění bude Radě města 
předložen návrh podmínek pro 
uzavření smlouvy nájemní
• s  pronájmem tělocvičny 
v  ZŠ Sokolovská na  školní rok 
2012/2013 v  rozsahu tří vyučo-
vacích hodin pro Základní školu 

a Praktickou školu Velké Meziříčí 
za sazbu schválenou pro sportov-
ní oddíly. 

2. Rada města 
schválila:
• uzavření nájemní smlouvy mezi 
pronajímatelem městem Vel-
ké Meziříčí a  nájemcem firmou 
Agados, spol. s  r. o., se sídlem 
Průmyslová 2081, VM na  pro-
nájem 50 m2 nebytových prostor 
(dvě místnosti ve 3. nadzemním 
podlaží) na ul. Karlov č. p. 1398 
za  účelem archivace písemností 
žadatele
• návrh smlouvy o  vymezení 
práva vstupu na  pozemek mezi 
povinným městem, oprávně-

ným Svazem vodovodů a  ka-
nalizací Žďársko a  přístupují-
cím ke  smlouvě Vodárenskou 
akciovou společností, a.s. Brno 
o  provedení přeložky stávajícího 
vodovodního řadu v  pozemku 
města parc. č. 69/8 v k. ú. Hrbov 
- sportovní hřiště - nově umís-
tění na  kraji pozemku - s  prá-
vem vstupu na pozemek, právem 
chůze a jízdy za účelem provádě-
ní prohlídek a  kontroly vodovo-
du, odstranění havárií a  jiných 
závad.
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 6 tis. Kč - § 3412 discgol-
fové hřiště
Rozdělení: 6 tis. Kč - projekt Na-
učná stezka Balinské a  Nesměř-
ské údolí (bez označ. ORG.) 

• roční akční plán v oblasti Míst-
ní agenda 21 projektu Velké Me-
ziříčí - Zdravé město a  Místní 
agenda 21 na rok 2012

3. Rada města vzala 
na vědomí:
• srovnání dnů provozu a  ná-
vštěvností koupaliště ve  Velkém 
Meziříčí a  Bystřici nad Perštej-
nem 
• předložené informace o čerpání 
rozpočtu domu dětí a mládeže 
• rozbor hospodaření města Vel-
ké Meziříčí k 30. 6. 2012
• oznámení České strany sociálně 
demokratické o konání shromáž-
dění 20. září a 5. října 2012
• předložený materiál týkající 

se realizace některých námě-
tů v  souvislosti se samovolným 
spuštěním městského rozhlasu 
dne 22. 5. 2012

4. Rada města 
vydává:
• směrnici Rady města Velké Me-
ziříčí č. 5/2012 Sazebník úhrad 
za administrativní služby
• směrnici Rady města Velké Me-
ziříčí č. 4/2012 Postup pro naklá-
dání s nalezenými a opuštěnými 
věcmi. 
Návrhy a  požadavky do  rozpoč-
tu na  rok 2013 se budou předá-
vat na  sekretariát starosty města 
do 30. 9. 2012.

Ing. Radovan Necid, starosta

FotograFické ohlédnutí za jubilejníM 20. ročníkeM soutěže 4 klíče k velkoMeziříčské bráně - 1. 9. 2012

Soutěžní družstva při nástupu na náměstí nesla prapory jednotlivých obcí a měst 
(zleva) ― Křižanova, Velké Bíteše, Velkého Meziříčí a Měřína. Foto: Iva Horká

V doprovodném programu SCVM  předvedlo ukázku, jak 
se dříve cvičilo v Sokole. Foto: Iva Horká

Soutěžící se svými starosty (zleva) M. Smejkalová (Křižanov), M. Vlček (Vel. 
Bíteš), R. Necid (Vel. Mez.) a I. Rohovský, jenž zastupoval Měřín. Foto: Iva Horká

Diváky pestrý program potěšil a dobře se bavili. 
Vydrželi až do pozdních hodin. Foto: Iva Horká

Výsledek poslední disciplíny ─ poskládaná 
150 z trubek. Foto: Iva Horká

Domácí soutěžící ─ Iva Závišková a Radovan Necid ─ 
při sestavování čísla 150. Foto: Iva Horká

Jízda na trojkolkách, které byly zapůjčeny ze ski 
VM, byla jednou z disciplín. Foto: Iva Horká

Soutěžící se přetahovali na laně. Vyhrál ten, který se zmocnil 
poháru na stolku (vlevo). Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

bohoslužby
Středa 12. 9.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, Oslavice 18.00 mše sv. – o. Praj-
ka. Čtvrtek13. 9.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 8.30 děkanská rekolekce, 
18.00 mše sv. o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Parajka. Pátek 14. 9.: 
8.00 mše sv. – o. Prajka, 9.30 pohřební mše sv., 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření – o. L. Sz., Špitálek 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. Parajka. Sobota 15. 9.: 7.00 mše sv. – o. 
Prajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka, Lavičky 8.00 mše. sv. – o. L. Sz. Ne-
děle 16. 9.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše 
sv. pro rodiny s dětmi – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka
Bory: 14. 9. Dolní Bory v 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše. 
sv. – o. Parajka, 16. 9. Horní Bory v 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: ve  středu v  18.00 bude na  faře setkání pro starší 
děti a mladší mládež. Ve čtvrtek od 8.30 bude rekolekce kněží našeho 
děkanství. Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek do Pavlova pojede 
v 17.10 z Vídně, 17.15 z Mostišť a 17.20 hodin z VM od zámeckých 
schodů. V pátek 14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a po-
kání a  adorace nejsvětější svátosti, odpolední mše sv. v  16.30 bude 
v kostele sv. Kříže (Špitálek). V sobotu v 18.45 bude příprava na křest 
a v 19.30 bude 3. příprava na manželství. Rozvrh hodin na nábožen-
ství ve šk. r. 2012/2013 najdete ve vývěskách a na internetových strán-
kách děkanství. Děti 5.–9. třídy, které budou mít zájem chodit do ná-
boženství na ZŠ Oslavická ve VM, lze přihlásit v úředních hodinách 
na faře ve Velkém Meziříčí. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 
V neděli bude sbírka na církevní školství.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 16. 9. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM, více na  www.ac-vm.cz, Mgr.  František Kameník, e-mail: 
kamenikf@centrum.cz.

„Nesesmilníš“ (Ex 20, 14)
Když jde o toto přikázání, někdy 
mám dojem, že mezi dnešními 
věřícími katolíky existují dva ná-
zory. První názor: šesté přikázání 
se považuje za nejdůležitější část 
mravního křesťanského zákona, 
což vede k tomu, že se zapomíná 
na jiné oblasti života. Druhý ná-
zor: dnešní doba už je tak vyspě-
lá a  moderní, že nepotřebujeme 
žádné mravní předpisy týkající 
se čistoty. Jak první, tak i  druhý 
názor je nebezpečný.
Je pravdou, že katolická morální 
teologie zná hodně podrobných 
pravidel týkajících se čistoty, ale 
je třeba také neustále připomínat, 
proč ony existují. Proč vůbec VI. 
přikázání?
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 
obrazem… jako muže a  ženu 
je stvořil“ (Gn 1,27). Povolal je 
k  společnému životu a  společné 
lásce, která vede k účasti na stvo-
řitelském díle – plození a rození. 
Pohlavnost ovlivňuje všechny 
stránky lidské osoby v  jednotě 
jejího těla a její duše.
Je důležité, aby mezi tím, co je tě-
lesné, a tím, co je duchovní, exis-
tovala určitá rovnováha.

Aby nedocházelo k určitým blu-
dům, které buď myslí jenom 
na  ducha a  zapomínají na  tělo 
člověka, nebo obráceně – příliš 
zdůrazňují tělo, a to, co je tělesné, 
považují za nejdůležitější.
Čistota vyjadřuje zdařilou inte-
graci pohlavnosti v člověku, a tím 
vnitřní jednotu člověka v jeho tě-
lesném a duchovním bytí.
Tak chápaná čistota vyžaduje 
stud. A  ten bohužel nějak mizí 
z  dnešního světa. Člověk dnešní 
doby se přestává stydět. Ne že 
jenom všechno je mi dovoleno, 
ale všechno se stává veřejným 
a  transparentním. Mizí to, čemu 
se říká intimní život. Stud ho má 
chránit. Stud odmítá odhalit to, 
co má zůstat skryto. Stud určuje 
životní styl, který umožňuje odo-
lávat vábení módy a nátlaku pře-
vládajících ideologií.
Vnější projevy studu se mění 
od jedné kultury ke druhé. Všu-
de se ale jeví jako předtucha 
duchovní důstojnosti vlastní 
člověku. Rodí se s  probuzením 
svědomí subjektu. Učit děti a do-
spívající studu, to znamená pro-
bouzet v nich úctu k lidské osobě.

P. Lukasz Szendzielorz

Šesté
Ve  dnech 20.–23. srpna 2012 se 
konal na Gymnáziu Velké Mezi-
říčí XVI. seminář o filozofických 
otázkách matematiky a  fyziky. 
Seminář byl pořádán Komisí pro 
vzdělávání učitelů matematiky 
a  fyziky JČMF a  Gymnáziem 
Velké Meziříčí. Akce je určena 
hlavně středoškolským učitelům 
matematiky a  fyziky, ale zúčast-
ňují se jí i  vysokoškolští učitelé 
a  studenti magisterského i  dok-
torského studia z  celé republiky. 
Celkový počet letošních účastní-
ků byl 70.
V programu byly zařazeny před-
nášky zaměřené filozoficky, ale 
i  vystoupení, která pojednávají 
o  nových poznatcích v  našich 
oborech. Tradičně nechyběly 
ani přednášky či aktivity, které 
se týkají výuky matematiky a fy-

ziky a  obecně pedagogických 
otázek.  Na  úvod byla zařazena 
regionálně zaměřená vystoupení 
o prof. F. Záviškovi (A. Trojánek) 
a o J. Demlovi (studentský diva-
delní soubor A. I. D. S. z Velké-
ho Meziříčí). Konkrétní přehled 
přednášek je následující: J. Ne-
šetřil: Matematika nebo filozo-
fie?, J. Šimša: Vektory ve školské 
matematice, M. Dušek: Kvantová 
fyzika a náš svět, J. Bečvář: Hrst 
inspirací z aritmetiky, V. Wagner: 
Co nového v  laboratoři CERN?, 
S. Průša: Magnety, jak je známe?, 
J. Podolský: Zrychlující expanze 
vesmíru: Nobelova cena 2011, 
S. Štech: Od  školy jako instituce 
ke  škole jako organizaci veřejné 
služby, D. Hrubý: Historie matu-
ritní zkoušky, J. Langer: Aktuality 
z  konference „Relativita a  gra-

vitace – 100 let od  Einsteinova 
pobytu v Praze“, J. Veselý: O Eu-
lerovi trochu jinak.
Součástí semináře byly i  večer-
ní diskuze ve  velkomeziříčských 
podnicích a  též společenský ve-
čer, na  kterém tradičně vystou-
pil kolega Dag Hrubý. Účastníci 
semináře si prohlédli expozice 
v Muzeu Velké Meziříčí, zejména 
kubistický nábytek, který patřil 
prof. dr. Františku Záviškovi, vý-
znamnému fyzikovi a velkomezi-
říčskému rodákovi. V  předstihu 
byla k  dispozici předseminární 
brožura s  programem semináře 
a  s  anotacemi přednášek. Tato 
brožura a  prezentace jednotli-
vých přednášek jsou vystaveny 
na  stránkách semináře www.
gvm.cz/seminare.

Aleš Trojánek, GVM 

Matematici a fyzikové se sešli na semináři

Roky chaosu ukončí zákon o realitním podnikání
Nefér praktiky při získávání zaká-
zek, bezdůvodné zadržování peněz 
klientů, krachy realitek i  s  penězi 
lidí, nekompetentnost a  diletant-
ství některých makléřů, podvodné 
jednání. To jsou jen některé pří-
klady, které přiměly ministerstvo 
pro místní rozvoj, ministerstvo 
průmyslu a  obchodu, minister-
stvo vnitra, ministerstvo financí 

a Asociaci realitních kanceláří ČR 
k  vypracování analýzy, na  jejímž 
základě vzniká norma kultivující 
realitní branži. Nový zákon o „rea-
litním podnikání“ bude více chrá-
nit práva kupujících, prodávajících 
i  poctivé realitní kanceláře. Toto 
odvětví dodnes není prakticky 
regulováno, jde o  volnou živnost 
a  může ji vykonávat prakticky 

kdokoliv. Realitní makléři budou 
muset prokázat a doložit svoji od-
bornou způsobilost a realitní kan-
celáře budou nuceny splnit určité 
požadavky tak, aby mohly být za-
psány do registru podnikatelů pů-
sobících na  realitním trhu. Nový 
„zákon o realitním podnikání“ by 
měl konečně zabránit podvodné-
mu a  neprofesionálnímu jednání 

některých makléřů a  realitních 
kanceláří. Věříme, že se dočkáme 
situace, kdy se podaří podnikání 
realitních kanceláří upravit tak, 
aby jejich služby mělo zájem vy-
užívat více klientů než nyní, kdy 
se realitky podílejí na  celkovém 
počtu nemovitostních transakcí 
přibližně polovinou.

Bořivoj Pejchal, realitní makléř

Hana Pařízková je šestá na světě v zeměpise
Letos o  prázdninách se Hana 
Pařízková, žákyně Gymnázia 
Velké Meziříčí, kromě odpo-
činku a relaxace věnovala i dal-
ší činnosti, a  to reprezentaci 
České republiky v  zeměpisné 
soutěži. Po  náročné přípravě, 
která přesahovala rámec let-
ních prázdnin a  byla zakonče-
na soustředěním v  Jedovnicích 
(v  prostředí známém mnohým 
našim studentům), se zúčastni-
la ve dnech 21.–26. 8. 2012 Me-
zinárodní zeměpisné olympiády 
v Kolíně nad Rýnem. 
Zde Českou republiku repre-
zentoval tým složený z čtveřice 
středoškoláků: Hana Pařízková 
(Gymnázium Velké Meziříčí), 
Bruno Jurášek (Gymnázium J. 
G. Jarkovského, Praha), Petr 

Kolařík (Gymnázium Uherské 
Hradiště) a  Jan Kozák (Gym-
názium Cheb). Český tým 

v  náročné konkurenci 30 re-
prezentací z  celého světa (tzn. 
120 nejlepších „zeměpisných 

nadějí“) obsadil 8. místo. K to-
muto úspěchu výrazně přispěla 
Hana Pařízková, neboť v  kate-
gorii jednotlivců obsadila 6. 
místo, mezi dívkami byla do-
konce druhá na světě. 
Jak sama přiznává, šokovala tím 
(nejen) sama sebe. Předběhli 
ji již pouze mladí muži ze Sin-
gapuru (celkový vítěz), Polska, 
Estonska a Litvy a  jedna slečna 
z Rumunska. 
Za reprezentaci nejen naší ško-
ly, ale i  města, Kraje Vysočina 
a  vůbec celé České republiky 
Hance velice děkujeme. 
Více informací o  zeměpisném 
klání lze získat na stránkách Me-
zinárodní zeměpisné olympiády: 
www.geoolympiad.org

Vít Rosecký, GVM

Hana Pařízková s ostatními členy družstva ČR na 
Mezinárodní zeměpisné olympiádě v Kolíně nad 
Rýnem. Foto: archiv GVM

Prof. J. Nešetřil.
Foto: archiv GVM

Velkolepý hrad Karlštejn, památ-
ník Lidice nebo plavba výletním 
parníkem po  Vltavě. Tato a  další 
místa ve středních Čechách se stala 
výletním cílem pro uživatele velko-
meziříčského stacionáře Nesa, kte-
rý je jedním ze zařízení Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou.
Dovolenou strávili uživatelé a pra-
covníci denního stacionáře v Domu 
rodin v  obci Smečno v  blízkosti 
Kladna. „Za vlídný přístup zaměst-

nanců Domu rodin, který provo-
zuje sdružení Kolpingova rodina 
Smečno, jsme vděčni a  patří jim 
proto velký dík. Ocenili jsme výbor-
né podmínky pro ubytování a sna-
hu nám ve všem vyjít vstříc. S  tak 
pozorným přístupem k  potřebám 
našich uživatelů s  těžkým postiže-
ním jsme se dlouho nesetkali,“ hod-
notí Alena Poulová, vedoucí Nesy.
Hned na  začátku týdenního po-
bytu vyrazil stacionář na Beroun-

sko, aby navštívil gotický hrad 
Karlštejn. Zároveň si přítomní 
prohlédli Muzeum voskových 
figurín. Další den po  prohlídce 
královského města Slaný strávili 
odpoledne v místním aquaparku. 
Kromě bazénu vyzkoušeli i  řadu 
dalších atrakcí. Whirpool, vzdu-
chová masážní lůžka nebo divoké 
koryto skrývaly pod svými názvy 
opravdový odpočinek a zábavu.
Další den výletníci navštívili 
památník Lidice a  poté si prošli 
lánskou oboru ve  stejnojmenné 
obci. Oboru spravuje Kancelář 
prezidenta republiky a  od  roku 
2006 je zde otevřena naučná stez-
ka. Na této stezce uživatelé krmili 
srnčí zvěř a dostali se tak do její 
bezprostřední blízkosti. Při zpá-
teční cestě zhlédli ještě Muzeum 
sportovních vozů v  Lánech, kde 
si na své přišli nejen muži.
Předposlední den čekal všechny 
zřejmě nejsilnější zážitek dovo-
lené. Vydali se do  Prahy, aby se 

zde nalodili na parník a prohlédli 
si tak řadu pražských památek 
z netradičního úhlu. „Pro většinu 
z nás to byl nezapomenutelný zá-
žitek. Plavba parníkem předsta-
vila některým z nás hlavní město 
vůbec poprvé. Silný dojem na nás 
zanechalo proplutí pod staletými 
klenbami Karlova mostu a  pře-
krásné panorama Pražského 
hradu,“ uvedla Jana Kudláčková, 
sociální pracovnice denního sta-
cionáře. „Pro velkou část uživa-
telů to byla také první zkušenost 
s  plavbou na  lodi, ale všichni 
tuto plavbu zvládli bez problémů 
a byli velmi spokojeni,“ dodala.
Tento pobyt mohl být zrealizo-
ván díky finanční podpoře, kte-
rou poskytli pořadatelé z výtěžku 
Křesťanského plesu velkomezi-
říčské farnosti. Uhrazeno bylo 
ubytování osobních asistentů 
a doprava uživatelů. 
Miroslav Vala, pracovník v sociál-

ních službách, foto: archiv Nesy

Uživatelé stacionáře Nesa se plavili po Vltavě

V sobotu dne 1. 9. 2012 se v Dob-
ré Vodě slavilo. Hosté, rodáci 
a občané obce si připomněli vý-
ročí 760 let od  první písemné 
zmínky o obci Dobrá Voda. 
Oslavy byly zahájeny v  kultur-
ním domě mší svatou. Program 
pokračoval slavnostním slovem 
starosty obce Vladimíra Zástě-
ry, po  kterém následovala vy-
stoupení především místních – 
na  harmoniku zahrál a  zazpíval 
Jaroslav Kaštan, potěšili nás žáci 
mateřské a základní školy, zazpí-
vala nám Mariana Ambrožová 
a  na  harmoniku zahrál a  zazpí-
val nejstarší muž obce Ladislav 
Křikava v  doprovodu mladého 
bubeníka Michala Matuly. Kul-
turní program zpestřila několika 
písněmi také nadějná zpěvačka 

Vendula Příhodová z  Tasova. 
Krátký náhled do  historie po-
skytl Karel Hromek z  Křižano-
va, který také připravil podkla-
dy pro již druhý díl publikace 
o  obci. Publikace je nyní k  dis-
pozici na obecním úřadě. 
Zájemci měli možnost navštívit 
místní kapli a prohlédnout si bu-
dovu mateřské a  základní školy, 
která byla připravena po  opra-
vách sociálního zařízení na  pří-
chod žáčků. 
Proměnlivé počasí nezabráni-
lo dětem zařádit si na  skákacím 
hradu. Bohaté občerstvení včetně 
prasátka přímo z  rožně a  hud-
ba skupiny Maraton, která zněla 
kulturním domem až do  pozd-
ních hodin, jen završily příjemný 
den.

Dobrá Voda slavila výročí

-oú-
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Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom představili naše Občanské sdružení vzniklé ve 
Velkém Meziříčí. Volnočasovka, o. s., které je řádně zaevidováno na 
Ministerstvu vnitra ČR a má svůj vlastní statut. Svým zaměřením ote-
vírá dveře každému zájemci o vhodné využívání volného času a další 
sebevzdělávání.
Hlavním cílem je vhodné vyplňování, využívání volného času v době 
osobního volna, o prázdninách, o svátcích i v době pracovního klidu pro 
všechny zájemce všech věkových kategorií.
V naší nabídce pravidelných volnočasových aktivit naleznete od spor-
tu, informatiky až po umění hned několik zajímavých aktivit. V nepra-
videlných činnostech se zaměřujeme na aktivní zapojení dětí, mládeže 
a dospělých do jednorázových akcí, jako jsou výlety, tvořivé dílničky, 
tábory, rekreace či tematické soutěže.
Zároveň má sdružení i nově vzniklé maskoty, kteří jsou schopni vás 
něčemu naučit, pobavit vás, upozornit na nebezpečí či rozpoznávat 
dobro–zlo, klady–zápory, morální–nemorální hodnoty.
Možnost výběru zvolené zájmové činnosti je otevřená opravdu všem, 
sami se o tom přesvědčíte během školního roku, kalendářního roku, kdy 
vás budou provázet po cestě zájmového vzdělávání lidé, které dobře znáte, 
důvěřují vám a mají vaši důvěru. Lidé s pedagogickou kvalifikací, s kvali-
fikací manažerů, s letitou praxí a zkušenostmi ve výchovně vzdělávacím 
procesu se na vás těší a věří, že naplní veškerý váš zájem o zájmové vzdělá-
vání podle poptávky veřejnosti a módního trendu ve společnosti.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali vám všem za přízeň 
v uplynulých letech, všem svým bývalým spolupracovníkům, klien-
tům, rodičům, veřejnosti, spoluorganizátorům, sponzorům, místním 
organizacím, místním mediálním partnerům, okolním obcím a Měst-
skému úřadu ve Velkém Meziříčí.
Pro nás byla jedna stránka knihy zájmového vzdělávání dopsána do 
konce. Otáčíme list a začínáme zaplňovat novou nepopsanou stránku 
s vámi všemi, co máte a budete mít zájem vyplňovat svůj volný čas ve 
sdružení „Volnočasovka, o. s,“ Velké Meziříčí.
Těšíme se na vás, těšíme se na další spolupráci se všemi z řad veřejnos-
ti, organizacemi a dalšími subjekty.

Petr Bača, Vladimír Krejčí, Květoslava Koudelová 
a další spolupracovníci Volnočasovky, o. s.

Volnočasovka, o. s. 

Evropský týden mobility ve Velkém Meziříčí
I v tomto roce nás čeká 11. ročník Evropského týdne mobility (16.–22. 
září). Evropská komise vyhlásila pro letošní rok téma „Pohyb správ-
ným směrem!“. 
Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má 
za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou do-
pravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních dru-
hů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme vidět, 
že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům 
a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má 
Evropský týden mobility pomoci. Nedílnou součástí tohoto projektu 
bude opět Evropský den bez aut (20. září). 
I v letošním roce se obyvatelé Velkého Meziříčí mohou opět těšit na 
bohatý program akcí, které pořádá město ve spolupráci s partnery.

Celý týden od 16. – 22. 9. 2012 bude probíhat:
▶ Soutěž Za skřítky do Balinského údolí
Žáci se sami nebo s rodiči vydají po připravené trase do Balinského 
údolí. Trasa bude vyznačena na mapě, která bude na ZŠ k rozebrání. 
Cestou budou plnit úkoly ze soutěžního lístku, který bude součástí 
mapy. (Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí)

▶ Výtvarná soutěž pro děti mateřských škol
„Mámo, táto, půjdem pěšky“ – Děti z mateřských škol se mohou při-
hlásit do výtvarné soutěže. Vybrané obrázky budou vystaveny ve vý-
lohách Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí a nejlepší z nich budou 
odměněny věcnými cenami. (Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí)

Neděle 16. 9. 2012 
▶ Cyklovýlet za krásami Velkomeziříčska
Cestou se seznámíme s částí naučné stezky Nesměřské údolí. První 
část trasy nás povede z města podél malebných zákoutí řeky Oslavy 
až k Nesměřské hájence. Dále budeme pokračovat k Řihákovu mlý-
nu a odtud si vyšlápneme kopec k Dolním Heřmanicím. Následně se 
zhoupneme přes několik kopečků a kolem rybníka prosvištíme do Pe-
trávče. V Petrávči nás čeká poslední stoupání a pak už jen příjemný 
sešup zpátky do Velkého Meziříčí.
Doporučujeme kolo v dobrém technickém stavu, sportovní oblečení, 
pláštěnku, děti a mládež do 18 let cyklistickou přilbu, dostatek pití a 
dobrou náladu. Trasa je dlouhá zhruba 15 km, cestou nastoupáme 234 
m. Sraz u kašny na náměstí ve Velkém Meziříčí ve 13.30 hodin. (Stře-
disko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí)

Pondělí 17. 9. 2012
▶ Sportovní odpoledne na dopravním hřišti – hry a soutěže
Pro děti bude přichystaný krátký program o správném chování na sil-
nici, poté soutěže. Děti mohou přijet na vlastních odrážedlech, kolo-
běžkách, tříkolkách, kolech. Možnost i zapůjčení na hřišti. 9.00–12.00 
(Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, Ostrůvek).

Úterý 18. 9. 2012
▶ Výlet na zříceninu hradu Rokštejn. Odjezd v 8.12 hodin z vlakového ná-
draží Velké Meziříčí. Pojedeme do Přímělkova, kam dorazíme v 10.02 ho-
din a odtud půjdeme pěšky po vyznačené trase 2 km. Výlet uděláme pro 
děti formou stopované a na konci bude schovaný poklad. Proto prosíme 
rodiče o nahlášení počtu dětí předem, nejpozději do pondělí 17. 9. 2012 v 
mateřském centru Ostrůvek. Vlak odjíždí z Přímělkova ve 13.48 hodin, ve 
Velkém Meziříčí bude v 15.57 hodin. Cestu si hradí každý sám, jízdné tam 
i zpět je pro dospělého 167 Kč, možné skupinové slevy dle počtu cestují-
cích. (Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Vel. Meziříčí, Ostrůvek).

Středa 19. 9. 2012
▶ Soutěž Prodluž si život, buď aktivní
Soutěžní odpoledne pro žáky základních škol. Tato soutěž se usku-
teční ve velkém sále v Jupiter clubu Velké Meziříčí. Soutěžící utvo-
ří šestičlenná družstva dle kategorií: I. kategorie pro žáky 4. a 5. tř. 
(8.30–10.00), II. kategorie pro žáky 6. a 7. tř. (8.30–10.00). (Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí)

Čtvrtek 20. 9. 2012 
▶ Evropský den bez aut. Auta za koně – poníky
Kampaň zahájíme výměnou aut za dopravu šetřící naše ovzduší a pro-
středí. Poníci budou po celý den přepravovat děti po uzavřené komuni-
kaci u Mateřského centra: 8.30–12.00 hodin je akce určena pro předem 
pozvané mateřské školy; 15.00–17.00 hodin pro širokou veřejnost. Bě-
hem dne bude připravena tvůrčí dílna. (Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi Velké Meziříčí, Ostrůvek).

K účasti na celé akci byli přizváni tito partneři: Městská policie Velké 
Meziříčí, Policie ČR, Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, Kopretina 
– centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, žáci a studenti škol ve 
městě, Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí, Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek a Město Velké Meziříčí.

O podpisu Charty 2012 – Evropský týden mobility probíhajícím ve 

dnech 16.–22. 9. 2012, rozhodla Rada města kladně na svém zasedání 
8. 8. 2012.
Ve čtvrtek 20. 9. 2012 bude uzavřena část centra města – komunikace 
Ostrůvek. 
Akce proběhne za finanční podpory Kraje Vysočina.                   -měú-

evropský týden Mobility 16.–22. září

soutěž retročtení – 1. část

ZADÁNÍ č. 1) korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro týden od 10. 9. 2012
Komentář k ukázce
Nořit se do historie je třeba bezmála jako rak! Tedy zpravidla pozadu, 
od skutečností známých k neznámým. Naše Retročtení proto začne-
me ukázkou relativně mladou a navíc spojenou s událostí všem dobře 
povědomých císařských manévrů, kdy okolí Velkého Meziříčí poctila 
svojí návštěvou nejen bojechtivá c. k. rakouská armáda, ale spolu s ní i 
řada významných osobností. Mezi nimi jednoznačně dominovali císař 
rakouský s císařem německým provázeni dalšími příslušníky vládnou-
cí habsburské dynastie. Ojedinělou přítomnost korunovaných hlav se 
slušelo zachytit nejlépe vlastnoručním podpisem! Ale kde? Dostateč-
ně reprezentativní pamětní kniha tehdy ve městě překvapivě chyběla. 
Meziříčští se proto rozhodli oprášit více než sto let starou konfirmační 
listinu císaře Josefa II. Ta už v době svého vzniku byla tak rozsáhlá, 
že měla podobu knihy s pergamenovým přebalem, jehož výzdoba 
nemohla urazit ani císařský majestát. A jak dokládá naše ukázka, ne-
urazila ani energické ruce rakouských arcivévodů. Se znalostí jejího 
dalšího obsahu pak dodejme, že na volné listy historické listiny z roku 
1782 připojil svůj příležitostný podpis také T. G. Masaryk.

Pravidla hry 
Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech od 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10. 
a 8. 10. vždy nové zadání v městské knihovně, informačním centru, ale 
také ve Velkomeziříčsku či na www.knihovnavm.cz.
(Všechna předchozí zadání budou po celou dobu soutěže k dispozici 
v knihovně a informačním centru.)
Pokusí se o přepis označené části (vyjma tohoto zadání) do dnešní češ-
tiny a odpověď na otázku. Odevzdá všech pět (i neúplných) řešení do 
městské knihovny nebo informačního centra v týdnu mezi 15. a 21. 
10., a to osobně nebo poštou (rozhoduje razítko na obálce). 
V zalepené obálce musí být ještě lístek se jménem, adresou a telefonem 
soutěžícího. 
Odborná porota vyhlásí 1. 11. při společenském setkání všech zúčast-
něných výherce knižních poukazů v ceně 2.000 Kč, 1.500 Kč a 1.000 Kč.

Korespondenční soutěž  RETROČTENÍ aneb Výprava do dávné mi-
nulosti Velkého Meziříčí, Městské knihovny Velké Meziříčí 
a Státního okresního archivu pracoviště Velké Meziříčí probíhá v rám-
ci grantového programu Zdravé město města Velké Meziříčí za medi-
ální podpory týdeníku Velkomeziříčsko.

-----------------------------------------------------------------------------

ZADÁNÍ č. 1

Soutěžní úkol

lze použít i další list papíru  zde odstřihnout

Přiřadíte jména arcivévodů k jejich podpisům?
Uveďte správné dvojice složené z čísla (zastupujícího jméno) 
a písmene (nahrazujícího podpis).
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PRODÁVÁME
 19TÝDENNÍ 

NOSNICE 
Hrbov 42

Tel.: 737 477 773

►

■ Válendu s úložným prostorem 
90×200 cm. Cena dohodou. Dále 
prodám dětské kolo Author Vl-
tima, červené, vhodné pro dívky 
8–11 let. Cena dohodou. 
Tel.: 737 170 994.
■ 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.

■ Kohoutky stáří 18 týdnů. Vo-
lejte večer. Tel.: 736 109 826.
■ Pionýr Jawa 50–20, nové 
pneu, STK do 7. 8. 2013. Po-
jistka placená, pojízdný, vý-
broný stav. Tel.: 603 922 594.
■ Jídelní stůl ovál na jedné sou-
stružené noze 110×74 cm + 4 
židle. Zakázková práce, dřevo 
olše, krátce používané + 8 látko-
vých sedáků. Cena za vše 7.800 
Kč. Dále prodám konferenční 
stolek – obdélník, dýha, barva 
mahagon 120 × 56 cm, výška 51 

cm, na kolečkách, nahoře na dře-
věné desce ještě sklo. Cena 800 
Kč. Dvoukřídlá modřínová vrata, 
použitá, š. 2,5 m × v. 2 m, možno 
použít do garáže nebo kůlny. Cena 
dohodou, levně. Tel.: 728 790 016.
■ Túje na výsadbu živého plotu
výška nad 100 až 150 cm (thuja 
ooccidentalis), husté, 130 Kč/ks. 
Dále prodám Buxus – zimostráz, 
modříny a sazenice dubu (do 
lesa). Termín dodání: září, říjen 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 888 283, 603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 
■ Jawu 50 Pionýr, typ 21 Sport, r. 
v. 1971, platný T. P., první majitel, 
tel.: 739 155 940.
■ Ječmen  a pšenici. 420 Kč/q. 
Tel.: 777 882 467.
■ Balíky slámy – malé. Tel.: 
566 544 005.
■ Na cirkulárku rám, motor, hří-
del  atd. Dále prodám obrazy od 
malíře  Cardy. Tel.: 608 495 522.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.
■ Učebnice:  Word, Excel 2003, 
s počítačem nejen k maturitě 1. 
díl (Navrátil); Technika admi-
nistrativy 1. – pro SŠ; Právo pro 
SŠ (R. Ryska); Ekonomie 2008 (J. 
Švarcová); Angličtina – (Hori-
zons 2 s CD (Oxford); Dějepis pro 
SOŠ; Dějiny lit. od středověku do 
poč. 19. st.; Literatura 19. a poč. 
20. st.; Přehled čs. literatury 20. st. 
(všechny  V. Prokop); Čítanka čs. 
a světové literatury pro 1. roč. SŠ; 
Matematika pro SOU 1. díl; Zbo-
žíznalství 1. díl pro SŠ. Volejte 
po 18. hodině – tel.: 737 607 148.
■ Menší balíky pšeničné slámy 
– 50 ks. Dále prodám 4 polévané 
kýble – 10 litrů. Tel.:  737 389 820.

■ Brambory, bílé i červené. Ba-
leno po 25 kg. Cena 5 Kč/kg. 
Zároveň přijímám objednávky 
na brambory k uskladnění. Dále 
prodám jehňata na chov i na 
maso. Volejte po 19. hodině, tel.: 
733 502 505, 566 544 456. 

■ Učebnici Čítanka české 
a světové literatury pro 1. 
ročník, autor Nezkusil, nakl. 
Fortuna, r. v. 2003. Za nabíd-
ky děkuji. Tel.: 739 410 821.
■ Kdo daruje či levně pro-
dá staré pánské jízdní kolo 
i nepojízdné. Tel. 739 094 327.
■ 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.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na  pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové - dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, sta-
ré fotografie vojáků, staré pivní 
lahve s nápisem atd., z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám bývalý mlýn v Bali-
nách  u Velkého Meziříčí.  S mož-
ností bydlení. Tel.: 777 626 506.

■ Koupím zděný byt 2+1 v OV, 
v 1.–2. podlaží, může být i men-
ší rodinný domek. Nejlépe řádně 
udržované objekty v klidné čás-
ti města, pokud možno v menší 
bytové zástavbě. Dosavdní ma-
jitel může bydlet dále, prosím 
o seriozní jednání, nespěchám. 
Tel.: 723 402 098, po 19. hodině. 

■ 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, prostor-
ný balkón, zděnou koupelnu 
s vanou a samostatné WC. Celková 
plocha bytu bez garáže je 77,48 m2. 
Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel.: 776  798  182, 773  959  464.
■ Prodám byt ve Velké Bíteši 
U Stadionu, 2+1 v OV s plochou 
57 m² ve 2. patře, balkón a sklepní 
kóje. Dům je zateplený s novými 
plastovými okny. Cena 1,2 mil.  
Kč, RK nevolat. Tel.: 728 087 729.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Cena 900 tis. Kč (sleva možná). 
Tel.: 776 337 344.

■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 571 593.
■ Prodám mezonetový byt 3+1 
v OV v obci Moravec. Spěchá. 
Tel.: 773 111 870.
■ Prodám RD v Rudě, pozemek 
679 m², 2 garáže, velmi hezké 
místo. Cena 2,25 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD v Tasově. Zahra-
da, garáž, CP 739 m², rok výstav-
by 1991. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné loka-
litě Velkého Meziříčí, 1.450 tis. 
Kč (dohoda možná). Výborná 
dostupnost na vlak, autobus, 
v blízkosti školka. Nedaleko je pří-
rodní oblast Balinské údolí vhod-
ná pro rekreaci. Možnost při-
koupení garáže. RK nevolat! Tel.: 
775 273 725.
■ Prodám garáž, ul. Františ-
kov, 23 m². Tel.: 608 881 880.

■ Pronajmu nový byt 2+kk (74 m²) 
od 1. 10. na ul. Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu krásný byt 3+1, ul. 
Nad Tratí ve VM. Sklep, garáž, 
půda, skleník. Krásný výhled na 
Vel. Meziříčí. Nájem 7.000 Kč/mě-
síc + účet za elektřinu.  Volejte po 
18. hodině na tel.: 732 923 825.
■ Pronajmu byt 3+1 v panelo-
vém domě na ul. Poštovní. Ná-
jem 4.600 Kč + 3.000 Kč zálohy 
na energie. Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 

Meziříčí, ul. Kolmá. Cena 5.000 
Kč + služby. Dohoda možná. Tel.: 
737 868 879.

■ Koťátka do dobrých rukou. 
Volejte večer. Tel.: 732 908 611. 
■ Starší nábytek za odvoz. Tel.: 
737 607 148 po 18. hodině.
■ Věnuji koťátka, naočkovaná, 
odčervená. 2 kocourci, 1 kočička.
Tel.: 602 550 931.

■ Nabízím doučování matema-
tiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší 
ročníky víceletých gymnázií. Cena 
100 Kč/hod. Tel.: 605 936 237.
■ Ráda se postarám o vaše dítko, 
opatřím vaše rodiče, úklid, žeh-
lení, domácnost. Jsem z Velkého 
Meziříčí. Od září. Spěchá. Volejte 
od 7 do 14 hodin tel.: 721 988 439.

■ Popelka hledá svého prince. 
Popelce je 36 let a je svobod-
ná. Její střevíček má číslo:  tel. 
604 327 872.
■ Hledám ženu k vážnému se-
známení. Mám 50 let a už nechci 
žít sám. Nabízím pohodu a klid. 
Jen Velké Meziříčí a blízké oko-
lí. Děti nevadí. Tel.: 608 757 612.
■ 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).

prodáM - koupíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

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.

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

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

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

Kdo pronajme menší rodin-
ný dům ve  Velkém Meziříčí. 
Později s možností odkupu. Tel: 
725 778 999. 

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6, p. Procházková 
tel.: 602 325 108, email: eco-prochazkova@seznam.cz

JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
Od října 2012 otevíráme jazykové kurzy pro začátečníky, 

pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.
Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem. 
V jednom kurzu max. 4–6 osob, preferujeme 

osobní přístup ke každému z účastníků. 
PŘÍJEM přihlášek do 21. září 2012 

na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

☐ Gramatika s českým
 lektorem 5×60 min.
☐ Konverzace s britským  

lektorem 5×60 min.
Termín: středa 15.30–16.30

Příjem přihlášek
do 21. září 2012

Kontakt: ECO Velké Meziříčí 
tel.: 602 325 108

e-mail: 
eco-prochazkova@seznam.cz

NOVINKA VE VÝUCE 
ANGLIČTINY

KURZY ANGLIČTINY 
pod vedením 

Mgr. Petry Táborské
www.anglictinavmezu.cz
tel.: +420 776 328 632

DOSTUPNÉ PŮJČKY
www.solidnifinance.cz

tel.: 777 479 982

Jazyková agentura Talking English
Jazykové kurzy AJ pro veřejnost

 • Příprava ke státní maturitě
 • Next steps in English - mírně pokročilí
 • Towards proficiency - středně pokročilí

Více informací: 
www.talkingenglish.cz, infovyuka@seznam.cz, tel.: 731 074 097

klasické a harmonizační masáže 
(např. celá záda 250–300 Kč)

MASÁŽE – M. CINKOVÁ
Otínská 18, Měřín
tel.: 777 347 569

Areál  Kozlov
MOŽNOST PRONÁJMU 

BUDOV
Info: Otto Rybníček, Kozlov 17

Tel.: 566 543 464

▶▶
▶

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

hledá k dlouhodobému pronájmu

OBJEKT, KTERÝ UVAŽUJE VYUŽÍT 
JAKO PŘEKLADIŠTĚ ODPADŮ

Požadované parametry:
 ▶ Minimální rozměry objektu v metrech: délka 30 – 40, 
šířka 20, světlá výška 6

 ▶ Umístění objektu: Velké Meziříčí případně jeho okolí do 
vzdálenosti 10 km s dobrým komunikačním napojením 
a napojením na inženýrské sítě

Bližší informace podají:
Jiří Zachar – 566 781 080
Zdislava Oplatková – 566 781 083
Jiří Oulehla – 566 781 212
Antonín Šilhavý – 566 781 213

Korespondenční adresa:  
Město Velké Meziříčí, kancelář starosty, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
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Blahopřání

společenská rubrika

Vzpomínky

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
18. 9. Velkomeziříčský fotograf Vilém Vilímek, přenáší ing. M. Fialka
25. 9. Spisovatelka Božena Němcová, pobyt v Polné, přednáší Jan Prchal
2. 10. Mlýny na Dolní Oslavě, přednáší Karel Stejskal
16. 10. Bosna a Černá Hora, přednáší ing. Ondřej Herzán
23. 10. Na kole po Kanadě, přednáší Stanislav Michal
30. 10. Kuba, přednáší ing. Jaroslav Pazdera

Přednášky vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti, o. s. při Jupiter clubu – září/říjen 

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol VM
hledá do svých řad tanečníky a tanečnice.

Tancujeme klasické country a line dance. 
Více na www.kosatky.tym.cz, tel.: 739 470 248, Tomáš Vidlák 

e-mail: prestisi3@seznam.cz

Den plný procházek, her a zábavy 
16. září 2012 v Areálu zdraví za hotelovou ško-
lou ve Velkém Meziříčí, začátek 7–11 hodin.
3 trasy: L 40 km – pro odvážné šlachovité spor-
tovce; M 15 km – pro obyčejné smrtelníky; 
S 7 km – rodinná kočárková dráha + pohád-
kový les. Každý závodník obdrží při prezenci 
mapu.  Doprovodný program začíná od 13 ho-
din a uvidíte: ukázky práce Agility teamu Velké 
Meziříčí, dogdancing, sportovní kynologie a frisbee. Tyto disciplíny si 
samozřejmě budete moci vyzkoušet! 
V kouzelném lese se těšte na pohádkové bytosti a spoustu soutěží. Pro 
každého máme nachystanou pořádnou odměnu. Bližší info a více na 
www.agilityvm.cz, tel.: 604 353 315, info@agilityvm.cz          -agilityteam-

Bludička Cup 2012 pozvánka 
na oslavu 60. výročí 
založení ds březejc

dětské středisko 14. 9. 2012 
od 13 hodin

program: 
● 13.00–16.30 odpoledne s Večerníčkem

slavnostní zahájení, divadlo, 
vystoupení klientů DS Březejc, 

vystoupení kouzelníka, historický šerm, 
mažoretky, malování na obličej

● 16.00 Petr Bende, ukázka dravců, karate
● 18.00 skupina BSB

volná zábava s hudbou a tancem

Bohaté občerstvení zajištěno.

Dne 15. 9. 2012 oslaví 75. naro-
zeniny pan 

Václav Novotný z Jívoví.

Vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, dlouhá léta 

Ti přejí manželka, 
Milan, Rosťa a Iva s rodinami.

Dne 13. září 2012 uplyne 
1. smutný rok od úmrtí naší mi-
lované maminky, babičky, dcery, 
sestry a tety, paní 

Aleny Štěpánkové 
z Olší nad Oslavou. 

S láskou stále vzpomíná rodina.

❧ Čas plyne, ale bolest v srdci zů-
stává. ❧

Dne 14. září 2012 uplyne již 19 
let, co nás navždy opustila ma-
minka a babička, paní 

Marie Dlouhá 
z Dobré Vody.

Stále vzpomínají syn a dcera 
s rodinami. 

pořádá blok přednášek s diskuzí 
o výchově s Mgr. Elen Sejrkovou

Vždy v úterý od 9 hodin v mateř-
ském centru Kopretina, Ostrůvek
I. – 25. 9. 2012
Jak je to s bezpodmínečnou lás-
kou. Proč je důležité být silnými 
a jistými rodiči. Jak nás ovlivňuje 
naše původní rodina. Vyjadřová-
ní emocí v rodině.
II. – 9. 10. 2012
Jak je to s tresty a odměnami.
Co je to vlastně „zlobení“? Proč 
jsou tak důležité hranice ve vý-
chově. Jsme důslední?
III. – 23. 10. 2012
Co to je řád v rodině a k čemu 
slouží. Proč je dobré vědět 
o všech členech rodu.
IV. – 6. 11. 2012
Kojenec. Období vzdoru. Vztahy 
mezi sourozenci.

V. – 20. 11. 2012
Předškolák. Dospívající, odchod 
z rodiny.
Po těchto přednáškách je možné 
pokračovat tzv. pracovní skupi-
nou – podpůrnou skupinou ro-
dičů nebo růstovou skupinou. Ve 
skupinách se předpokládá stálé 
složení účastníků, kteří se aktiv-
ně zapojují do dění.
Podpůrná skupina rodičů se za-
měřuje především na oblast vý-
chovy a chování dětí. 
Růstová skupina se věnuje osob-
ním problémům a oblasti part-
nerských vztahů  s cílem umožnit 
nahlédnout a pochopit členům, 
co a jak ovlivňuje jejich život. 
Je to příležitost k osobnímu růstu 
a rozvoji.                                         -lš-

Co vše bychom měli vědět, než se staneme rodiči 
aneb Nikdy není pozdě na změnu

Zapojte se do hodnocení soutěže Rozkvetlé město
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Rozkvetlé město. Do soutěže se mohli při-
hlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící ve 
Velkém Meziříčí.
Soutěží se ve dvou kategoriích:
• květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií,
• květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech:
Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrádek
Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu města 
www.mestovm.cz
• hlasovat bude možné do úterý 25. září 2012 včetně
• hlasovat bude možné pouze jednou z jedné IP adresy, a to přidě- 
 lením hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii
• u jednotlivých fotografií bude zobrazen aktuální počet hlasů.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v každé kategorii spolu s předá-
ním cen proběhne ve čtvrtek 4. října 2012 v 16 hodin na malé scéně 
Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Květiny Šmak, Zahradnictví Flouma, Zahradnictví Molnár

-měú-

Soutěž Rozkvetlé město

▶ SOS  
– pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotře-
bitelů)
otevřena každou středu 14—17 hodin 
v nové budově MěÚ (obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve  Žďáru nad 
Sázavou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství 
občanům v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace 
hrozí. Rady a informace jsou občanům poskytovány v oblasti prá-
va pracovního, rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční 
a  dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady 
škody, bydlení, ochrany spotřebitele, občanského soudního říze-
ní, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve Velkém Meziříčí: 
středy v  sudých týdnech od  11.30 do  15 hodin v  budově MěÚ 
Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. 

Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

poradny 
na MěstskéM Úřadě

pozvánka
Dne 18. září v 16.00 se na scéně loutkového 

divadla Jupiter clubu uskuteční 

beseda s velvyslancem 
bolívarské republiky venezuela 

victorem hernándézem. 

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí něco 
dozvědět o této latinskoamerické zemi 

s nádhernou přírodou a díky nerostným surovinám 
ve svém regionu jednou 

z nejdůležitějších a nejrespektovanějších zemí.
-mk-

společenská rubrika: 
uzávěrka v pátek ve 12 hodin 

příspěvky do rubriky lze zasílat na e-mail: 

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

beseda s velvyslancem 
bolívarské republiky venezuela 

victorem hernándézem.
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divadla

● úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech; hrají: Josef Dvořák, Marké-
ta Hrubešová, Rostislav Trtík a další ● říjen 2012 – Smrtelná vražda; 
hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný ● úterý 9. 
října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění; hrají: Daniela Kolářová, Mi-
lan Lasica ● středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny; hrají: Tereza 
Kostková, Aleš Háma
Cena permanentky 1.000 Kč a  900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke  každé zakoupené permanentce získáte poukázku na  dvacetipro-
centní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter. 
Prodej: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001)

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej abonentek nové sezony.  Cena přenosné abonentky je 
590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a studenty 350 Kč a zahrnuje vstup-
né na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako dárek k abonent-
ce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu v restauraci Jupiter, 
prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abonenty je připraven 
šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.
Více informací a podrobný přehled koncertů na www.jupiterclub.cz 
nebo na tel.: 566 782 004 (005, 001), 739 000 071.

koncerty výstavy

uvede ochotnický divadelní soubor Budišov a Jupiter club, nová úpra-
va Jiřího Baldy.
Sobota 22. 9. 2012 v  18 hodin ve  velkém sále JC. Vstupné: 80 Kč 
v předprodeji, 100 Kč na místě, prodej vstupenek na program. odděle-
ní Jupiter clubu, tel.: 566 782 004. Změna programu vyhrazena.

Více informací poskytne Zuzana 
Herodesová, Jupiter club, Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí, www.jupi-
terclub.cz, program@jupiterclub.
cz, tel.: 566 782 001, 739 000 071. 

na téma Zdravá výživa
kinosál Jupiter clubu, 
úterý 9. 10. v 16 hodin, 
vstupné: předprodej 100 Kč, 
na místě 130 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupi-
ter clubu, tel.: 566 782 004, 001, 
změna programu vyhrazena. 
MUDr. Cajthamlová – populární 
lékařka, známá veřejnosti převáž-
ně z úspěšného pořadu TV Prima 
Jste to, co jíte.

zpívá Edita Adlerová, tančí Lola Karpenko, kostými připravil mód-
ní návrhář Osman Laffita
pátek  5. 10. 2012, velký sál v 19.30 hodin, vstupné: v předprodeji 200 
Kč, na místě 250 Kč, rezervace a prodej na program. oddělení JC (po–
čt  8–16, pá 8–14) nebo na tel.: 566 782 004 (001). Změna programu 
vyhrazena!

Zuzana Stirská & Fine Gospel Time
V roce 1999 založila zpěvačka a bývalá členka divadla Semafor Zuzana 
Stirská první vícehlasý gospelový soubor v ČR s názvem Gospel Time.
Přestože je tento soubor znám především díky gospelovému repertoá-
ru (klasické americké gospely a spirituály, např. z filmu Sestra v akci), 
prezentuje na svých koncertech průřez rozmanitými hudebními žán-
ry (blues, jazz, rock, country, písničky ze Semaforu, koledy, lidovky v 
upraveném aranžmá), se kterými se prezentuje kromě samostatných 
koncertů také na firemních a lázeňských akcích, v kostelích, na ver-
nisážích, hradech a zámcích, dokonce i v jeskyních. Většina vystou-
pení se nese v odlehčeném duchu plném humoru, energie, dynamiky 
a kontaktu s diváky, což se vždy projevuje přirozenou spontánností 
publika. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie. Významná 
vystoupení a pořady: koncert v Rudolfinu se symfonickým orchestrem 
Akademie věd, Zuzana Stirská v pořadu 13. komnata na ČT1, diva-
dlo Semafor – „Vocaď pocaď aneb Zuzana má doma zebru“, natáčení 
písničky do filmu Bastardi 2, Všechnopárty Karla Šípa, Manéž Bolka 
Polívky, koncert k 10. výročí založení Gospel Time v Lucerně, koncert 
na Macoše a další. Zahraniční zájezdy: Slovensko, Rakousko, Polsko, 
Rusko, Sýrie. Vydaná CD: Záznam koncertu pro Ameriku se symfo-
nickým orchestrem Akademie věd, Happy Day, Bez toho nejsou Vá-
noce, Vám, jen vám…, Zuzana se vrací.
Speciální „lahůdkou“ Zuzany Stirské a souboru Fine Gospel Time je 
pravidelný pořad s názvem „Gospel Time Party aneb Večer bez krava-
ty”, se kterým vystupuje v pražském divadle Semafor již od roku 2000. 
Je to pokaždé nenapodobitelný večer plný hudby, improvizace, mo-
mentálních nápadů a interakce s publikem. 
Představení jsou prokládána zábavnými moderátorskými vstupy a im-
provizovanými rozhovory se zajímavými hosty, naposledy např. s prof.
MUDr. Josefem Kouteckým, zakladatelem dětské onkologie, s hercem, 
dramatikem a režišérem Antonínem Procházkou, s publicistou Jose-
fem Klímou či se zpěvačkou René Nachtigallovou. Tento pořad se uká-
zal natolik úspěšným a žádaným, že je na programu divadla Semafor 
dodnes.                                                                         (www.gospeltime.cz)

Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time
neděle 21. 10. 2012, kinosál Jupiter clubu v 19.30 hodin. Vstupné: 
předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. Rezervace a prodej na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001) 

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 na program. oddělení Jupiter clubu. V rámci 
výuky proběhe 11 lekcí – 1× v týdnu (vždy v pondělí), Ples v bílém, 
závěrečná Barevná prodloužená.
Více na www.jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004  

taneční kurzy v jupiter clubu

Kurz pro dospělé – pokročilí i začátečníci

Kurzy pro školy

Kurz keramiky 
v Jupiter clubu

Pod vedením Hanky Cejpkové proběhne v Jupiter clubu opět kurz 
keramiky. Zahrnuje 16 lekcí, (lekce – 2 vyučovací hodiny), zahájení 
kurzu bude 4. 10. 2012, ukončení 31. 1. 2013, probíhá v keramic-
ké dílně v JC (suterén), cena zahrnuje materiál (2 balíky hrnčířské 
hlíny na osobu, výpal keramiky), kurz probíhá vždy ve čtvrtek cca 
v 16 hodin,při větším početu zájemců se uskuteční 2 kurzy (tj. první 
15.00 – 16.30 hodin, druhý 17.00 – 18.30 hodin).
Seznámíte se s různými technikami – modelování a výroba dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. Přihlášky na 
tel.: 566 782 004 – 5, programové oddělení Jupiter clubu, uzávěrka 
přihlášek 1. 10. 2012. www.jupiterclub.cz

Úterý 25. září 2012, velký sál JC, 19.30 hodin – S Pydlou v zádech
Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legen-
dární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel. 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Španělský večer s Carmen, flamencem 
a kostýmy Osmanyho Laffity

výstavní síň 
jupiter clubu

11.–27. 9. 2012
prac. dny 8–16  hodin

Koncert Josefa Zímy a Yvetty Simonové
neděle 28. 10. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, 
vstupné: 200 Kč, rezervace a prodej vstupenek na programovém od-
dělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 001 (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–
14.00). Změna programu vyhrazena!

Tulák – opereta o třech dějstvích

kresby a fotografie 
Miroslava Mácy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

JARMILA DVOŘÁKOVÁ

PROZÁŘENÉ 
SLUNCEM

DO 3. 10. 2012

NA VÝSTAVU 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

WWW.KNIHOVNAVM.CZ

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí zve všechny malé di-
váky na pohádku s loutkami marionetami
SKÁKAVÁ PRINCEZNA.

Sobota 22. a 29. 9. 2012 v 15 hodin, 
malá scéna Jupiter clubu, vstupné 40 Kč, 
rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004
(005), program. oddělení Jupiter clubu, 
po–čt v 8–16 hodin, v pá 8–14 hodin.

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po před-
chozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté jsou vstupenky 
dány do volného prodeje.                                                                                     -hs-

Divadelní sezona 2012

Beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám nabízí Pohodové taneční pro 
dospělé.
Taneční hodiny pro dospěláky, kteří v mládí chodili „za taneční“ nebo 
je zcela vynechali, a také pro tancechtivé, kteří doplňují své taneční 
umění a vzdělání. Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokroči-
lé (všech věkových kategorií).
Přijměte pozvání do našich prostor velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-párových 
tanců. Výuku vede Vlasta Buryanová z Taneční školy STARLET Brno.
Jde o osm příjemných večerů, začínáme v pondělí 8. 10. 2012 ve 21 
hodin, končíme v pondělí 26. 11. 2012, v případě zájmu pokračujeme 
v kurzu pro pokročilé od ledna 2012. Uzávěrka přihlášek je 5. 10. 
2012. Cena kurzu 1.600 Kč pro taneční pár. 
Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne program. oddělení Jupi-
ter clubu, tel.: 566 782 004-5, program@jupiterclub.cz.

-hs-

Slade
26. 10. 2012 ve 20 hodin
Jupiter club Velké Meziříčí, 
vstupné: předprodej 590 Kč, 
na místě 650 Kč

Die Happy
2. 11. 2012 v Jupiter clubu 
Velké Meziříčí,
vstupné: předprodej 450 Kč, 
na místě 490 Kč
Předprodej 
Slade a Die Happy:
Jupiter club Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004, (005, 001); 
eM Moda, Vrchovecká 72, Velké 
Meziříčí, tel.: 564 409 319; Jihlava 
CA Ježek Drahomíra Šmerglová, 
Třebíč Top dovolená, spol. s r. o., 
Žďár nad Sázavou Cestovní agen-
tura Vysočina Tour, síť Ticket-
portal. www.jupiterclub.cz
www.ticketportal.cz
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NÁBOR DO FOTBALU
Všichni zájemci, kteří by rádi 
začali hrát fotbal a jsou roční-
ků narození 2005 a 2006, jsou 
srdečně zváni na naše tréninky. 

Vždy v úterý a pátek od 15.30 
na stadionu U Tržiště. 

Po prvním kole vedou ligu malé kopané Kašpaři
Malá kopaná Velké Meziříčí 
(MKVM) má za sebou první kolo 
zápasů. V pondělí 3. 9. a ve čtvr-
tek 6. 9. proběhla utkání ligy mužů 
i  ligy veteránů. Byly ke zhlédnutí 
zajímavé zápasy na  zmenšeném 
hřišti, které je i pro některé fotba-
lové matadory novinkou. Nastavi-
li jsme již od startu soutěží pevný 
řád ve vedení zápasů, který by měl 
přispět ke korektnosti soutěže jako 
celku. Vedení zápasů probíhá dle 
platných mezinárodních pravidel 
malé kopané, která je již samo-
statným hrdým sportem a má pro 
své přednosti několik desítek tisíc 
členů po České republice a mno-
honásobně více po  celé Evropě. 
Občanské sdružení Malá kopaná 
Velké Meziříčí vzniklo z iniciativy 
několika občanů Velkého Meziříčí 
pro rozšíření možnosti sportování 
ve VM a okolí. Pravidla malé ko-
pané upravuje ještě soutěžní a dis-
ciplinární řád MKVM. Všechny 
dokumenty a  informace najdete 
na  našich webových stránkách 
www.mkvm.cz
Liga mužů
Liga mužů bez rozdílu věku je 
hrána pod záštitou Asociace ma-
lého fotbalu ČR, což přináší pro 
vítěze ligy postup do  předkola 

mistrovství republiky v malé ko-
pané. Do  startu MKVM se dalo 
dohromady celkem 10 týmů 
z VM a okolí. 
Slza VM – Flamengo 0:4
Znovuobnovená Slza VM po  le-
tech na hřišti ve Velkém Meziříčí! 
Střelci a  karty: 12.‘ Ráček Hy-
nek, 41.‘ Sysel David, 43.‘ Ráček 
Hynek, 47.‘ Kubec Jaroslav, 4.‘ 
Kubec Jaroslav (Flamengo). Sudí: 
Jakub Rosický.
Kittydogs United – SK Mostiště 
1:3
Domácí tým pod vedením Petra 
Ostrého byl před startem soutěže 
velkou neznámou. 
Střelci a  karty: 42.‘ Ostrý Martin 
(Kittydogs United); 19.‘ Vidlák Mi-
chal, 36.‘ Švoma Pavel, 41.‘ Beran 
Vlastimil (vše SK Mostiště), 26.‘ Ne-
tolický Jan, 43.‘ Netolický Jan, 43.‘ 
Netolický Jan. Sudí: Pavel Rosický.
Retro Křižanov B – Kašpaři VM 
1:5
Kašpaři ve  zbrusu nových dre-
sech nastoupili proti mladému 
týmu z  Křižanova. Domácí tým 
kouče Pavla Těšíka je sestavený 
ze zkušenějších hráčů i mladých 
nadějí křižanovského SK FC. Pod 
vedením kapitána Petra Hladíka 
a  s  velkomeziříčským Davidem 

Homolou nastoupili srovnat síly 
s nevyzpytatelnými Kašpary.
Střelci a  karty: Retro Křižanov 
B: 35.‘ Malinský Václav; Kašpa-
ři VM: 8.‘ a  19.‚ Málek Tomáš, 
29.‘ Žejšek Martin, 31.‘ a  48.‘ 
Bílek Tomáš, 3.‘ Homola David 
(Retro Křižanov B). Sudí: Pavel 
Rosický.
The Lost Generation – Pobřeží 
Kocoviny 0:3
Studenti Ztracené generace se 
představili v  nových dresech in-
spirovaných hrdým Albionem 
s umně vytvořenými čísly na zá-
dech. 
Střelci (všichni Pobřeží kocovi-
ny): 3.‘ Rous Petr, 38.‘ Štourač 
Jiří, 48.‘ Štourač Jiří, bez karet. 
Sudí: Stanislav Štefka.
Woolloomooloo Bay – La Buca-
ñeros 4:3
Šlágr kola je tady. „Australani“ 
Petra Koláčného proti „Pirátům“ 
Libora Smejkala staršího. Členo-
vé obou týmů se dostatečně znají 
z  velkého fotbalu, a  tak nebyla 
o  motivaci nouze. Kombinačně 
silné celky projevovaly svou kva-
litu od úvodního hvizdu. 
Branky a střelci: Woolloomooloo 
Bay: 3.‘ Vařílek Marek, 9.‘ Lin-
hart Martin, 22.‘ Vařílek Marek, 

45.‘ Durajka Roman, 35.‘ Dur-
da Radek, 40.‘ Sedláček Petr; La 
Bucañeros: 17.‘ Polák David, 37.‘ 
Adam Pospíšil, 43.‘ Liška Lukáš, 
19.‘ Malec Tomáš, 50.‘ Smejkal 
Eduard. Sudí: Michael Polák.
Liga mužů MKVM
1. Kašpaři VM 1 1 0 0 5:1 3
2. Flamengo 1 1 0 0 4:0 3
3. Pobřeží Kocoviny 1 1 0 0 3:0 3
4. SK Mostiště 1 1 0 0 3:1 3
5. Woolloomooloo Bay 1 1 0 0 4:3 3
6. La Bucañeros 1 0 0 1 3:4 0
7. Kittydogs United 1 0 0 1 1:3 0
8. The Lost Generation 1 0 0 1 0:3 0
9. Retro Křižanov B 1 0 0 1 1:5 0
10. Slza VM 1 0 0 1 0:4 0

Liga veteránů
Souběžně s  ligou mužů bez roz-
dílu věku odstartovala liga vete-
ránů (4 týmy). Herní systém byl 
zvolen adekvátně k  počtu při-
hlášených a tedy každý s každým 
doma i venku od 3. 9. 2012 každý 
týden. Soutěž se tedy celá dohraje 
během podzimu a  věřímě, že se 
během zimní přestávky přihlásí 
další nadšenci do této kategorie. 
Přinášíme neúplnou tabulku 
z důvodu nedostavení se týmu SK 
FC Křižanov na zápas se Seniory 
VM. Jelikož se Křižanov omluvil 
pouze 60 minut před výkopem 
utkání, je tato záležitost v  řešení 
disciplinární komise MKVM. 
Malá kopaná by měla být zába-

vou pro veřejnost. Jelikož jde 
o  týmový sport, nelze ho dělat 
bez alespoň základní organizace 
spojené s  určitou zodpovědností 
k ostatním. Vedení MKVM, o. s., 
doufá v to, že uvedený případ ne-
dostavení se na zápas bude ojedi-
nělou, lépe však jedinou kaňkou 
na odstartování soutěží MKVM.
Stará garda Měřín – Lesáci VM 
4:2
Branky a  střelci: Měřín: 6.‘ Po-
spíchal Karel, 14.‘ Bartušek Sta-
nislav, 39.‘ Procházka Luboš, 50.‘ 
Bartušek Stanislav; Lesáci VM: 
8.‘ Chmelíček Zdeněk, 29.‘ Nová-
ček Alois. Sudí: Jiří Pavlas.

Liga veteránů MKVM 
1. Stará garda Měřín 1 1 0 0 4:2 3
2. SK FC Křižanov 0 0 0 0 0:0 0
3. Senioři VM 0 0 0 0 0:0 0
4. Lesáci VM 1 0 0 1 2:4 0

Pondělní zápasy 2. kola byly ode-
hrány po uzávěrce vydání.

Děkujeme všem příznivcům 
a fandům za podporu. 
Výsledky, soupisky, fotografie, pro-
fily týmů a další na www.mkvm.cz 

-bíl-

Stará garda Měřín vs. Lesáci. Foto: Jitka Strnadová

V úterý 21. 8. 2012 navštívil Vel-
ké Meziříčí úspěšný kulturista 
Ondřej Mlaka, několikanásobný 
mistr ČR v kulturistice, absolutní 
mistr ČR, mistr na  mezinárod-
ním mistrovství ČR a Rakouska, 
vicemistr světa.
Přijel na pozvání do fitness cen-
tra v  Novém Svitu na  náměstí 
ve  Velkém Meziříčí. Společně 
s ním přijel jeho kamarád David 
„Shrek“, známá hvězda ze sou-
těže Big Brother. Odpoledne si 
oba ve fitku za provozu zacvičili 
a  v  17 hodin začala očekávaná 
akce.
Ondra se všem představil a v úvo-
du pochválil fitness: „Podle fotek 
jsem si myslel, že půjde o  něja-
ké dámské fitko, ale když jsem si 
tady zacvičil, překvapily mě stroje 

a byl jsem úplně spokojený.“ Uve-
dl, že závodí ve  federaci NABBA 
CZECH, kam přešel od  IFBB. 
Potom vyzval návštěvníky, aby se 
na  cokoliv ptali. Byl překvapen, 
kolik se na  něj sesypalo dotazů. 
Mluvilo se o  zdravé výživě, tré-

ninkových programech, doplň-
cích stravy, dopingu, soutěžích 
i  o  soukromém životě. Má rodi-
nu, čtyřletou dceru, a  snaží se, 
aby dostatečný čas zbyl i pro jeho 
nejbližší. V  současné době žije 
v Brně, provozuje fitness v Boby-

centru, kde působí i  jako trenér.
Kdy a jak začal se cvičením? „Za-
čal jsem cvičit v 15 letech, a to tak, 
že jsme se domluvili s klukama, že 
si zajdeme zacvičit. Tam jsem uvi-
děl Marcela Hájka, na kterém jsem 
mohl oči nechat, byl prostě bru-
tální, hmota, kvalita, prostě pro 
mě něco neuvěřitelného. Po  pár 
návštěvách moravskobudějovické 
posilovny jsem se následně s Mar-
celem seznámil a po roce cvičení 
mě Marcel řekl, že bych mohl 
vyzkoušet nějaký závod v  kultu-
ristice  juniorů, což se také stalo. 
V  roce 2000 jsem poprvé vylezl 
na závodní prkna a dodnes na to 
vzpomínám. Byla to kategorie 
juniorů do  72 kg a  skončil jsem 
tenkrát na  mistrovství Moravy 
na 8. místě, takže jsem ani nepo-

stoupil na  mistrovství republiky 
a bylo to pro mě velké zklamání.
Každopádně jsem na kulturistiku 
nezanevřel, začal jsem dřít zod-
povědněji a  kulturistika se stala 
mým životním stylem i  smyslem 
života.“ Po  hodině sympatické-
ho povídání musela být diskuze 
ukončena, aby zbyl čas na exhibič-
ní vystoupení a  společnou (zdra-
vou) večeři.
Na závěr předvedl Ondra část své 
exhibice na  hudbu písničky Mr. 
Bombastic. Všichni na  chvilku 
strnuli při pohledu na  rozpohy-
bovaná svalstva a  vrcholem byl 
„mořský příboj“ předvedený tím, 
čemu se u  obyčejných lidí říká 
břicho. Dále proběhlo pro zájem-
ce focení a autogramiáda.

Text a foto: Miroslav Nedoma

Nejlepší kulturista navštívil Velké Meziříčí

Sbor dobrovolných hasičů 
Lhotky vás zve na

hasičské závody 
v požárním útoku
16. 9. 2012
ve 12 hodin na hřišti ve Lhot-
kách
Občerstvení zajištěno

Veřejné bruslení
So 15. 9. 14.00–15.30
Ne 16. 9. 14.00–15.30
So 22. 9. 14.30–16.00
Ne 23. 9. 13.00–14.30
Pá 28. 9. 13.00–14.30
So 29. 9. 14.30–16.00
Ne 30. 9. 14.30–16.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

MSDD
Ml. dorost
HFK Třebíč – FC VM 4:2 (1:0)
Střelci branek: 52. min. Krčál a 
70. min. Liška R. Sestava: Barto-
šek – Heto, Hamřík, Hlávka, Juda 
– Chalupa, Nevoral, Liška O., 
Hibš (50. min. Liška R.) – Kureč-
ka (58. min. Liška P.), Krčál. 
Domácí hráči začali utkání ak-
tivně a šance na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Asi největší z nich 
zahodili třebíčští hráči v 9. min., 
kdy nejprve nastřelili tyč a ná-
slednou dorážku pak na malém 
vápně vychytal Bartošek. Zhruba 
od 30. min. se začala hra vyrov-
návat a i velkomeziříčští hráči se 
dostávali do náznaků šancí. Když 
už to vypadalo, že oba týmy pů-
jdou do kabin za bezbrankového 
stavu, vstřelili domácí branku 
takříkajíc do šatny 0:1.
Druhá půle nezačala pro hosty 
vůbec růžově. Než se stačili roz-
koukat, prohrávali ve 44. min. 
0:2 a když za šest minut pustil 
Bartošek z 30 m poměrně leh-

kou střelu, zdálo se, že je o osudu 
utkání rozhodnuto. Obraz hry se 
však změnil příchodem R. Lišky, 
který svým pohybem a napadá-
ním dělal domácí obraně znač-
né problémy. Navíc v 52. min. 
Kurečka perfektní přihrávkou 
prostrčil mezi dvěma obránci na 
Krčála, a ten s přehledem snížil. 
Své střelecké kvality předvedl R. 
Liška, kdy s přehledem zakončil 
milimetrový pas za obranu od 
kapitána Nevorala. V závěru při 
snaze o srovnání hosté inkasovali 
po nedorozumění Bartoška s Ha-
mříkem počtvrté. Škoda lacině 
inkasovaných branek. 
SK Líšeň – FC VM 0:1 (0:0)
Střelci branek: 63. min. Mužát-
ko. Sestava: Bartošek – Heto (12. 
min. Vokurka), Hamřík, Hlávka, 
Juda – Chalupa, Nevoral, Liška 
O. (40. min. Mužátko), Kurečka 
– Hibš, Krčál.
První poločas mnoho fotbalové 
krásy nenabídl. Utkání hrané 
na malé umělce bylo převážně 
bojem v přehuštěném středu 

hřiště, a přestože se hosté sna-
žili o kombinační fotbal, vlivem 
zhuštěného prostoru a nepřes-
ností to až na pár výjimek ni-
kam nevedlo. Z této šedi vyční-
vala snad jen akce ze 38. min., 
kdy se velkomeziříčští hráči 
krásnou kombinací dostali až k 
nebezpečné střele, kterou však 
brankář kryl.
Ve druhém poločasu nastoupil 
do útoku Mužátko. Nejprve po 

faulu na něj zahrával Hibš přímý 
kop, který jen s námahou brankář 
vytěsnil na roh. Ve 23. min. při-
šla rozhodující chvíle zápasu. Po 
krásné kombinaci Chalupy, Ne-
vorala a Mužátka na jeden dotek, 
posledně jmenovaný s přehledem 
obhodil domácího brankáře. 
Hosté pak snadno ubránili svůj 
jednobrankový náskok a odvezli 
si tak po zásluze tři body za vý-
hru 0:1.

Z utkání proti Třebíči. Foto: archiv FCVM

Mladší dorostenci obrali Líšeň o tři body

-kli-

Dne 2. 9. 2012 proběhl 1. ročník 
dětských rybářských závodů na 
rybníku Nový v Měříně. Při do-
cela slušném počasí se sešlo 51 
závodníků – mladých rybářů do 
15 let věku, kteří soutěžili ve dvou 
kategoriích. V první kategorii se 
soutěžilo o co nejvíce ulovených 
centimetrů a ve druhé o největší-
ho uloveného kapra.
Uloveno bylo 179 kaprů, největší 
z nich měřil 61 cm. Vítěz závodů 
nachytal 674 cm ryb. Největší 
počet ulovených kaprů jedním 
závodníkem čítal 13 kusů. Nej-

mladšímu účastníkovi závodů 
byly 3 roky a 4 měsíce. Pořadatelé 
připravili hodnotné ceny, každý, 
kdo ulovil jakoukoli rybu, si od-
nesl cenu.            Text a foto: -sym-

Malí rybáři závodili

Ve čtvrtek 13. 9. vás zveme na 
dohrávku 2. kola: La Bucañe-
ros – Kašpaři VM a Flamengo 
– The Lost Generation, oba zá-
pasy od 18.30 na umělé trávě.
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Mladé házenkářky vyhrály turnaj
Poslední herní příprava na  pr-
voligovou sezonu vyšla družstvu 
mladších dorostenek na  jednič-
ku. Na domácím turnaji odehrály 
pět vyrovnaných utkání a s bilan-
cí tří vítězství, jedné remízy, jed-
né porážky se mohly se radovat 
z  turnajového vítězství. Úvodní 
utkání se staršími dorostenkami 
Bohunic bylo od  úvodních mi-
nut v režii našich, ovšem bojovný 
soupeř se nevzdával a  do  konce 
hrací doby byl neustále na  do-
střel – 13:11. V  souboji s  herně 
nepříjemným týmem Kobylis 
jsme tahali za kratší konec. Sou-
peřky si postupně vybudovaly 
až čtyřbrankový náskok, který 
jsme i přes závěrečnou a enormní 
snahu již nedokázali zlikvidovat 
– 13:14. Třetí turnajové vystou-

pení jsme po výborném kolektiv-
ním výkonu dokázali dotáhnout 
do  vítězného konce. Soupeřkám 
z Veselí nad Moravou jsme vnu-
tili náš herní styl a  po  dvouleté 
pasivní bilanci s tímto soupeřem 
dokázali naplno bodovat – 14:13. 
V dalším utkání se staršími do-
rostenkami pražských Koby-
lis jsme díky častým chybám 
v  defenzivě, kdy jsme se snažili 
praktikovat obranný systém 3-3, 
prohrávali tři minuty před kon-
cem již o čtyři branky. Házená je 
ovšem sport plný zvratů. To do-
kázal náš tým, který maximálním 
nasazením nenechal soupeřkám 
nic zadarmo a aktivním pressin-
gem donutil Kobyliské k chybám. 
Tři sekundy před závěrečným 
signálem jsme dokázali srovnat 

brankové skóre a  „vydřít“ tak 
bod za remízu – 14:14! Závěreč-
né vítězství nad hráčkami Háje 
Praha se nerodilo vůbec snadno. 
Od prvních minut jsme praktiko-
vali obranný systém 2-4, což sice 
soupeři dělalo jisté útočné kom-
plikace, ovšem naše útočné sna-
hy byly plné nepřesností. Po  ce-
lou závěrečnou desetiminutovku 
jsme dotahovali čtyřbrankový 
odstup. Soupeřky postupně ne-
stačily na náš herně náročný styl 
a více chybovaly – 13:10.
Herní turnajová příprava našeho 
družstva splnila nad očekávání 
svůj účel. Doufejme, že hráčky 
svým zodpovědným přístupem 
přispějí k  úspěšnému vstupu 
do ligové soutěže a budou tak re-
prezentovat oddíl házené a město 

Velké Meziříčí. Zahajujeme třetí 
víkend na hřišti regionálního ri-
vala v Havlíčkově Brodě.
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Kratochvílová 
Hana, Studená Kateřina, Janeč-
ková Denisa, Sedláčková Klára, 
Koudelová Eliška, Doležalová 
Romana, Rosová Terezie, Homo-
lová Michaela, Nejedlá Michaela, 
Kopečková Kateřina, Závišková 
Kateřina. Trenéři Záviška, Matu-
šíková, Partlová.
Pořadí:
1. V. Meziříčí 66:61 7
2. Veselí n. Mor. 61:54 6
3. Kobylisy II 51:48 6
4. Bohunice st.dky 54:57 4
5. Kobylisy II st.dky 45:49 3
6. Háje 51:69 2

-záv-

Krajský přebor atletických pří-
pravek
V  neděli 9. září v  Třebíči pro-
běhlo 3. kolo krajského přeboru 
atletických přípravek ve  vícebo-
ji – skupina východ. Závodů se 
zúčastnilo 150 dětí (ročníky 2001 
a  mladší) ze 4 oddílů východní 
části Kraje Vysočina. 
Dalším závodem této soutěže 
bude finálový souboj 23. 9. v Jih-
lavě, kde se utkají malí atleti obou 
skupin – východ (Velké Meziříčí, 
Třebíč, Jihlava, Jemnice) a západ 
(Pacov, Havlíčkův Brod a  Hum-
polec).
Chlapci r. 2001–2002
Jednotlivci – víceboj (uvádíme 
umístění do 15. místa)
4.  Matyáš Pospíšil (2. místo 
na 50 m překážek)
15. Sejrek Lukáš
4. štafeta 4 × 60 m (Chromý, Po-
spíšil, Vokoun, Sejrek)
Chlapci 2003 a mladší
1. Vokoun Petr (1. v běhu na 50 m 
překážek, přeskoky a běh přes že-
břík)

5. štafeta A 4 × 60 m ( Šitka, Zed-
níček, Dvořáček, Dvořák))
10. štafeta B 4 × 60 m (Puzrla, 
Chromý, Harvey, Zedníček)
Děvčata 2001–2002
5. Buchtová Kateřina (2. místo 
přeskoky)
6. Krčálová Hana
14. Votoupalová Julie
4. štafeta 4 × 60 m (Votoupalová, 
Leščenková, Dvořáková, Krčá-
lová)
Děvčata 2003 a mladší
5. Rašovská Zuzana (3. místo běh 
přes žebřík)
6. Mašterová Eliška
7. Švihálková Vendula
8. Lišková Tereza 
11. Puzrlová Vendula
12. Havlátová Zuzana 
1. štafeta 4 × 60 m A  (Rašovská, 
Švihálková, Pavlidu, Zachová)
3. štafeta 4 × 60 m B (Mašte-
rová, Lišková, Puzrlová, Krčá-
lová)
9. štafeta 4 × 60 m C (Harvey, 
Zedníčková, Havlátová, Báňo-
vá)

Děti z atletické přípravky 
závodily v Třebíči

-vill-

hokejová příprava Mládeže

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky a asistence HHK: Slad-
ký (Štěpánek), Tlapák, Štěpánek 
(Bernat, Báňa), Petečuk, Sladký. 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Báňa, Sladký, Kučera, Skřivánek 
– Burian, Šilpoch, Tlapák – Pe-
tečuk, Samek, Odvářka – Ber-
nat, Štěpánek, Hejna. Vylouče-
ní: 5:6, využití: 1:1, v oslabení: 

0:1. Střely na branku: 21:53. 
Diváků: 30. 
Starší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – 
HHK VM 6:1
Branka HHK: Dundálek. 
VSK Technika Brno – HHK VM 
0:5
Mladší žáci
VSK Technika Brno – HHK VM 
7:10 

-hhk-

MSDD
Starší dorost
FC VM – Tatran Brno Bohunice 
2:3 (1:3) 
Rozhodčí: Vostřejž – Porupka, 
Rosický. Diváci: 40. Branky: 2× 
Štefka (11.), (72. pen.) – 2× Hla-
voň (18.), (26.), Seknička (14.). 
Karty: žlutá – Štefka (21.), Bradáč 
(88.). Sestava: Sysel – Nápravník, 
Štefka, Doucha (69. M. Ostrý), 
Benda – Láznička, Ráček (88. 
Š. Ostrý), Pokorný (46. Voneš), 
Bradáč – Komínek (67. Kejda), 
Krčál (56. Hejtmánek).
K  utkání jsme nastoupili proti 
celku Bohunic, který před zápa-
sem budil strach, protože v  mi-

nulém kole deklasoval tým Tře-
bíče vysoko 9:1.
V úvodu byl před hranicí velké-
ho vápna faulován Ráček a sám 
postižený zahrál PVK těsně ve-
dle tyče. O  dvě minuty později 
se dostali do rychlého protiúto-
ku hosté, ale na  poslední chví-
li zastavil míč letící do  brány 
Benda. V 11. minutě po zahra-
ném PVK našel Ráček ve vápně 
Štefku, který hlavou poslal míč 
na zadní tyč a rozveselil domácí 
diváky. Neuběhly ani tři minuty 
a  Seknička vyrovnal, když do-
stal míč mezi obránce a střelou 
k tyči nedal Syslovi šanci. V 18. 
minutě založili postupný útok 

domácí – míč skončil před vel-
kým vápnem u  Hlavoně, který 
nebyl vůbec nikým pokrytý 
a bylo to 1:2. Ve 24. minutě Rá-
ček skóre nesrovnal. Hned nato 
jsme dostali třetí gól, když opět 
nepokrytý Hlavoň vyslal dale-
konosnou střelu k tyči.
Ve  druhém poločase padl náš 
druhý gól po  faulu na  Kejdu. 
Na  penaltu se postavil Štefka, 
který s  velkým štěstím promě-
nil. V  závěru utkání mohl ještě 
zkompletovat svůj hattrick, ale 
po  obhození brankáře minul 
prázdnou bránu. V  91. minutě 
poslal dlouhý míč z půlky Bradáč 
do  vápna na  Hejtmánka, ale ten 

prý podle rozhodčího Vostřejže 
fauloval brankáře (naprostý ne-
smysl), následně se míč odrazil 
k  úplně volnému Nápravníkovi, 
ale přitom uslyšel píšťalku roz-
hodčího a  akci nemohl zakončit 
gólem.
„Vstřelili jsme rychlý gól, ale 
bohužel jsme třikrát inkasova-
li po  nezodpovědném bránění. 
Zápas byl z naší strany mnohem 
lepší než v  minulém kole proti 
Líšni. V  závěru jsme mohli vy-
rovnat, ale chybělo nám větší 
štěstí. Soupeř hrál velmi dobrý 
fotbal,“ zhodnotil trenér Libor 
Smejkal ml. 

-ls-

Dorostenci nestačili na Bohunice

Za  pěkného letního počasí se 
tuto sobotu uskutečnil tradiční, 
dobře obsazený turnaj starých 
pánů v Rozsochách. 
Velkomeziříčští v  nových dre-
sech prokázali velmi dobrou 
formu a  s přehledem turnaj vy-
hráli. Nejdříve porazili D. Ro-
žínku 4:0 a pak ve finále daleko 
mladší tým domácích Rozsoch 
1:0. O branky se rozdělili Mina-
řík L. 2, Večeřa M., Chalupa V. 
a David M.
Zasloužené ovace a obdiv všech 
zúčastněných sklidil při slav-
nostním vyhlášení hráč Vel-
mezu Otto Němec (na snímku 
vpravo), který byl vyhlášen nej-
starším hráčem turnaje.

-vid-, foto: archiv FC VM

Fotbaloví ‚staří páni‘ v Rozsochách zvítězili

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí
SH ČMS – KSH Vysočina
pořádají 3. ročník soutěže

Soutěž proběhne v neděli 
16. září 2012 na stadionu za 
modrou základní školou na 
ulici Školní.
Zahájení soutěže je v 9.30 dle 
pravidel pro mezinárodní ha-
sičské soutěže CTIF – třída A, 
třída B. 
Občerstvení zajištěno na stadionu.

SpSM jih – U14
HS Kroměříž – FC VM 1:2 (1:0)
Branky: 48. a  60. Urbánek. Se-
stava: Jágrik – Hekrdla, Hamřík, 
Chlup, Dvořák Z., Nováček, Kud-
láček, Urbánek, Rous (55. Dvo-
řák D.), Ondrák, Kafka.
Do  Kroměříže jsme odcestovali 
s  vědomím, že nás nečeká lehké 
utkání. Náš soupeř byl sice v  ta-
bulce za  námi, ale remizoval se 
silným mužstvem Slovácka. 
Utkání začalo náporem domá-
cích, kteří si během deseti minut 
vytvořili tři šance, ale branku 
nevsítili. V  10. minutě zahrával 
Hekrdla standardní situaci, míč 

proletěl celé pokutové území, ale 
před dobíhajícím záložníkem 
Nováčkem jej obránce odkopl 
na roh. Ten zahrával Hamřík, míč 
se dostal k  volnému Urbánkovi, 
který trefil jen tyč domácí branky. 
V  17. minutě se do  šance dosta-
li domácí, naštěstí stříleli vedle. 
V  19. minutě zahrával Urbánek 
přímý kop z dvaceti metrů, jenže 
jeho krásnou střelu brankář Stratil 
vyrazil na roh. Ve 24. minutě za-
hrávali domácí roh, míč se odrazil 
mimo pokutové území, záložník 
ho poslal za vybíhajícího brankáře 
a domácí útočník ho na brankové 
čáře hlavou dopravil do sítě 1:0. 

Druhý poločas začal lépe opět 
pro domácí. Ve  40. minutě se 
protáhl za obránce domácí útoč-
ník a podél vybíhajícího branká-
ře Jágrika poslal míč těsně vedle 
branky. Ve 45. minutě se v  rohu 
pokutového území uvolnil kapi-
tán Kafka, poslal míč nabíhající-
mu Urbánkovi, a  ten střelou bez 
přípravy poslal míč k  tyči – 1:1. 
V 60. minutě se ve  středu hřiště 
uvolnil záložník Urbánek, střelou 
z  dvaceti pěti metrů poslal míč 
pod břevno domácí branky – 1:2. 
Domácí se snažili alespoň o  vy-
rovnání, ale v  poslední minutě 
jim to znemožnil vynikajícím zá-

krokem brankář Jágrik. Naši žáci 
předvedli dobrý výkon. Příštím 
naším soupeřem bude v  sobotu 
15. 9. na domácím hřišti mužsto 
Vysočiny Jihlava.

-dek-
SpSM jih – U13
SK HS Kroměříž – FC VM 4:11 
(1:4)
Branky: 4× Křivánek, 4× Maleta, 
2× Macek, Pártl
SpSM jih – U12
SK HS Kroměříž – FC VM 5:12 
(2:4)
Branky: 4× Vokurka, 2× Těšík, 
2× Blažek, Doležal, Ševčík, Uhlíř, 
Trnka 

Žáci fotbalová utkání s Kroměříží sehráli vítězně

-ves-
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Velmez proti Napajedlům neuspěl
MSD sk. D
FS Napajedla – FC VM 3:1 (1:0)
Střelci: 25. a 59. Večeřa, 72. Du-
fka – 48. Smejkal. Rozhodčí: Ve-
dral, Běhal, Dostálek. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Souček, 
Pokorný, Bouček (67. Krejčí) – 
Dufek (77. Vítek), Šimáček, Ber-
ka, Smejkal, Netrda (77. Kučera) 
– Simr, na lavičce Simandl, Jaroš, 
trenér Smejkal. ŽK: Kučera, Ve-
čeřa. Diváků: 160.
Do utkání vstoupili lépe domácí 
a už ve 2. minutě zahrozil z pří-
mého kopu Bejtkovský střelou 
na přední tyč, Roman Invald však 
byl pozorný a míč vyrazil na ro-
hový kop. Poté se za obranu sou-
peře dostal Jarda Dufek, dvě mi-
nuty po něm poslal Miloš Netrda 
centr do  vápna na  Pavla Simra, 
ale domácí obě hrozby odvrátili. 

Našim hráčům se dařilo dobrým 
pohybem zastavovat kombinace 
domácích a  přecházet do  rych-
lých protiútoků, nepřesnost 
v  předfinální a  finální přihrávce 
nás však do výrazné gólové šance 
nepustila. Následovaly akce Si-
mra a Součka či Berky, Smejkala, 
Netrdy a Simra a ve dvaadvacáté 
minutě ještě znovu Berky a Si-
mra, ale vše bylo se zakončením 
mimo bránu. Šimáček posléze 
mířil lépe, ale Krajča byl pozorný. 
Mezitím nás ohrozil Večeřa, ale 
nenašel spoluhráče pro přihráv-
ku. Napodruhé však už nezavá-
hal a vstřelil první branku utkání 
– 1:0. I poté to však byli naši hrá-
či, kteří diktovali tempo hry. Ale 
ani z akce Simra a Dufka či Smej-
kala a  Simra gól nepadl. Ve  30. 
minutě se po  závaru na  hranici 

našeho vápna dožadovali do-
mácí pokutového kopu za  ruku 
našeho hráče, rozhodčí to však 
jako nedovolenou situaci nepo-
soudili. Pak hrozili Dufka a opět 
Večeřa, ale skóre nezměnili. Ani 
našim – Simrovi a Šimáčkovi – se 
to do konce poločasu nepodařilo.
Nástup do druhého poločasu se 
nám vydařil. Ve 48. minutě vnikl 
do vápna Jarda Dufek, od bran-
kové čáry poslal zpětnou při-
hrávku a Eda Smejkal pohotově 
zakončil 1:1. V  50. minutě byl 
při průniku atakován Dufek, ale 
rozhodčí zákrok jako nedovole-
ný neposoudil. Pak přišly opět 
dvě střely Simra, ale bezvýsled-
né. V  59. minutě se po  zmatku 
v naší obraně odrazil centrovaný 
míč k Večeřovi, a ten pohotovou 
střelou vrátil domácím vede-

ní 2:1. Je škoda, že jsme z  tlaku 
v začátku druhého poločasu ne-
vytěžili více, než jen vyrovnávací 
branku. V 62. minutě se po cen-
tru Boučka dostal k  zakončení 
hlavou Simr, ale střelecké štěstí 
ho v tomto utkání opustilo, a tak 
opět jen těsně minul domácí 
bránu. Naši hráči ve snaze o vy-
rovnání se více tlačili do  útoku 
a  domácí toho využívali k  ne-
bezpečným protiútokům. V  67. 
minutě se dostal za obranu Ku-
čera, ale Roman Invald včas-
ným vyběhnutím a  výborným 
zákrokem šanci zneškodnil. 
V  70. minutě se po  přihrávce 
Edy Smejkala dostal k zakonče-
ní Jan Šimáček, ale domácí gól-
man si s jeho technickou střelou 
poradil. V  72. minutě poslali 
domácí dlouhý pas na  rychlo-

nohého Dufku, ten si poradil 
jak se Zdeňkem Muchou, tak 
s vyběhnuvším Romanem Inval-
dem a do prázdné brány upravil 
na  3:1. V  závěru zápasu se naši 
hráči snažili o  změnu ve  skó-
re, ale pozorná domácí obrana 
a i nepřesnosti v přihrávkách nás 
již do vyložené šance nepustily. 

-myn-
1. Líšeň 5 4 0 1 13:6 12
2. Vrchovina 5 3 2 0 11:4 11
3. Třebíč 5 3 2 0 7:3 11
4. Tasovice 5 3 0 2 8:7 9
5. Napajedla 5 2 2 1 11:5 8
6. DOSTA Bystrc 5 2 2 1 9:7 8
7. Vikt. Otrokovice 5 2 1 2 9:7 7
8. Pelhřimov 5 2 1 2 8:8 7
9. Velké Meziříčí 5 2 1 2 7:8 7
10. Bohunice 5 1 3 1 6:4 6
11. Bystřice n. P. 5 2 0 3 5:8 6
12. Polná 5 2 0 3 5:11 6
13. Spytihněv 5 1 1 3 5:13 4
14. Vyškov 5 0 3 2 4:6 3
15. Hodonín 5 1 0 4 5:8 3
16. Vracov 5 0 2 3 3:11 2

Hana Hublová. Foto: Jaroslav Hugo

KDY A KAM
na fotbal
středa 12. září: muži A – RSM 
Hodonín (17.00)
neděle 16. září: muži A – Tře-
bíč (10.15); SFK Vrchovina B – 
muži B (15.30, odjezd autobusu 
13.45)

na házenou
Sportovní hala za Světlou
sobota 15. září: 13.00 ženy – 
Sokol Karviná; 15.00 muži B – 
Dolní Cerekev
středa 19. září: 18.00 osmifinále 
Českého poháru žen

na hokej
příprava
sobota 15. září: Humpolec – 
muži A ZS Humpolec)
neděle 16. září: ml. žáci (9.00), 
st. žáci (11.00), dorost (16.00) – 
VSK Technika Brno (ZS VM)

Házenkářky jsou v osmifinále
II. kolo Českého poháru
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 38:22 (20:10)
Utkání druhého kola odehrála obě družstva s  úz-
kými kádry hráček. Domácí si od  prvních minut 
rychlou a  přímočarou hrou vybudovaly výraz-
né vedení (6:1, 9:2, 13:3, 18:7), které pak udržo-
valy až do  závěrečného signálu prvního dějství. 
Po  změně stran pokračovaly v  nasazeném tempu. 
Díky naší dobře organizované obraně a  rychlému 
přechodu do  protiútoku brněnské hráčky fyzicky 
odpadaly (27:15, 33:19). V  závěru utkání se divá-
ci dočkali řady pohledných domácích akcí a již se 
mohou společně s hráčkami těšit na osmifinálový 
los, který určí našemu mladému týmu v domácím 
prostředí interligového soupeře! 7m hody 5/2:0/0, 
vyloučení 1:3.
Hrály: Zelníčková Marta, Hleba Inna – Hublová 
Hana (11/1), Závišková Iva (10/2), Svobodová Diana 
(6), Hladíková Denisa (3), Kratochvílová Monika (3), 
Necidová Soňa (1), Fischerová Michaela (1), Pacalová 
Lenka. Trenér ing. Tvarůžek.
Osmifinálové kolo bude odehráno ve středu 19. září 
od 18.00 ve sportovní hale za Světlou.

Benfika spadla až na dno tabulky
I. A tř. sk. B
FC VM B – Sokol Kouty 0:3 (0:2)
Rozhodčí: Jurka – Kalina, Křen. 
Diváci: 80. Branky: 2× Doležal 
(22.), (24.), Cejpek (68.). Karty: 
žlutá – Pospíšil (63.). Sestava: Si-
mandl – Pospíšil, Halámek, Dou-
cha (35. Kučera), Kozuň (40. Bou-
ček) – Vítek, E. Smejkal, Krejčí 
(46. Liška), Malec – Palát, Beran.
V úvodu utkání zahodil gólovku 
Havelka, kterého vychytal Siman-
dl. Na druhé šel sám na brankáře 
Palát, který dostal kolmici mezi 
obránci od E. Smejkala, ale Paláta 
na poslední okamžik zneškodnil 
brankář Veselý. Ve  12. minutě 
vyslal Malec do běhu Berana, ale 
tomu těsně před střelou uskočil 

míč. O  minutu později se do-
stal znovu do  šance Beran, ale 
jeho střela skončila vedle brány. 
Góly začaly padat ve  22. minu-
tě, Doležal nadvakrát překonal 
Simandla. Neuběhly ani dvě 
minuty, a  po  ztrátě na  polovině 
hřiště Doležal přesprintoval do-
mácí obránce a  podél Simandla 
zavěsil. V  závěru poločasu šel 
sám na brankáře Beran, ale opět 
se vyznamenal Veselý.
Do  druhého poločasu vyběhlo 
Meziříčí aktivně, velké příležitos-
ti měli Kučera s Malcem, ale pře-
konat Veselého jim nebylo dáno. 
Poté nebezpečnou střelu zlikvi-
doval Simandl. Domácí se po-
stupně dostávali do křeče, Kouty 

převzaly otěže a  po  další ztrátě 
ve středu hřiště se radoval z  tře-
tího gólu Cejpek. V závěru utkání 
mohli hosté vstřelit další gól, ale 
to se jim naštěstí nepodařilo.
„Vlastní hloupostí a  nedodržo-
váním pokynů jsme dnes přišli 
o všechny body,“ zlobil se trenér 
Libor Smejkal mladší. 
1. Třebíč HFK B 5 4 0 1 15:10 12
2. Rantířov 5 3 1 1 15:6 10
3. Přibyslav 5 3 1 1 16:8 10
4. Herálec (ZR) 5 3 1 1 22:15 10
5. Žďár n. S. B 5 2 2 1 11:11 8
6. Rapotice 5 2 1 2 13:14 7
7. Štěpánov n. S. 5 2 1 2 7:9 7
8. Křoví 5 1 3 1 10:10 6
9. Kouty 5 2 0 3 9:13 6
10. Stonařov 5 1 2 2 9:11 5
11. Vrchovina B 5 1 2 2 6:8 5
12. Budišov-Nárameč 5 1 2 2 5:7 5
13. Želetava 5 1 0 4 11:19 3
14. V. Meziříčí B 5 1 0 4 3:11 3

-záv-
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Fotbalové výsledky

I. B třída mužů sk. B
Šebkovice – Velká Bíteš B 1:3
Měřín – Bohdalov 2:1
Studenec – Křižanov 1:1
1. Hrotovice 5 5 0 0 20:2 15
2. Bystřice n. P. B 5 4 1 0 13:7 13
3. Polná B 5 3 1 1 13:7 10
4. Telč 5 3 0 2 14:9 9
5. Velká Bíteš B 5 3 0 2 11:13 9
6. Přibyslavice 5 2 1 2 5:5 7
7. Šebkovice 5 2 1 2 7:11 7
8. Stařeč 5 2 0 3 7:10 6
9. Jakubov 5 2 0 3 7:10 6
10. Měřín 5 1 2 2 8:9 5
11. Křižanov 5 1 2 2 6:7 5
12. Studenec 5 1 1 3 6:8 4
13. Rokytnice n. R. 5 1 0 4 5:14 3
14. Bohdalov 5 0 1 4 2:12 1

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Bobrová 4:2 (2:2)
Branky: Večeřa Petr 3, Večeřa Jan 
– Smažil Jiří 2. Rozhodčí: Bula, 
Stehlík, Mareš; ŽK: 0:3.
Radostín – R. Svratka 5:0 (2:0)

Branky: Promberger Jaroslav 2, 
Kozel Josef, Fňukal Radek, Ve-
čeřa Rostislav. Rozhodčí: Budín 
Jan; ŽK: 3:1; ČK: 1:0.
Moravec – Bory 3:1 (2:0)
Branky: Hladík Jiří, Juračka Petr, 
Kovář František – Karásek Jan. 
Rozhodčí: Stehlík Rudolf. ŽK: 
2:1.
1. Nedvědice 5 5 0 0 14:5 15
2. Svratka 5 4 0 1 15:2 12
3. Moravec 5 3 1 1 14:7 10
4. Hamry 5 3 1 1 14:8 10
5. Nová Ves B 5 3 0 2 16:14 9
6. Rozsochy B 5 2 2 1 8:7 8
7. Radostín 5 2 1 2 14:11 7
8. O. Bítýška 5 2 1 2 10:14 7
9. Ujčov 5 2 0 3 10:13 6
10. Bobrová 5 2 0 3 8:13 6
11. Bory 5 1 2 2 13:15 5
12. Rožná 5 1 1 3 14:13 4
13. Rad. Svratka 5 0 1 4 5:16 1
14. Rovečné 5 0 0 5 2:19 0

Zdroj: www.fotbal.cz

Začal letní pohár Šenku v podhradí
O víkendu začal neúplným prv-
ním kolem hokejový Letní pohár 
Šenku v podhradí. Překvapením 
kola je prohra Sanbornu s  HC 
Lukáš. Jelikož je to přípravný 
turnaj, stát se může cokoliv. 
Dohrávka mezi Agromotorem 

a  Beneticemi je na  programu 
tento víkend.
Sanborn – HC Lukáš 5:10
Pondělíček 2, Fritz 2, Novotný – 
Malát 2, Vaněk 2, Molák 2, Ma-
toušek, Beránek, Čejka, Novák
HC Bory – Technické služby 9:2

Bruha 3, Kuchař 2, Štoček, 
Brázda, Kabelka, Uhlíř – Horký 
D., Láznička
SK Netín – Hor. Heřmanice 7:3
Juda 2, Řehoř 2, Černý, Dvořák, 
Plhák – Pešek, Mejzlík J., Kutí-
lek P. -ros-

V prvním přípravném utkání 
nadcházející hokejové sezo-
ny bodovalo první mužstvo 
Horáckého hokejového klubu 
Velké Meziříčí – áčko mužů – 
naplno. 
HHK VM – TJ Jiskra Humpolec 
5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Branky a asistence: 2. Krča 
(Nekvasil), 15. Nekvasil (No-
vák), 32. Hlouch (Novák, Bu-
rian V.), 46. Novák (Hlouch), 
56. Novák (Nekvasil, Hlouch) 
– 7. Vitera, 17. Doubek (Kočí), 
40. Zmrhal (Kočí, Holec). Se-
stava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (Štourač) – Šerý, Am-
brož, Pokorný, Dusík, Střecha 
L. – Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Krča, Burian V., Burian P. – 
Nedoma, Smejkal, Štěpánek 
– Střecha F. Rozhodčí: Kavina 
– Rous, Maloušek. Vyloučení: 
6:10, navíc Bříza (Humpolec) 
10 OT, Dolejš (Humpolec) OK, 
Zmrhal (Humpolec) OK. Využi-
tí: 1:1, v oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 47:21. Diváci: 80. 

-hhk-

Hokejisté zahájili 
přípravná utkání

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2003 
se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30-19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Pohár Vysočiny
ST VM A – TJ SB Světlá nad Sá-
zavou 4:6
Body: Pokorný Jan 2/1, Říkovský 
Aleš 1/2, Skryja Marek 0/3
Čtyřhra: Pokorný, Říkovský
ST VM B – TJ SB Světlá nad Sá-
zavou B 10:0
Body: Klíma Petr 3/0, Kampas 
Jan 3/0, Brabec Jaroslav 3/0
Čtyřhra: Klíma, Kampas
V sobotu stolní tenisté přivítali 
soupeře ze Světlé. První utkání 
skončilo těsnou prohrou 4:6. 
Lepší úvod utkání jsme si ne-
mohli více přát. Po  pěti ode-
hraných duelech jsme vedli 
4:1. Poté soupeř ukázal svoji 
kvalitu a  zbylých pět dvojher 
dokázal vyhrát, tím otočil skó-
re ve  svůj prospěch a  zvítězil. 
Z našich hráčů se nejvíce dařilo 
Pokornému. Odpolední střet-

nutí proti béčku Světlé dopadlo 
jasnou výhrou našich hráčů.
V  sobotu 15. září sehraje naše 
družstvo druhou část Poháru 
Vysočiny. V loňské sezoně jsme 
dokázali Pohár Vysočiny vy-
hrát a postoupit do celorepub-
likového kola. Los nám přidělil 
družstvo s ligovými zkušenost-
mi celek Chrudim.
Přijďte nás na toto prestižní utká-
ní podpořit.

Stolní tenisté áčka opět 
prohráli, béčko zvítězilo

Program stolního 
tenisu – Pohár 
Vysočiny
Sobota 15. 9. v 15 hodin v  tě-
locvičně střední školy řemesel 
a služeb Stolní tenis Velké Me-
ziříčí versus Chrudim.

-pk-


