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     Příští číslo
4. září 2013.

Uzávěrka je v pátek 30. srpna 
2013 ve 12 hodin. Od tohoto 
čísla vycházíme opět pravi-
delně v obvyklém týdenním 
intervalu. 

Redakce Velkomeziříčska

Ve čtvrtek 22. srpna 2013 od 15 do 16.30 
proběhne další již 13. chat se starostou Ra-
dovanem Necidem. 
Dotazy je možné zasílat od  středy 21. 8. 
od 8.00. V chatu není opět nutná registrace 
pro vstup mezi diskutující. 
Nadále platí omezení maximálně tři dota-
zy na jednoho účastníka a omezení maxi-
mální délky zprávy na 300 znaků.

Diskuze s  občany se  
poprvé bude konat 
také v  místních čás-
tech  Velkého Meziříčí. 
Tentokrát to bude Hr-
bov, Svařenov - 5. září 
od  16 hodin v  tamním 
kulturním domě.

–měú, ivh–
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Matce a dvěma synům na snímku je dohromady 281 let. 
Zleva: syn Oldřich, Marie Cahová a syn Miloš. Foto: Iva Horká

Marii Cahové bylo 107 let. Je nejstarší na Vysočině
Marie Cahová z Velké Bíteše je momentálně nejstarší 
obyvatelkou kraje Vysočina. Svoje 107. narozeniny 
oslavila v pátek devátého srpna na bítešské radnici ve 
společnosti rodiny, přátel, ale také zástupců kraje Vyso-
čina a města Velké Bíteše.

Oslavenkyně vcelku bravurně vyšla po schodech do prv-
ního patra budovy. Doprovázeli ji její synové Miloš a Ol-
dřich, kterým je osmaosmdesát a šestaosmdesát. Marie 
Cahová je vychovávala vpodstatě sama, neboť po druhé 
světové válce ovdověla a již se neprovdala. 
Jak už jsme v minulosti psali několikrát, pracovala mimo 
jiné také jako taxikářka a nyní žije v domově důchodců 
ve Velké Bíteši. Pochází ze tří dětí, žádný z jejích souro-
zenců ale už nežije. Na oslavě se sešli jak její synové, tak 
ostatní příbuzní, včetně těch nejmenších. Jedna z vnuček 
je operní zpěvačkou, tak jako vždy nechybělo posezení 
se zpěvem a hudbou. Jubilantka totiž také ráda zpívá. 
Krom toho jí chutná, především masité jídlo.
„Maminka je mlsná. Ale je spíš na maso, třeba takové 
vepřo-knedlo-zelo, to si pochvaluje,“ prozradil její starší 
syn, když se ho novináři ptali. A jaká byla maminka, co 
se výchovy týče? „No to víte, dlouho nemluvila, hned 
nějaká přilítla,“ zavzpomínal na dětství osmaosmdesá-
tiletý Miloš Caha.
Nejstarší obyvatelkou České republiky je nyní podle do-
stupných informací žena pocházející z Řecka, která letos 
oslavila 109. narozeniny. Paní Cahová by měla být třetí 
nejstarší obyvatelkou ČR. 
Česká správa sociálního zabezpečení letos před prázd-
ninami uvedla, že v Česku žije 850 stoletých a starších, 
mezi nimi 712 žen. Na Vysočině se dožilo sta a více let 
48 lidí.

Břetislav Roudenský –
– Zahradnictví 

a další vystavovatelé vás zvou na 
        VýStaVU kVětin 
   a UMění V MORaVCi

24.–25. 8. 2013, 9–18 hodin 
kulturní dům v Moravci.

bohaté kolekce jiřinek, mečíků, 
růží, kaktusy a sukulenty, pokojové 
květiny, okrasné dřeviny, bonsaje, 

aranžmá ze suchých rostlin, obrazy, 
fotografie, dřevořezba, keramika, 

krajka, perníky
a další překvapení.

Marie Cahová přijímala od gratulantů dary, ale také 
spoustu květin. Foto: Iva HorkáIva Horká

Stříbrné olympijské medailistky přijalo 
vedení města, aby jim popřálo k úspěchu
Družstvo žen SDH Velké Meziříčí, cvičící CtiF, přijalo 
vedení našeho města na radnici 13. 8., aby jim popřálo 
ke stříbrné medaili, kterou hasičky získaly na letošní 
olympiádě ve Francii.

Pochvalu za zmíněný úspěch si užívalo s trenérem Stanisla-
vem Kratochvílem celé družstvo, krom sester Lucie a Veroni-
ky Sedlákových. Ty se slavnostního přijetí na radnici nezú-
častnily, neboť v tu dobu pobývaly na letním táboře. Starosta 
Radovan Necid a místostarosta Josef Komínek vyjádřili stří-

brnému týmu obdiv i velký dík za reprezentaci města a záro-
veň mu pogratulovali ke skvělému sportovnímu výkonu a ob-
darovali pozorností. I oni dostali od družstva dárek. Během 
hodinového pobytu se řeč točila ponejvíce o zážitcích z olym-
piády i o úskalích na ní či  jak děvčata zabojují, aby dosáhla 
mety nejvyšší na příští olympiádě. Ta se bude za čtyři roky 
konat v Bělorusku. Na té letošní se sjelo šestadvacet národů 
a přes tři tisíce závodníků. Přičemž česká výprava byla tou 
největší – 260 soutěžících a čtvrt tribuny českých fanoušků.

Zleva – trenér Stanislav Kratochvíl, Marie Požárová, Jana Kratochvílová, Monika a Michaela 
Bernatovy, Radka Křikavová, Šárka Vítková, Šárka Lázničková a Petra Žejšková. Chybí Lucie 
a Veronika Sedlákovy. Uprostřed Radovan Necid a Josef Komínek. Foto: Iva Horká
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na registru vozidel dostanou 
posilu. Zkrátí se čekací doba
Registr vozidel na velkomeziříčské radnici dostane posilu. Lidem by se tak mělo ulevit 
od dlouhého čekání. O posílení odboru o jednoho pracovníka rozhodla rada města. 

„Klienti, kteří v posledním roce navštívili pracoviště registru vozidel Městského úřadu ve Vel-
kém Meziříčí, vyjadřovali stále častěji nespokojenost s dlouhými čekacími dobami na odbave-
ní. Dle našich statistik narostla průměrná čekací doba na registru vozidel z asi 15 minut v roce 
2011 až na téměř 40 minut ve druhé polovině roku 2012 a v roce 2013 ještě déle. Velice výrazně 
se to projevilo při průzkumu spokojenosti klientů, který proběhl koncem května,“ popisuje 
neutěšený stav na  registru vedoucí odboru dopravy Jiří Pospíchal s  tím, že hlavní příčinou 
problémů je nová státní počítačová aplikace registru. 

„Ačkoliv šlo o spuštění moderní aplikace, skokově vzrost-
la časová náročnost nutná k  obsloužení jednoho klienta. 
Doba obsluhy klienta je stále asi o polovinu větší, než tomu 
bylo v minulosti při používání staré verze Centrálního re-
gistru vozidel (CRV). Za stejný čas je tak odbaveno méně 
klientů. Důvodem je nejen pomalejší verze nové aplikace 
CRV, ale i skutečnost, že se nepodařilo z původního CRV 
převést všechna data bez chyb. Data u vozidel je nutné kon-
trolovat a průběžně doplňovat, což prodlužuje dobu odba-
vení klienta,“ doplnil Jiří Pospíchal. Ten také uvedl, že nyní 
bude vypsáno výběrové řízení a reálný předpoklad nástupu 
nového pracovníka je první říjen letošního roku.
Posílení počtu zaměstnanců by ale mělo situaci velmi zlep-
šit, vyjádřil přesvědčení starosta. 
„Bude možné upravit provozní dobu přepážkových pra-
covišť tak, aby korespondovala s  jednotnými úředními 
hodinami městského úřadu. Rovněž bude možné zajistit 
plnou obsazenost přepážkových pracovišť i v době čerpání 
dovolených. Výsledkem by mělo být zkrácení čekací doby 
na přepážkových pracovištích odboru dopravy a větší spo-
kojenost klientů s  poskytovanými službami,“ zdůvodnil 
rozhodnutí rady starosta. -ran, ivh-

aLPa VeLké MeZiříčí 
SLaVí

Více čtěte na straně 5.
100 let
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řidičské průkazy vydávané 
v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 
4. 2004 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit nejpozději do 31. 
12. 2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu tyto 
řidičské průkazy pozbývají 
platnosti. 

Podle sdělení vedoucí odboru 
dopravy městského úřadu ve Vel-
kém Meziříčí Jiřího Pospíchala 
však zbývá k  výměně ještě hod-
ně řidičáků. K 1. 8. 2013 to bylo 
zhruba 1600 průkazů z  celkové-
ho počtu 3770 průkazů, což je 
více než 42%. „A  to je opravdu 
hodně s  ohledem na  skutečnost, 

že k tomuto datu zbývalo do kon-
ce doby pro povinnou výměnu 
už pouze 21 týdnů, tedy 42 úřed-
ních dnů pro veřejnost (pondělí 
a středa),“ upozorňuje Pospíchal, 
„pokud by byl stabilní zájem kli-
entů, bylo by nutno každý úřední 
den vyřídit průměrně 38 žádostí 
o výměnu,  aby se povinná výmě-
na stihla do konce roku.“
Bohužel po  vlně zvýšeného zá-
jmu v jarních měsících letošního 
roku došlo v  červnu a  červenci 
u velkomeziříčského úřadu k vý-
raznému snížení počtu zájemců 
o  povinnou výměnu. „Apeluji 
proto na  všechny držitele výše 
uvedených řidičských průkazů, 

aby s  výměnou zbytečně neotá-
leli. V  současné době je možno 
výměnu řidičského průkazu vy-
řídit bez delšího čekání, zatímco 
ke  konci roku může být situace 
podstatně složitější,“ důrazně 
připomíná vedoucí odboru. 

Uvedená výměna se vztahuje na 
tento typ řidičských průkazů. 
Foto: -měú-

Zdejší muzeum slaví stodvacáté výročí
Muzeum je nedílnou součástí Velkého Meziříčí už od roku 1893. 
Za tu dobu vystřídalo několik budov, množství zaměstnanců 
(ve svých počátcích i dobrovolníků) a jeho sbírky se postupně 
rozšiřovaly. Pojďme si přiblížit jeho stodvacetiletou historii.

Jak muzeum vzniklo?
„...Počátky městského muzea jest položiti k pořádání krajské Náro-
dopisné průmyslové, hospodářské, umělecké a hasičské výstavy po-
řádané ve Velkém Meziříčí roku 1893 od 26. srpna do 10. září...,“ tak 
praví text v Pamětní knize městského muzea, který zaznamenala za-
pisovatelka Otilie Černá. Předměty soustředěné na tuto výstavu byly 
v roce 1895 zapůjčeny na Národopisnou výstavu v Praze. Po návratu 
z výstavy je Antonín Večeř uložil v bednách na půdě rolnické školy 
a staly se základními kameny pro budoucí sbírkové fondy muzea. 
kde sídlilo?
Po  dokončení stavby budovy reálného gymnázia získaly předměty 
lepší uložení, než byla půda rolnické školy. Dozor a jejich správu do-
časně vykonávali profesoři gymnázia, kteří je využívali i jako didak-
tické pomůcky při vyučování. V budově reálky mělo muzeum k dis-
pozici pouze dvě místnosti a chodbu mezi nimi, prostory zde sloužily 
pouze jako skladiště předmětů. Od roku 1924 mělo k dispozici další 
dvě místnosti v budově staré školy na náměstí. Když se v roce 1931 
odstěhoval soudní úřad z budovy radnice, požádali zástupci muzea 
o přidělení uvolněných místností. Šlo celkem o jedenáct místností, 

včetně klenutého sálu se dvěma žulovými sloupy. Čtvrtého června 
1933 byly nově upravené prostory slavnostně otevřeny. V roce 1936 
získalo muzeum další místnost, která byla okamžitě zaplněna orni-
tologickými exponáty.
Jak fungovalo během druhé světové války?
Od  roku 1939 byla činnost muzea omezena pouze na  nejnutnější 
práce, dle výnosu okresního úřadu bylo dokonce zrušeno legionář-
ské oddělení. V březnu 1945 muselo na nátlak vedení města vyklidit 
sedm místností v prvním patře, a tak zůstaly muzeu k dispozici pou-
ze tři místnosti. V souvislosti s blížící se válečnou frontou a zvýše-
ným nebezpečím leteckých náletů byly nejcennější sbírky umístěny 
v  bednách ve  sklepních prostorách radnice. Pět nejcennější beden 
bylo 20. dubna 1945 převezeno na faru do Netína. 
Sbírky však válečnému drancování zcela neunikly. Nejvíce bylo po-
škozeno legionářské oddělení, zmizely téměř všechny uniformy.
Jaký byl osud muzea po roce 1948?
V roce 1948 se muzeum ze dne na den bez jakékoli přípravy muselo 
přestěhovat na zámek. Veškeré sbírky byly převezeny a na zámku slo-
ženy, kam se dalo. Národním pozemkovým fondem bylo vyčleněno 
třináct místností, což pro všechna oddělení nepostačovalo. 
V roce 1950 byla otevřena muzejní galerie, zpřístupněno bylo i první 
poschodí zařízené zámeckým nábytkem. Od září 1953 přešla ekono-
mika pod Okresní národní výbor a název muzea byl změněn z Kra-
jinského na Okresní.

Večerní koupání lidé vesměs vítají
teplých letních večerů se po-
prvé v letošním roce rozhodlo 
využít koupaliště ve Velkém 
Meziříčí – v předem určené 
dny jsou od 20 do 22 hodin ve-
řejnosti zpřístupněny všechny 
bazény, vstupné činí 20 kč. 

V  oblasti bývalého žďárského 
okresu mají návštěvníci tuto 

možnost i v Bystřici nad Pernštej-
nem. Tam je koupaliště otevřeno 
každou sobotu do 23 hodin.
U  nás se první večerní koupání 
konalo ve středu 10. 7. za velkého 
zájmu místních. 
„Na první večerní koupání přišlo 
přibližně 200 lidí, hlavně asi ze 
zvědavosti – objevili se tu totiž 
i  takoví, kteří na koupaliště nor-

málně nechodí. Od  té doby se 
návštěvnost pohybuje kolem 100 
lidí, většinou jsou to děti,“ říká 
pokladní koupaliště, Kristýna.
Obyvatelé města tuto novinku 
vesměs vítají. Dospělí mají více 
prostoru na  plavání než během 
dne a k dispozici jim je i občer-
stvení či míchané nápoje u baru.   
Text a foto: Kateřina Karmazínová

Velkomeziříčští hasiči poje-
dou do partnerského tisna 
v Chorvatsku na zkušenou, 
děti od Jadranu naopak mohou 
využít školu zimních sportů 
ve Velkém Meziříčí. na začátku 
prázdnin se na tom dohodli 
představitelé tisenské a velko-
meziříčské radnice.

„Naším záměrem bylo, že pozve-
me výpravu z  Tisna na  tradiční 
zářijovou soutěž Čtyři klíče k vel-
komeziříčské bráně. Toto pozvání 
ale musela chorvatská strana s po-
litováním odmítnout, protože má 
přímořské letovisko nejen ještě 
pořád sezonu, ale zejména v Tis-
nu probíhá tou dobou vzpomín-

kový akt při příležitosti šestého 
výročí Kornatské tragédie,“ říká 
starosta Velkého Meziříčí Rado-
van Necid. (Kornatská tragédie je 
událost v  Kornatském souostroví, 
kdy tam 30. srpna 2007 při zásahu 
u lesního požáru uhořelo 12 hasičů 
a pět z nich bylo právě z Tisna.)
Radnice proto alespoň potvrdily 
dlouhodobější záměr společné-
ho výcviku mladých velkome-
ziříčských a  tisenských hasičů 
v Chorvatsku. „Zároveň chorvat-
ská strana s povděkem přijala naši 
nabídku školy zimních sportů pro 
děti i dospělé z Tisna. 
Mělo by jít o  zimní pobyt chor-
vatských dětí ve Velkém Meziříčí 
s výukou lyžování a bruslení,“ po-

psal záměr starosta. Představitelé 
tisenské a  velkomeziříčské radni-
ce využili soukromou dovolenou 
starosty a dvou radních z Velkého 
Meziříčí, kterou na  začátku čer-
vence trávili právě v  Chorvatsku, 
i když ne v Tisnu. „Dohodli jsme 
se předem, že jeden den z naší do-
volené věnujeme návštěvě  Tisna 
a sejdeme se tam se starostou a zá-
stupci tamní rady. Když už jsme 
všichni tři v  podobném termínu 
u  Jadranu byli, byla to příležitost, 
jak se s  představiteli našeho ak-
tivního partnerského města vidět 
osobně, a  zároveň nijak nezatížit 
městskou kasu vydáním s  cestov-
ními náhradami,“ uzavřel velko-
meziříčský starosta. 

Chorvatské děti jsou pozvány lyžovat 
a bruslit na Vysočinu

-ran-

Opravují mostek v křižanově
S  opravou mostku u  lékárny 
v  Křižanově započal investor 
ŘSD ČR Praha v květnu letošní-
ho roku. S  tím souvisí omezení 
v dopravě. Místní si zkracují ces-
tu známou trasou kolem školy, 
ale ti přespolní, neznalí poměrů, 
musejí počítat s  poměrně dlou-
hou objížďkou až přes Vídeň. Po-
dle informací, které si mohou lidé 
přečíst na ceduli přímo u stavby, 
opětovné uvedení do  provozu 
je plánováno na  listopad 2013. 
Cena díla je 6,292 mil. Kč a  fi-
nancuje ho Státní fond dopravní 
infrastruktury Praha.

Text a foto: Iva Horká

k výměně zbývá ještě hodně řidičáků

Zprac.: Iva Horká
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Slavnostní otevření výstavy v muzeu proběhlo 9. 8. 
Potrvá do 29. 9. 2013. Foto: Simona Fňukalová

řidiči v noci rychlost nepřekračovali

Radnice chce za státní dotace zateplit 
další čtyři budovy ve městě

Další kontrolní měření rychlosti 
ve Velkém Meziříčí na silnici 
č. 602 neprokázalo, že by řidiči 
v noci přes město jezdili nepři-
měřeně rychle. 

Za čtyři hodiny večerního měření 
od 20.00 do půlnoci strážníci změ-
řili rychlost 287 aut a  motorek, 
padesátikilometrový rychlostní 
limit překročilo osm řidičů, z toho 
nejhorší byla rychlost jednoho 
osobního auta 72 kilometrů za ho-

dinu. „Věrohodné měření rychlosti 
v  nočních hodinách jsme zahájili 
zejména proto, abychom zjistili, 
jak velký problém je noční překra-
čování rychlosti v  našem městě. 
Každý z nás má totiž pocit, že ze-
jména řidiči nákladních aut v noci 
příliš na tachometr nehledí. Mož-
ná je to spíš dojem stojícího člo-
věka, než skutečnost a  tyto první 
výsledky to ukazují,“ říká starosta 
Radovan Necid. Strážníci změřili 
rychlost všech vozidel, která Hor-

noměstskou ulicí během čtyř ho-
din akce projížděla. Kontrolovali 
tedy sedm motocyklů, z nich dva 
motorkáři rychlost překročili – ten 
rychlejší jel 66 km/h. Nejvíce bylo 
osobních aut, z  231 změřených 
řidičů dva rychlost překročili, ten 
rychlejší jel 72 km/h. Z 18 dodávek 
a 31 kamionů rychlost nepřekročil 
nikdo. 
„Další kolo nočního měření plá-
nujeme na  září na  opačné straně 
města,“ uzavřel Necid. -ran-

Další dvě mateřské školy, 
budova školy a školní jídelny 
se mohou dočkat razantního 
vylepšení. 

Město připravuje žádosti o  státní 
dotace, a to by v případě úspěchu 
znamenalo nová okna, zateplení 
i rekonstrukce střech. 
„Žádosti se týkají školek na Spor-

tovní a  Nad Plovárnou, školní 
jídelny na  Poštovní a  základní 
školy na Sokolovské. Podle našich 
informací jsou pro toto období 
mírnější pravidla a  je velká šance 
dotace získat,“ řekl starosta Rado-
van Necid s tím, že školky na So-
kolovské a  Čechově ulici budou 
za peníze z tohoto zdroje zatepleny 
už do konce letošního roku. Rada 

města tento týden uvolnila peníze 
na  zpracování projektů a  energe-
tických auditů, které jsou pro žá-
dost nutné udělat. „Pokud uspěje-
me, budou tyto budovy zatepleny 
příští rok,“ naplánoval starosta 
a dodal, „naší prioritou je hlavně 
první základní škola na  Sokolov-
ské, protože jde o největší a nejpo-
třebnější budovu.“ -ran-
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na pódiu se v rámci kulturního léta střídají žánry

nový studijní obor nabízí Západomoravská vysoká škola v třebíči
Za bakalářským studiem na Zá-
padomoravské vysoké škole 
(ZMVS) v třebíči dojížděla 
v minulé dekádě nemalá část 
studentů z Velkého Meziříčí 
a okolí. V roce svého desátého 
výročí vysoká škola nabízí zá-
jemcům o studium nový baka-
lářský obor s názvem Udržitelný 
rozvoj regionu a krajiny. 

Až do  konce září bude vysoká 
škola přijímat studenty do  prv-
ního ročníku s  denní formou 

studia. Hlavními směry studia 
jsou ochrana životního prostředí, 
monitoring regionálních struk-
tur a procesů a též oblast technik 
a  technologií v  odpadovém hos-
podářství a  problematika udrži-
telného rozvoje. Dílčí předměty 
postihují např. i  oblasti zeměděl-
ství, energetiky, dopravy, práva, 
managementu. Součástí studia 
je i  odborná praxe, vysoká škola 
nabízí i  možnost zahraničních 
studijních pobytů. „Obsah oboru 
odráží každodenní činnosti naší 

společnosti na  okolí. Vzhledem 
k  omezenému množství zdrojů 
roste význam udržitelné spotřeby 
a  výroby, spolupráce mezi insti-
tucemi a strukturami. Naši absol-
venti by měli umět řešit problémy 
s maximálním ohledem na ochra-
nu přírody, krajiny a  svého okolí 
obecně. Principy dlouhodobé 
udržitelnosti aplikovat do  oblastí 
rozvoje venkova a měst, ekosysté-
mů v  zemědělství, pozemkových 
úprav, zpracování a využití odpa-
dů atd.,“ říká rektor vysoké školy 

Marek Matějek. Starosta Třebíče 
Pavel Heřman na  facebookovém 
profilu školy nový obor vítá. 
„V  kraji Vysočina a  zejména 
na Třebíčsku je problematika prů-
myslu, respektive jaderné ener-
getiky a  jejich dopadu na  okolní 
krajinu, velmi živým a frekvento-
vaným tématem. Jsem přesvěd-
čen, že nově zformovaný a čerstvě 
akreditovaný obor bude přínosem 
a podstatně rozšíří nabídku studij-
ních možností,“ uvedl Heřman.

Zprac.: Iva Horká

Zakladatelé školy ZMVS Třebíč, o. p. s.:
Město Třebíč - ve správní radě zastoupeno MVDr. 
Pavlem Heřmanem (starosta), Mgr. Pavlem Pacalem 
(místostar.) a RNDr. Pavlem Svobodou (místostarosta).
Hospodářská komora Třebíč - v dozorčí radě zastou-
pena ing. Igorem Uherčíkem (předseda představenstva 
OHK Třebíč), ing. Janem Hejátkem, CSc. (člen OHK 
Třebíč),  Jitkou Neumannovou, DiS. (zástupce ředitele 
OHK Třebíč)
Vivat Academia, a. s. - ve správní radě zastoupena 
Mgr. Miroslavem Wolfem (předseda představenstva 
VA), Mgr. Markétou Křivanovou  (člen představenstva 
VA), ing. Michaelou Kamlarovou (člen představenstva 
VA).                   Zdroj: webové stránky ZMVS Třebíč

S pohádkou O Smolíčkovi vystoupil 11. 8. loutkář 
Tomáš Machek za o. s. Umění mění. Klasický příběh 
doplnil o vtipné písně a poučné povídání o přírodě v 
různých ročních obdobích. Foto: Kateřina Karmazínová

Kuspokon hrál na velkomeziříčském náměstí 18. 8. 
Další místní kapela Stetson vystoupila 10. 8., 11. 8. se 
představila Mistříňanka, kterou lidé mohli slyšet i 
v Dolních Heřmanicích (viz foto dole). Foto: Iva Horká

krajští zastupitelé rozdělili téměř 4 miliony 
Téměř čtyři miliony korun letos 
rozdělili krajští zastupitelé v rám-
ci grantového programu Fondu 
Vysočiny s  názvem Informační 
a komunikační technologie 2013. 
„Podpořeno bylo 111 úspěšně 
předložených projektů řešících 
modernizaci webových stránek, 
bezpečnost a  archivaci dat, dále 
např. rozvoj síťové infrastruktury 
v  návaznosti na  projekt ROWA-
Net, serverovou a  desktopovou 
virtualizaci a vzdělávání v oblasti 

ICT,“ uvedl Petr Pavlinec, vedou-
cí krajského odboru informatiky. 
Podle výzvy mohli o dotaci z výše 
uvedeného grantového programu 
žádat obce Kraje Vysočina, svazky 
obcí se sídlem v  Kraji Vysočina, 
organizace zřizované samosprá-
vami v  Kraji Vysočina, případně 
nestátní neziskové organizace se 
sídlem v  Kraji Vysočina a  malí 
podnikatelé se sídlem v Kraji Vy-
sočina s méně než 30 zaměstnan-
ci. Konkrétně budou z tohoto pro-

jektu v našem regionu podpořeny 
tyto subjekty:
Obec Petráveč 
Petráveč NET-Opti IV – přípojka 
VM 100.000 Kč
Obec Vlkov 
webové stránky obce             10.800
HŠ Světlá a Oa Vel. Meziříčí
bezpečnost a archivace dat        10.450
Ústav sociální péče křižanov 
■ vylepšení www prezentace 9.680
■ aplikace tabletů iPAD v PC tera-
pii pro osoby s mentálním posti-

žením                                                 20.000
Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí
otevřená škola                        12.400
Město Velká Bíteš 
■ rozšíření diskového pole – VB 
                                                 36.000
■ MAN města – dílčí etapa I., II., 
IV.                                          100.000
■ bezpečnost ICT – VB        93.000
Město Velké Meziříčí 
■ zvýšení bezpečnosti archivova-
ných dat                                   59.909

■ rozšíření síťových služeb metro-
politní sítě VM                    100.000
rozšíření serverové virtualizace 
VM                                          90.000
■ rozšíření webových stránek měs-
ta Velké Meziříčí                       20.000
Městys Bohdalov
webové stránky                      20.000
Město Velké Meziříčí, Mikrore-
gion Velkomeziříčsko-Bítešsko, 
webové stránky                      8.000.
Do  grantového programu ICT 
2013 byl v letošním roce zaslán re-

kordní počet podání – celkem 172. 
Řídící výbor navrhl radě a zastupi-
telstvu kraje podpořit 111 projektů, 
a  to v  celkové výši 3  988  790 Kč. 
Podpořené projekty jsou svým za-
měřením v  souladu s  hlavním cí-
lem a  účelem vyhlášeného grantu 
a  pokrývají všechny výše uvedené 
oblasti. Výsledky hodnocení a cel-
kový konečný výčet podpořených 
projektů najdete na  webových 
stránkách kraje Vysočina.

Zprac.: Iva Horká

Pěvecký sbor z Humpolce zazpíval 16. 8. známé písně 
v pořadu Takový byl Karel Hašler. Nechybělo ani 
dobové oblečení a humor. Foto: Vilém Lavický
Více fotek z akcí je na našich webových stránkách.

Věnovali tři písně Dolním Heřmanicím

V sobotu 10. srpna proběhl opět za velké účasti ná-
vštěvníků již 5. ročník Heřmanické dechovky. Pří-
jemným odpolednem plným dechové hudby prová-
zel moderátor Karel Hegner. Během akce postupně 
vystoupili Muzikanti z jižních Čech, Muzikanti Ladi-
slava Prudíka a na závěr jako zlatý hřeb Mistříňanka 
(viz foto). Muzikanti z jižních Čech v Heřmanicích 

pokřtili svoje CD s  názvem Za  písničkou do  Heř-
manic za přítomnosti autorů a tvůrců disku. Na po-
křtěném CD jsou tři písničky věnované výhradně 
Dolním Heřmanicím, a  to Dolnoheřmanická pol-
ka, Heřmanická dědinka a Heřmanice, Heřmanice. 
Hudbu k těmto skladbám složil místní skladatel La-
dislav Prudík.               Text a foto: Simona Fňukalová

naučná stezka u Petrávče 
je nyní uzavřena

Z  důvodu rekonstrukce polní cesty mezi obcemi Dolní 
Heřmanice a  Petráveč je v  tomto místě uzavřena naučná 
stezka. Rekonstrukce bude probíhat do  1. října 2013. Při 
otevření v  dřívějším termínu budeme občany informovat. 

– Uzavření komunikace Osla-
vická od  19. 8. do  31. 8. 2013 
v délce cca 20 metrů v místě s kři-
žovatkou Školní. Průjezd k  zá-
kladní škole Oslavická ze směru 
od  Nového nádraží bude zacho-
ván. Autobusová zastávka MHD 
Oslavická u  ZŠ bude po  dobu 
uzavírky přemístěna na zastávku 
Staré nádraží v  ulici Třebíčské. 
Příjezd k  základní škole Školní 
a  na  ulici Školní bude zajištěn 
přechodným odstraněním pevné 
překážky (betonových květináčů) 
na křižovatce ulic Jižní a Školní.

– Místní komunikace Podhradí, 
od křižovatky s II/360 Vrchovec-
ká (u  mostu) směrem Příkopy, 
v termínu 26. 8.–29. 8. 2013.

– Místní komunikace spojka 
karlov – Františkov (okolo že-
lezniční dráhy), v  termínu: 27. 
8.–30. 8. 2013.

aktuální 
uzavírky

-měú-

Obec Petráveč
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Sůl země

Středa 21. 8.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
čtvrtek 22. 8.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 
18.00 mše sv. – o. Prajka, Hrbov 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 23. 8.: 
8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, domov důchodců 
13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 24. 8.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše 
sv. – o. L. Sz. neděle 25. 8.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Martinice 11.00 pout-
ní mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 21. 8. – Horní Bory 15.00 pohřební 
mše sv. – o. J. B., 23. 8. – Horní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 25. 8. – 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení 
Pátek 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. Sobota 19.30 V. příprava na svátost manželství. Ne-
děle 10.30 mše sv. obětovaná za živé a zemřelé občany Balin. Rodiče, 
kteří přihlásili své děti na zájezd do Vídně, prosíme, aby si během týd-
ne na faře vyzvedli podrobné informace. Děkujeme všem, kteří praco-
vali ve farnosti. Autobus na Velehrad v sobotu 24. srpna 2013 pojede 
v 5.00 z Borů a 5.30 z Velkého Meziříčí od fary. Další informace nalez-
nete na nástěnkách a na internetových stránkách děkanství.
českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00, v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Křesťané jsou v  bibli přirovná-
ni k  soli země. Soli je v poměru 
s hmotou všech potravin potřeba 
jenom špetka. Až zase uslyšíme 
hořekování, že je křesťanů dnes 
u  nás málo, můžeme si právě 
na  tuto skutečnost vzpomenout. 
Soli je potřeba také jen málo. 
Bez soli je jídlo bez chuti. Obraz 
připisuje křesťanům podstatnou 
roli. Bez nich jakoby společnost 
byla bez chuti. Ihned ovšem 
pospíchám dodat, že i  sůl sama 
o  sobě je nechutná a  nepoživa-
telná, samotné soli se zkrátka 
nenajíme. Takže nechutná může 
být i církev, ta hromádka soli za-
měřená jen na sebe, která je zde 
pouze pro sebe a nad světem již 
zlomila hůl. Důležitou vlastnos-
tí soli byla a  je její konzervační 
schopnost. V  době, kdy nebyla 
chladící zařízení, pomáhala sůl 
uchovat potraviny. Uchovávat 
kvality, bez kterých nelze – ty 
kvality, co nám Bůh vložil do dě-

jin, ty, které člověku ukládá – to 
je úkol křesťanů. Sůl brání před 
zkažením. Zkazit se může nála-
da, začít kazit se může naše dítě, 
které se pustí do  dobrodružství 
s  drogami. Kazit se může man-
želství a zkažené se opouští. Kazit 
se může vzduch či voda v  řece. 
Zkažené město Sodomu mohlo 
zachránit jen deset spravedli-
vých, jen deset zrníček soli, ale 
bohužel nebyly k  mání. Myslím, 
že křesťané se nemají připojovat 
k  lamentování nad zkažeností 
mravů, doby či společnosti. Svým 
způsobem tak vlastně nadáváme 
na vlastní selhání. Vždyť ke zka-
žení dojde, není-li přítomna sůl.
V  obraze soli nejde o  instituci 
církve. To by byla řeč o  slánce. 
Jde o  špetky soli, jde o  sůl roz-
troušenou, o  jednotlivé křesťany 
v jejich rodinách, na pracovištích 
a  nejrůznějších jiných místech, 
kde žijí svůj každodenní život.

Pavel Janošík

Zdejší muzeum slaví stodvacáté výročí
Dokončení ze strany 2
Vyžadovala budova zámku 
opravy?
V  roce 1972 bylo muzeum uza-
vřeno a  do  počátku roku 1973 
byly zajištěny nejnaléhavější 
opravy. Ředitelem muzea se stal 
Bohuslav Mikulášek, který muze-
um přebíral doslova v havarijním 
stavu. Některé sbírky byly přímo 
ohroženy, do  místností zatékalo, 
byla v  nich rozbitá okna, sídlili 
tam divocí holubi. Kromě úpra-
vy a nového vybavení depozitářů 
byla také provedena celková rein-
stalace výstavních prostor. 
Jak vznikla dálniční expozice?
Do  muzejní práce se začaly stá-
le více prosazovat požadavky 
na  dokumentaci současnos-
ti. Důležitým úkolem pak pro 
muzeum bylo zdokumentovat 

budování dálnice, která se stala 
jedním z  nejvýznamnějších pro-
jektů v  oblasti regionu. V  roce 
1980, u  příležitosti zprovoznění 
dálničního mostu Vysočina, byla 
ve druhém patře zámku otevřena 
expozice D1 a D2 o budování této 
významné tepny. Muzeum bylo 
přejmenováno na Muzeum silnic 
a dálnic ČSSR a bylo zřízeno od-
dělení pozemních komunikací. 
Přesto však  muzeum nebylo 
uchráněno od  sílících centrali-
začních tendencí a v roce 1982 se 
stalo součástí Okresního muzea 
ve Žďáře nad Sázavou. 
Jak se vyvíjel další osud muzea 
před rokem 1989?
I  přes odpor především okres-
ních orgánů byla připravena 
projektová dokumentace, která 
respektovala požadavky a  náro-

ky muzejní instituce. Počítalo se 
s úpravou prostor pro klimatizo-
vané depozitáře, v budově zámku 
mělo vzniknout rozsáhlé konzer-
vátorské pracoviště a dílny, opo-
menuty v  projektu nezůstaly ani 
pracovny a  zázemí pro návštěv-
níky. Vlivem událostí roku 1989 
tyto plány již nebyly uskutečněny 
a začala se psát jiná historie vel-
komeziříčského muzea. 
Jeho osamostatnění...
Porevoluční euforie přinesla 
uvolnění a  jejím výsledkem byla 
žádost o  osamostatnění muzea, 
která byla podána již v  prosinci 
roku 1989, což bylo realizováno 
od poloviny roku 1990. 
Muzeum se stalo příspěvkovou 
organizací města Velké Meziříčí 
a vydalo se na samostatnou cestu 
vstříc novodobé historii.     -muz-

Pouť na Velehrad
Společenství cyrilometoděj-
ských poutníků vás srdečně zve 
na Xiii. pouť na Velehrad – au-
tobusem. Odjezd v  sobotu 24. 
8. 2013 v  5.00 z  Borů přes Ví-
deň a  Mostiště, v  4.50 z  Netína, 
z  Měřína v  5.00 z  autobusového 
nádraží přes Stráneckou Zhoř 
a  kolem Kochánova a  Laviček, 
v 5.30 od fary ve Velkém Meziříčí 
se zastávkou v Rudě a u benzinky 
ve Velké Bíteši.
8.00 odchod z Boršic – 8 km pěš-
ky (může se dojet až na Velehrad)

9.30 odchod z Tupes po nové cy-
klostezce bl. Jana Pavla II. – 3 km 
pěšky
11.30 slavná mše svatá v bazilice
15.00 přednáška p. prof. P. Petra 
Piťhy, 16.00 zakončení, odjezd, 
návrat po 18. hodině.
Zapisujte se na  faře ve  Velkém 
Meziříčí, platit se bude až v  au-
tobuse (asi 200 Kč, děti, mládež 
a pěší platí polovinu). 

Mons. Jan Peňáz, Křtiny 72, 
tel.: 736 52 92 21, 

www.poutnik-jan.cz

Farní den se koná v září
V září proběhne již 5. Farní den ve Velkém Meziříčí.
Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi i každého z vás na farní den, 
který se bude konat v neděli 15. 9. 2013. 

Program farního dne:
V kostele sv. Mikuláše:  
14.30 Soukromá adorace před Nejsvětější svátostí 
15.00 Eucharistická pobožnost s  obnovou manželských slibů a  Svá-
tostné požehnání
Po něm losování výherců soutěže toulky velkomeziříčským děkan-
stvím.
Od 15.30 Setkání všech farníků na zahradě bufetu Zlatý lev (za nepří-
znivého počasí na  faře). Pro děti budou připraveny hry, trampolína 
a pro všechny ostatní kulturní program. 
Občerstvení zajištěno. –hk–

Chytrý to člověk, 
který…
Tak je to tady. Po snad 10 letech 
vstupuji na  (naše zrenovova-
né) koupaliště spolu s  dcerou. 
Den až africký slibuje sice mož-
né přemnožení koupavších se, 
ale to nám rozhodně nevadí. Již 
u  vstupního prostoru nelze pře-
hlédnout nádherně čistý dětský 
bazén – nadšení stoupá. Hol-
čička je z premiéry u velké vody 
také unesena. Po  ubytování se 
na  přilehlém trávníku vstupuje-
me do prostoru středního bazén-
ku. Slunce pálí jak nový sporák 
i  přesto, že je již po  4. hodině, 
a tak hned čeříme přečisté modré 
vlnky.
Naše kochání však náhle přeru-
šuje místní ochránce tonoucích 
směřující ke  mně s  vážným vý-
razem. Sděluje mi, ať si jdeme 
odložit své kloboučky na  deku. 
Do  prostoru pro koupání je 
v  nich vstup zakázán z  důvo-
dů hygienických. A v  tom se mi 
rozuzlila ona záhada té voděnky 
průzračně čisté. Ó ano! To proto 
je u nás čirá čiřejší, modrá mod-
řejší! Protože zdejší lidé nemá-
chají hučky své ve vodě posvátné. 

Chytrý byl člověk ten,
jenž onu fintu vymyslel.
Můžeme tak s klidným srdcem říci, 
že nejčistší vodu v našem kraji,
Velkomeziříčští mají. 
Chceme-li ji však mít čirou nejvíce, 
trůn hygieny obsadit v republice? 
Poradím tomu člověku. 
Ať chodí kontrolovat také zadnice,
nemají-li plavci na  nich zbytky 
stolice.                    Marcela Polová 

Vyjádření vedoucího 
koupaliště
Děti do  dvou let s  pokrývkou mají 
plavčíci pokyny pouštět. Mimo-
chodem dle zákona děti do  1 roku 
do vody na koupališti nemůžou vů-
bec. Diskuzi a  případným návrhům 
jak postupovat ohledně vašeho pro-
blému se nebráníme. Provozovatel 
musí plnit řadu často velmi zvláštních 
norem, dodatků, předpisů, nařízení 
či zákonů. Návštěvní řád schvaluje 
Krajská hygienická stanice ve  Žďá-
ře se sídlem v  Jihlavě. A  také jeden 
z bodů tohoto řádu je, že se návštěv-
ník zakoupením vstupenky a  vstu-
pem dobrovolně podřizuje ustano-
vením návštěvního řádu a nařízením 
odpovědných pracovníků. Chápeme, 
že to vše návštěvníka nezajímá. Pro-
vozovatel nese plnou zodpovědnost 
za  jeho bezpečnost. Vstup do  vody 
s kloboučkem nebo pokrývkou hlavy 
jsme zkoušeli v jedné sezoně povolit. 
Stávalo se, že byly návštěvy i 1500 ná-
vštěvníků. V bazénu i kolem něj vzni-
kaly nepřehledné situace. Když měla 
maminka úraz s dítětem a nemohla 
najít označeného plavčíka, aby jej 
ošetřil, a poté, co plaval samotný klo-
bouček na hladině a naštěstí vznikla 
špatná domněnka, že k  němu chybí 
plavec, jsme se k  nařízení nepovolit 
vstup vrátili. Návštěvníci s  tím ne-
mají problém, pokrývku si sundají, 
vykoupou se a pak si ji zase dají. Le-
tošní návštěvnost je 24 tisíc (ani to 
nestačí k pokrytí nákladů). Zejména 
koupající, kteří nejsou místní, podě-
kují a jsou spokojeni s návštěvou. Je to 
pro všechny, co provoz zabezpečují, 
odměna. Vidíme, že není vše zas tak 
špatné, a to že naše koupaliště má stá-
le své příznivce, kteří sem rádi chodí 
a zase přijdou.

Karel Vidlák, vedoucí koupaliště

Včera jsme si připomněli 135 let od narození 
významného básníka, spisovatele a kněze Jakuba 
Demla, který se narodil 20. 8. 1878 v tasově. 

Zapsal se nesmazatelně do  dějin české literatury, 
i přesto, že čelil mnoha zákazům činnosti ze strany 
církve i státu a ve své době nebylo jeho dílo přijímá-
no vždy kladně. Nicméně dnes jsou jeho díla pova-
žována za předchůdce moderních literárních směrů, 
zejména surrealismu. Mezi nejvýraznější patří dílo 
Moji přátelé, v  němž oslovuje květiny a  nahlíží 
na ně jako na osoby, Hrad smrti a tanec smrti, kde 
popisuje pocity úzkosti a  ohrožení smrtí, Miriam, 
milostná poezie v  próze, Šlépěje – cyklus mnoha 
sborníčků, ve kterých vydal většinu své prózy, či Za-
pomenuté světlo, nejznámější Demlova próza, jež 
byla zfilmována, a mnoho dalších.
Básník zemřel 10. 2. 1961 v třebíčské nemocnici.

Před 135 roky se narodil Jakub Deml

Zprac.: Iva Horká, ilustrační foto: archiv redakce VM

Francovce je 100 let, její receptura se 
ale nemění
V  tomto smyslu se nesla věta 
a  článek o  Alpě Velké Meziříčí, 
který jsem si přečetla v Lidových 
novinách.
Velice mě potěšilo nejen těch 100 
let, ale i článek samotný. Bydlím 
kousek od  továrny, často kolem 
jezdím a moje maminka tam byla 
dost dlouho zaměstnaná. A  tak 
pojem Alpa mám stále v  mysli. 
Musím vzpomenout svého otce 
sportovce. Dělali jsme si z  něj 
trochu legraci, když například 
po návratu z lyží si s chutí mazal 

nohy Alpou. Velice mě těší, že 
i  v  době různých kosmetických 
a  jiných výrobků se Alpa stále 
drží a doufám, že vydrží. I já ráda 
sáhnu po modré lahvičce, abych 
ulevila nohám v  koupeli v  létě 
i  v  zimě. Ale i  po  natření mého 
už bolavého ramene a zad mohu 
říci, dobře Alpo. Vždyť 14 bylin, 
ze kterých se tento „jednoduchý“ 
výrobek skládá, už něco napoví-
dá. Příroda je mocná, jen jí více 
naslouchat. Dosud jsem opěvo-
vala Alpu, francovku, ale tuto 

značku představuje dalších 48 
druhů výrobků, což je úctyhodný 
počet. Chci poděkovat vedení fir-
my a jejím zaměstnancům za ten-
to úspěch a  přeji i  nadále výdrž 
a  spokojenost zákazníků. Věřím, 
že podnik s  českým kapitálem 
obstojí v konkurenci a naše měs-
to se bude moci i nadále chlubit 
bohužel již jediným historickým 
podnikem. 

Ing. Jitka Kratochvílová
(Pozn. redakce: další info o výročí 

společnosti čtěte na straně 5.)

Odcizil firmě zboží za 660 tisíc korun
Žďárští kriminalisté zahájili trestní 
stíhání sedmadvacetiletého muže 
z Třebíčska, který během jednoho 
roku odcizil z  firmy, kde byl za-
městnán, zboží v hodnotě převyšu-
jící šest set tisíc korun. Zboží poté 
nabídl k prodeji na internetu. Kri-
minalisté zjistili, že zaměstnanec 
firmy ve Velké Bíteši od  listopadu 
roku 2011 do konce loňského roku 
postupně vynosil z areálu více než 

čtyři sta kusů různých náhradních 
dílů pro stroje a zařízení v celkové 
hodnotě 660 tisíc korun. Odcizené 
zboží pak ukrýval v  místě svého 
bydliště. Na  konci března letošní-
ho roku součástky nabídl k prodeji 
na internetovém aukčním portálu. 
Přitom využil uživatelského účtu 
matky svého známého, který mu 
v  minulosti k  tomuto účtu sdělil 
heslo. 

Nabídky si na internetu všiml jiný 
zaměstnanec firmy a  tuto skuteč-
nost oznámil policistům. Krimina-
listé pak zjistili, kdo zboží k prodeji 
skutečně nabízí. Muž se kriminalis-
tům ke krádežím doznal a odcize-
né věci vydal.  
Vyšetřovatel zahájil trestní stíhá-
ní muže pro zločin krádež. Hrozí 
mu trest odnětí svobody v rozmezí 
od dvou do osmi let. –PČR–

Jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí zasahova-
la 10. 8. u vážné dopravní nehody 
osobního a nákladního vozidla na 
136. km dálnice D1 ve směru na 
Brno. Náklaďák skončil po nehodě 
převrácený mimo dálnici. Z jeho 

kabiny vyprostili hasiči za použití 
hydraulického nářadí zaklíněného 
zraněného řidiče. Celkem si ne-
hoda vyžádala zranění dvou osob. 
Došlo i k úniku cca 800 litrů nafty 
do půdy. Hasiči zajistili havarovaná 
auta proti požáru. Na vyproštění 

náklaďáku a odtěžení kontamino-
vané zeminy byla na místo povo-
lána specializovaná firma.  Provoz 
na dálnici byl po dobu vyšetřování 
dopravní nehody ve směru na Brno 
zastaven. Příčinu nehody vyšetřují 
policisté.           Petra Musilová, HZS

Při vážné nehodě unikla nafta do půdy
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■ Pšenici a ječmen, dále bram-
bory na uskladnění odrůdy 
Belana, Marabel, Adéla, od po-
loviny září. Tel.: 607 299 168.
■ Obilí, pšenici, ječmen. Tel.: 
566 521 884.
■ Pšeničnou slámu. Menší balíky. 
Tel.: 566 544 005.
■ Obilí – tritikale, ječmen, pše-
nici. Levně. Volat večer na  tel.: 
607 225 361.
■ Zánovní smaltovaný brutar, 
cena dohodou. Dále prodám 30 ks 
litinových radiátorových článků 
za cenu šrotu. Tel.: 566 522 498.
■ VW tiguan tDi, nafta, 125 kW, 
nejvyšší výbava, šedá metalíza, 94. 
tis. km, 1. majitel, servisní knížka, 
uvedení do provozu 30. 11. 2009, 
výborný stav. Tel.: 603 518 922.
■ Selata, vlastní chov. Cena 70 
Kč/kg. Tel.: 602 579 252.
■ Zabité zamražené roční slepi-
ce. Levně. Tel.: 737 477 773.
■ Sedací soupravu 2+1+1, kon-
strukce – hladký masiv dřevo, 
polštáře barvy meruňkové, čis-
tá, nepoškozená, možnost velmi 
snadného přečalounění polštářů – 
volně ložené na konstrukci. Cena 
9.500 Kč, nebo sleva po domluvě. 
Tel.: 774 060 390, foto na e-mailu 
rakusanovazd@seznam.cz
■ nové plné cihly 1200 ks a  po-
užité očištěné 2600 ks. Cena 

dohodou. Tel.: 606  406  102.
■ Mrazák pultový 220 l, zacho-
valý, zesílená izolace – úspor-
nější provoz. Cena 1.800 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Škodu Felicia, rok výroby 1999 
(nový model), pěkný udržovaný 
stav, bez koroze. Tel.: 775 054 444.
■ Škodu Felicia 1,3 MPi modré 
barvy, r. v. 1997, stav 230 000 km, 
tažné zařízení. Cena 10.000 Kč. 
Tel.: 605 950 246.
■ Cirkulárku tovární výroby 
s  kolébkou. Tel.: 605  950  246.
■ Zánovní pračku se ždímač-
kou zn. Romo, zánovní plechový 
radiátor bílé barvy. Oboje málo 
použité. Cena dohodou. Tel.: 
739 083 414.

■ Jawu, čZ. Máte doma v gará-
ži nebo ve stodole motocykl zn. 
Jawa, ČZ? Nepotřebujete ho, pře-
káží vám a sháníte peníze? Nabí-
zím odkup motocyklů zn. Jawa do 
roku výroby 1970. Platba na místě 
a v hotovosti. Tel.: 739 067 695
■ Lištovou sekačku MF 70 nebo 

zahradní traktor (sekačku) se 
sběrným košem. Jak sekačka, tak 
traktor nemusí být ve  100% sta-
vu. Tel.: 739 109 071.

■ Stropní překlady – hur-
disky – i  malé množství. Tel.: 
603 263 139.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-

ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám pozemek na  ulici 
Jihlavská, 1  300 m2 k  použití 
jako zahrada i k podnikání. Tel.: 
605 978 756.
■ Prodám dřevostavbu RD 4+1 
z 80. let v Mostištích, ZP 169 m2. 

Elektřina, voda, kanalizace, plyn 
před domem. Velká zahrada, CP 
1246 m2. Cena 1.050.000 Kč. Tel.: 
775 214 919. 
■ koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po zaměření jako jednotlivé 
parcely. Tel.: 605 054 562.
■ Vyměním byt 2+1 za garsonku 
s doplatkem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 236 761.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1, 1. patro, ul. Pionýrská 

9, cena 7.000 Kč+energie. Tel.: 
777 955 685.
■ Pronájem RD v klidné části 
VM, ul. Na Spravedlnosti. Dům 
je zařízený (kuch. linka, postele, 
atd.), topení na tuhá paliva). Tel.: 
773 211 267.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bez-
děkov volný od  1. 9. 2013. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu garsonku v nové vý-
stavbě za školou. Tel.: 777 566 055.
■ Pronajmu rodinný dům 3+1 
za 6.000 Kč/měs. Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu byt 2+1, ul. Krškova, 
nová okna, klidné prostředí. Vol-
ný od září. Tel.: 724 771 763.
■ Pronajmu byt 2+kk (54 m2) 
v  novostavbě, dobré parkování. 
Tel.: 739 739 621.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 na ul. Bezděkov, cena 4 tis. + 
inkaso. Volný od září 2013. Volej-
te na tel.: 731 062 440.
■ Pronajmu byt 3+1 na  ulici 
Družstevní ve  Velkém Meziříčí, 
1. podlaží po celkové rekonstruk-
ci. Měsíční nájem 5.500 Kč + zá-
loha na energie 3.000 Kč. K bytu 
i možno pronájem garáže 500 Kč/
měs. Tel.: 739 706 931.
■ nabízím pronájem nově zre-
konstruovaného dvoupokojové-
ho bytu na ulici Družstevní. Cel-
ková cena za pronájem a energii je 
8.000 Kč/měsíc. Tel.: 775 145 534.

■ Štěňátka křížence středního 
vzrůstu a  jezevčice. Jsou to tři 
kluci – černý, kouřový a  hnědo-
černý. Tel.: 739 155 922, Oslavice.

■ Májo, mělas pravdu, už se s te-
bou nebudu hádat. Pája

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti Různé

Pronajmu 

Prodám

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

koupím. 
tel.: 604 112 837.

kOUPíM
Tel.: 604 112 837.

OBEC VÍDEŇ PRODÁVÁ
zasíťované stavební 

pozemky v klidné části 
(situované k jihu) 

o výměře 
od 713 m² do 869 m².

Cena za m² je 450 kč. 
V místě prodejna po-

travin, školka, možnost 
sportovního vyžití. 
tel.: 566 535 333 

e-mail: obec@obecviden.cz

Daruji

město velké meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

ZVeřejnění ZáMěRu pRodeje
▶ Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ad-
rese Na Výsluní 1724/2, Velké Meziříčí se všemi součástmi a příslušenstvím a po-
dílem na společných prostorách a pozemku parc. č. 1628/240.

▶ Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje bytu č. 16 o velikosti 2+1 na ad-
rese Kolmá 1268/13, Velké Meziříčí se všemi součástmi a příslušenstvím a podí-
lem na společných prostorách a pozemku parc. č. 1628/14.

Zájemci o koupi bytů mohou podat své nabídky v zapečetěné obálce označené nápisem „Koupě bytu 
na Výsluní 1724/2, neoTVíRAT“ nebo „Koupě bytu na Výsluní 1268/13, neoTVíRAT“ do 31. 8. 
2013 na podatelnu Městského úřadu.

Více informací podá: odbor správy majetku a bytů, ing. Magdaléna Kašparová
náměstí 79/3, 594 13 Velké Meziříčí, Tel. 566 781 230

město velké meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 230

nAbídKA pRonájMu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu

• nebytové prostory (kanceláře ve 3. a 4. np) na adrese
 náměstí 79/3, Velké Meziříčí (obecník)

• reklamní plochu na křižovatce ulic uhřínovská a jihlavská 
 ve Velkém Meziříčí

Stoleté jubileum slaví v  tomto 
roce nejznámější výrobek Alpa 
francovka společnosti ALPA 
z  Velkého Meziříčí. ALPA, jako 
jedna z  mála českých firem se 
i dnes může pochlubit neutucha-
jící náklonností svých příznivců. 
Zejména díky tomu, že nikdy 
neslevila ze svých vysokých 
morálních hodnot, poctivé 
práce, tradičních receptur 
a  lidových cen. Svou oblibu 
si ALPA vydobyla především 
zásluhou své legendární 
francovky. Od té doby si al-
koholový roztok éterických 
olejů, silic, bylin a přírod-
ního mentolu určený 
k  potírání unavených 
svalů, bolestivých 
míst a k masážím, na-
šel cestu snad do kaž-
dé české domácnosti.
Historie značky 
ALPA začíná již 
v  roce 1913, kdy 
byla Josefem Vese-
lým zaregistrována 
ochranná známka 
ALPA a  k  prvním 
spotřebitelům se do-
stala francovka s  ne-

zaměnitelnou mentolovou vůní. 
Úplné počátky ale hledejme již 
v  roce 1805, kdy Napoleonovi 
vojáci opouštějí obsazenou Vídeň 
a zůstane po nich pár sudů fran-
couzského koňaku s  výraznou 
a  ostře aromatickou vůní. Sladké 

chuti vína uvyklí Vídeňáci to-
muto typicky francouzskému 
nápoji na  chuť nepřišli, vyu-
žití pro něj však přesto našli 
– při vetření do kůže objevili 
jeho blahodárné a  osvěžující 
účinky. Prázdné sudy začali 
využívat pro přípravu alko-
holových extraktů z různých 
bylin – zrodila se francovka 

(latinsky „spiritus vini ga-
llici“). 

Za  vším hledejme 
pálenku 
„Francovka“ ozna-
čovala v  18. století 
pálenku s  vysokým 
obsahem alkoholu 
získávanou desti-
lací různých druhů 
ušlechtilých vín. 
V  dubových sudech 
nápoj dostával zla-
tavou barvu, sloužil 

zejména jako prostředek k  pod-
poře trávení. K  zevnímu použití 
se francovka ještě nepoužívala. 
Ke  konci 19. století nahradilo 
zdlouhavý a  náročný postup při 
výrobě francovky tepelnou ces-
tou přímé rozpouštění vonných 
podílů a kvasných zbytků ve vy-
sokoprocentním lihu za  stude-
na. Levnější varianty francovky 
přidávaly také umělé rumové 
či kokosové esence, ethylacetát, 
benzoovou tinkturu a jiné složky. 
Na  výrobu francovky totiž nee-
xistoval monopol a každý ji mohl 
prodávat jako svou domácí speci-
alitu. Proto se ve farmaceutickém 
tisku té doby zcela běžně objevo-
valy různé recepty na její výrobu. 
Známým výrobcem francovky 
jako „domácí speciality“ byl na-
příklad vídeňský lékárník Moll. 
Přestože dnes je výrobní zá-
vod umístěn ve  Velkém Mezi-
říčí, začátek společnosti ALPA 
je neoddělitelně spjat s  Brnem. 
V  městské části Královo Pole se 
francovka vyráběla až do  roku 
1948. Původní administrativní 
budova, jejímž autorem je známý 
architekt ing.  Bohuslav Fuchs, 
a kterou si společnost ALPA na-
dělila ke  svému 25. výročí, do-
dnes patří k předním brněnským 
funkcionalistickým památkám. 
V  divokých poválečných letech 

roku 1948 byla ALPA znárod-
něna a  výrobní závody přestě-
hovány do  Velkého Meziříčí, 
kde zůstaly do  dnešních dnů. 
V  roce 2006 pak došlo k  oče-
kávané transformaci a  vznikla 
akciová společnost ALPA a. s., 
která dnes působí hlavně na trhu 
České republiky, dále pak na  tr-
zích Slovenska a Polska, ale také 
Chorvatska, Makedonie, Srbska, 
Maďarska, Ukrajiny, Austrálie 
nebo Kanady. Kromě produkce 
vlastních výrobků se dnes zabývá 
i zakázkovou výrobou.
Nezaměnitelný „flakon“ francov-
ky s  etiketou ALPY v  současné 
podobě mohou znát pamětníci 
již od roku 1930, kdy vodní vílu 
nahradila žlutá hvězda na  pod-
kladě ve  dvou odstínech mod-
ré barvy. Autorem nadčasové 
grafiky a  známého loga je reno-
movaný akademický malíř Leo 
Heilbrunn (1891–1944), na jehož 
kontě je také řada propagačních 
materiálů, pracoval mimo jiné 
také pro firmu Baťa. Na  začátku 
30. let ALPA podnikla rozsáh-
lou reklamní kampaň. Její ná-
padité reklamy se objevují jako 
malby na  omítkách slepých stěn 
domů, na  vývěskách, letácích 
a  prospektech. Továrna ALPA 
dokonce vlastnila i malou tiskár-
nu (s  možností dvoubarevného 

tisku) zhotovující účetní tiskopi-
sy a  drobnou grafiku. Reklamní 
oddělení zajišťovalo aranžování 
výkladů v  lékárnách, promítání 
diapozitivů ve  všech biografech, 
umísťování smaltovaných tabulí 
na  důležitých nádražích a  v  lá-
zeňských objektech. Typické tva-
ry skleněného obalu a etikety zů-
staly až na drobné úpravy stejné 
do dnešních dnů. 

ALPA je opravdová legenda
Stěžejním produktem společnosti 
ALPA je i dnes proslulá francov-
ka. Původní tradiční receptura 
využívá pouze přírodní ingredi-

ence, které až na přírodní mentol 
pocházejí výhradně z  české pro-
dukce. ALPA dodá ročně na  trh 
přes 5 milionů lahviček francov-
ky. Portfolio pod značkou ALPA 
čítá 130 různorodých produktů 
z  oblasti masážních přípravků, 
dětské, tělové a  pleťové kosme-
tiky. Mezi nejznámější produkty 
patří značky LESANA, AMI-
CA, AVIRIL, BATOLE, PEDIK, 
LUNA, WINDSOR, REPELENT. 
Společnost ALPA, a. s., dnes za-
městnává více než 70 lidí a roční 
výrobní a obchodní produkce se 
pohybuje okolo 11 milionů kusů.

Alpa, a. s.

alpa slaví 100 let 

Zubní pohotovost: 24. 8. MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, 
Žďár n. S., tel.: 566 627 298. 25. 8. MDDr. P. Foltan, Herálec 81, tel.: 
774 900 858. 31. 8. MUDr. M. Chromá, Křižanov, zdr. středisko, tel.: 
566 543 287. 1. 9. MUDr. J. Šmídek, Palackého nám. 32, N. Město na 
Moravě, tel.: 566 542 615.                                            zdroj: www.nnm.cz

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: samostatnost, 

flexibilita, SŠ vzdělání tech. směru
nástup možný ihned

písemné nabídky včetně životopisu 
zasílejte na: e-mail: 

info@vezeko.cz, 
nebo osobně na adresu: 

VEZEKO s. r. o., Jihlavská 229, 
Velké Meziříčí

Doučím angličtinu 
začátečníky, mírně pokročilé, 
pokročilé, cestovní angličtinu, 
maturanty. tel.: 731 768 362. 
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společenská RUbRika

Vzpomínky

taneční kurzy, které pořádá Jupiter club, s. r. o.,Velké Meziříčí, jsou 
určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 16 let). na-
učíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení kurzu bude 16. 9. 2013, ukončení v prosinci 2013. 
Uzávěrka přihlášek je 13. 9. 2013. Dnem výuky je pondělí. 
Kurz zahrnuje: 11 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí, ples v bílém 
a závěrečnou barevnou prodlouženou.
i. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, SŠŘS, ostatní) 
ii. kurz – začátek v 19 hodin (HŠ Světlá a OA, SŠŘS , ostatní).
Lektoři: Starlet – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za doprovodu 
živé hudby. Cena celého kurzu – 900 Kč. Je možno se přihlásit s třídou 
i  individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, 
ples v bílém a závěrečná barevná prodloužená. Platbu požadujeme v ho-
tovosti s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu. 
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou 
žáci bez vážných důvodů odcházet z  výuky. Vstup pouze ve  společen-
ském oděvu! Informace a  přihlášky na  programovém oddělení Jupiter 
clubu od 26. srpna 2013, otevřeno po–pá 8–16 hodin, tel.: 566 782 004, 
566 782 005  nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční. -prog-

Blahopřání Vzpomínky

Divadelní sezona 2013 v Jupiter clubu VM
Rezervace přijímá od 26. 8. 2013 programové oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001.
ManŽeLSké ŠtěStí  ▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 
BLÁZineC V PRVníM POSCHODí ▶ Středa 30. října 2013 v 19.30
tři VeRZe ŽiVOta  ▶ Listopad 2013 
VYHaZOVači  ▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 

❧ Měla jsi svět ráda a toužila 
jsi žít, vlivem zlé nemoci muselas 
odejít. Tak to asi je v knize Tvého 
osudu psáno…
Zbyly jen sny, jež mohli jsme ještě 
spolu snít, v půjčovně času už bylo 
vyprodáno. ❧

Dne 19. srpna 2013 se naplnilo 
3. smutné výročí úmrtí mé milo-
vané manželky, paní 

emilie kordulákové 
z Jívoví.

S láskou a úctou vzpomíná manžel. 
„Jen vzpomínat je mi přáno, klást květy na hrob jako dík a cítit, 
že je to tak málo za tolik…“

❧ Těžko je zapomenout, 
když slzy v očích stojí. 
Těžko je vzpomínat, 
když srdce stále bolí. 
Čas prý rány hojí, je to však zdání. 
Stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání. ❧

Dne 13. 8. 2013 jsme vzpomněli 
4. smutné výročí, kdy od nás na-
vždy odešel pan 

karel Mateja z Jakubovic. 

S láskou stále vzpomínají manželka s dcerami a vnoučaty. 

Dne 23. 8. 2013 uplyne již 14 let, kdy nás navždy opustila naše ma-
minka, paní

terezie kučerová.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Za Tvé hodné srdíčko
posíláme přáníčko.
Přejeme Ti hodně zdraví, 
ať Tě život s námi baví.

Dne 16. srpna oslavila
91. narozeniny

paní anežka eGneROVÁ
z Měřína, rodačka z Krásněvsi.

Hodně štěstí a zdraví do dalších let 
a poděkování za celoživotní 

obětavost pro rodinu.

Děkují dcera, vnoučata 
a pravnoučata.

❧ Kdo v srdci žije – neumírá. ❧

Dne 29. 8. 2013 si připomeneme 
čtvrté smutné výročí úmrtí naší 
drahé manželky, maminky a ba-
bičky, paní 

emilie kafkové z Mostišť.

Za tichou vzpomínku děkují 
a stále s úctou a láskou 

vzpomínají manžel 
a děti s rodinami. 

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 3. 8. 2013 naposledy rozloučit s panem 

Vilémem Součkem.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Součkova a Babákova

❧ Ruku Ti už nepodáme, 
abychom ti mohli k narozeninám 
přát. Jen kytičku Ti na hrob dáme 
a na Tebe budeme stále vzpomí-
nat. ❧
Dne 16. 8. 2013 by oslavil 80 let 
pan 

Zdeněk Broža 
z Jabloňova. 

S láskou vzpomínají manželka
 a děti s rodinami.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci s městy Křižanovem, 
Měřínem, Velkou Bíteší pořádá v  sobotu 7. září 2013 od  15 hodin 
21. ročník tradiční soutěže 4 klíče k velkomeziříčské bráně, tentokrát 
s názvem DěLÁní, DěLÁní, VŠeCHnY CHMURY ZaHÁní.
Program: 
15.00–17.00 – Dětské odpoledne 
– DIVADLO KORÁB – KARNEVAL S OBRY, 
tancování, soutěže s obrovskými loutkami
19.30–21.30 – soutěž 4 KLÍČE K  VELKOMEZI-
ŘÍČSKÉ BRÁNĚ
ve sportovních soutěžích se utkají zástupci z Křižano-
va, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí. Programový vstup mezi 
soutěžemi: KARNAKO – orientální tanec s hadem, 
FAKÍRSKÉ DUO KARSON – ohňová show
22.00–23.00 – hudební vystoupení U2 DESIRE REVIVAL BAND nej-
lepší česko-slovesnký U2 revival.                                                       -prog-

Soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně

❧ Odešel jsi tatínku, jak si to 
osud přál, v našich srdcích a vzpo-
mínkách zůstáváš dál. ❧
Jsou lidé, kteří pro nás v životě 
znamenají víc, než ostatní. 
O to těžší je naučit se žít bez nich...

Dne 26. srpna 2013 uplyne 9 let, 
kdy nás opustil pan 

karel Bartík z Pustiny.
S láskou vzpomínáme...

❧ Měla jsi nás ráda a chtěla jsi 
žít, přišla zlá nemoc, musela jsi 
odejít. Odešla jsi cestou, kterou jde 
každý sám, jen dveře vzpomínek 
nechala jsi dokořán. ❧

Dne 22. 8. 2013 uplyne 13. smut-
né výročí úmrtí paní 

Jany Mejzlíkové 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou stále vzpomínají 
rodiny Mejzlíkova, Savvinova 

a děti s rodinami.

❧ To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 
v srdci stále bude bolest a tiché 
vzpomínání.❧ 

Dne 30. srpna 2013 by oslavila 
své 25. narozeniny moje dcera 

Hanička Hladíková
z Olší nad Oslavou.

Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene maminka s rodinou. 

Programové oddělení Jupiter clubu přijímá rezervace míst na divadel-
ní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2013/2014 – cel-
kem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
HAMLET –  William Shakespeare
MISTR A MARKÉTKA – Michail Bulgakov
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA –  Woody Allen
ŠUMAŘ NA STŘEŠE –  Joseph Stein – Jerry Bock – Sheldon Harnick
KRÁL JELENEM –  Carolo Gozzi
ROZMARNÉ LÉTO – Vladislav Vančura
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 810 
Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 15. září 2013 e-mailem: 
program@jupiterclub.cz, tel. 566 782 0042—5.                                 -prog-

Volná místa do Horáckého divadla

Požadujeme: Praxi v oboru, znalost práce na PC, flexibilitu, samo-
statnost, zodpovědnost
Nabízíme: zaškolení obsluhy, platové podmínky dohodou, nástup 
možný ihned
Kontakt: tel. 777 009 906, 566 544 306 – nebo přímo v prodejně HO-
BBY centrum Krejčí, s.r.o. v Měříně

Nabídka zaměstnání v Měříně
Náplň: Obsluha CNC dřevoobráběcích strojů

taneční kurzy v Jupiter clubu
Obec Martinice a SDH Martinice všechny srdečně zvou 

na pouťový taneční výlet se skupinou JÁSaLka.
V sobotu 24. 8. 2013 na výletišti v Martinicích.

kPH – nabídka na sezonu 2013/2014
■ Sólo pro ivu Bittovou – 28. 9. 2013
■ Pavla kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
■ novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
■ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
■ korngold Quartet – 9. 4. 2014
■ alchymie lásky – 14. 5. 2014
Předprodej vstupenek a  abonentek a více informací o předplatném: 
Jupiter club, s. r. o., náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddě-
lení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, www.
jupiterclub.cz.

Dne 10. srpna 2013 uplynulo 14 
roků, kdy nám navždy odešel náš 
starostlivý manžel, tatínek a obě-
tavý dědeček, pan 

Stanislav křejčí 
ze Lhotek.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcera s rodinami.

Hledáme pracovníky (muže, 
vhodné i pro důchodce) 

na výpomoc do potr. výroby. 
Prac. doba 3–4 dny týdně dle 

potřeby. tel.: 604 214 453.

ZaVeDené kURZY 
anGLičtinY 

pod vedením 

Mgr. Petry táborské
www.anglictinavmezu.cz

tel.: +420 776 328 632

Přijmeme zedníka 
aQUekO, spol. s r. o.

do trvalého pracovního 
poměru – práce s kamenem, 

betonářské práce.
Dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.
Kontakt:  566 523 431, 

602 503 862, 
e-mail: svandova@aqueko.cz

Hledáme brigádníky, 
brigádnice na rozvoz knih 

vlastním autem. 
Vhodné i pro důchodce.

Tel.: 739 067 695

Přijmeme 
automechanika

auto Dobrovolný V.M. s. r. o.

tel.: 602 773 028
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Středa 21. srpna v 17.00 
FORtiX, HeRkULeS, ZeLe-
nina – místní skupina FORTIX, 
brněnská punk-rocková kapela 
HERKULES, alternativ-rocková 
kapela z  Čechtic ZELENINA. 
V průběhu večera proběhne křest 
CD kapely FORTIX spojený s vi-
deoprojekcí.
Pátek 23. srpna v 18.30 
aPPenDX – mladá trash-popo-
vá kapela
Pátek 23. srpna ve 20.00 
VeRnUS – vystoupení třebíč-
ského punk-rockového spolku
Sobota 24. srpna v 19.00 
kRÁSnÁ CiZOLOŽniCe –
ochotnický spolek Bobrová před-
staví divadelní hru, která nás za-
vede do na první pohled tuctové 
francouzské rodinky ve 20. letech 
minulého století.

neděle 25. srpna v 18.00
OLOMOUCký DiXieLanD 
JaZZ BanD – soubor byl za-
ložen v r. 1965, orientuje se na 
tradiční dixielandový repertoár 
reprezentovaný skupina Loui-
se Armstronga, Greame Bella, 
Tharka Murphy a mnoha dalších.
Pátek 30. srpna v 17.00
GRaMCe BUDOU – DJ YaK-
now? Check! a Dvadydžejs rozto-
čí na Náměsí gramofonové desky 
s rapovou, fanky a elektronickou 
hudbou.
Sobota 31. srpna v 15.00
t.e.P. – koncert skupiny
neděle 1. září ve 14.00
aCCORD – koncert skupiny
Pátek 6. září v 18.00
ŽaLOZPěV – koncert skupiny
Aktuální časy a změny sledujte na 
www.mestovm.cz. -zh, ic-

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá 7. 9. 2013 výlet do ZOO 
Olomouc. Cena 280 Kč za osobu zahrnuje pouze autobusovou dopravu. 
Vstupné si hradí účastníci sami na pokladně v ZOO. Nabízíme možnost 
účasti dítěte bez zákonného zástupce, v tomto případě bude poskytnut 
dozor z řad pedagogů DDM VM. Přihlášky a platba dopravy v kanceláři 
DDM do 2. 9. 2013. Kapacita je omezena. V případě podání přihlášky 
a uhrazení školného dítěte do zájmového útvaru pro rok 2013/14 bude 
uplatněna sleva přihlášenému dítěti na akci 50 Kč z ceny zájezdu. 
Plánovaný odjezd z Velkého Meziříčí je v 7.30 hodin od DDM. Více info 
DDM VM, Komenského 10/2 nebo na tel.: 566 781 851.              -ddm-

Pozvánka na výlet do ZOO v Olomouci

Letošní hody začínají ve  středu 4. 9. tradičně stavěním máje za  do-
provodu Bítešské kapely. Ve sklípku „na Pětce“ vystoupí TATABAND, 
PANTAGO, cimbálová muzika PÚČIK, Cimbálová muzika Aleše 
Smutného.
Pátek 6. 9. – v 17 hodin křest hvězd do bítešského Chodníku slávy 
před Restaurací U Raušů, od 19 hodin na náměstí na hlavním pódiu 
písně z muzikálu DĚTI RÁJE, skupina MEDICIMBAL a skupina PKT 
– Písně, Které Těší.
Sobota 7. 9. – odpoledne na  náměstí na  hlavním pódiu XI. roč-
ník folklorního festivalu SETKÁNÍ NA  PODHORÁCKU, vystoupí 
folklorní sdružení VTG Lindwurm z rakouského Klagenfurtu, večer 
BÍTEŠSKÁ KAPELA a dechová hudba HANAČKA z Břestu.
neděle 8. 9. – krojovaný průvod za doprovodu dechové hudby ŠAR-
DIČANKY a BÍTEŠSKÉ KAPELY, na hlavním pódiu zahraje dechová 
hudba BOBRŮVANKA. Tradiční hodový program pod májí s rychtá-
řem, rychtářkou a chasou, česká a moravská beseda, předání dožín-
kového věnce, čtení paragrafů, aj. Ve sklípku „na Pětce“ od 16 hodin 
SOLISTÉ BROLN. Součástí hodů je chovatelská výstava a  výstava 
bonsají. Na náměstí přoběhne jarmark lidových řemesel, bohatá ho-
dová tombola a lunapark. Hody skončí 11. 9. kácením máje a hodový-
mi dozvuky se skupinou ŽIVEL. Více informací na www.bitessko.com.

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5,
zve na vernisáž hodové výstavy plastik Lubomíra Laciny a fotografií 
tomáše Škody v pondělí 2. září 2013 v 17 hodin. Výstavu zahájí  Zora 
Krupičková. Vystoupí skupina Žalozpěv. Výstava potrvá do 13. září 
2013 a bude otevřena po–pá 8.00–11.30, 12.00–15.30 hodin, v sobotu 
7. září 13.00–17.00, v neděli 8. září 10.00–18.00.                                 -icvb-

Výstavy plastik Lubomíra Laciny 
a fotografií Tomáše Škody

Velkomeziříčské kulturní léto 2013

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
10. 9. Hilsneriáda – případ Leopolda Hilsnera a Anežky Hrůzové
 přednáší Jan Prchal
17. 9. Ženy na českém trůně ing. Karel Hromek
24. 9. Generál Vojtěch Boris Luža PaedDr. Josef Láznička

Změna programu vyhrazena.

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Od středy 4. září do středy 11. září 2013

Více info na www.bitessko.com

Co má žena pochopit 
v partnerském 

vztahu?
4. 9. 2013 od 18 hodin

přednáška Zdenky Blechové, 
úspěšné autorky mnoha knih, 

karet a meditačních CD.
V sále Galerie nový Svit, 

náměstí 13/15, Velké Meziříčí
www.zdenkablechova.cz

zdenkablechova@seznam.cz
tel.: 603 847 278

vstupné 250 kč

Dne 4. 9. 2013 pořádá Zdenka Blechová přednášku o partnerských vzta-
zích, která je vhodná pro muže i pro ženy.
Povíme si, co to obnáší, a co je třeba změnit v náhledu na partnerský 
vztah. Žena se učí zesílit a uvědomovat si i rozum v partnerství, aby si 
jí mohl muž vážit a uctívat ji. Musí si odpustit své chyby a už nedávat 
na první místo muže. Uvědomíte si, co hledáte ve vztahu a co máte na-
lézt v sobě. 
Zdenka Blechová je vydavatelkou časopisu Mysteria tajemna. Je au-
torkou mnoha knih o partnerských a mezilidských vztazích. Ve svém 
nakladatelství také vydává vykládací karty a meditační a relaxační CD. 
Všechny produkty naleznete a můžete si objednat na níže uvedených 
stránkách. Zabývá se poradenstvím v životních situacích formou po-
radny, ať už prostřednictvím osobního setkání, nebo na dálku telefo-
nem, či Skypem. Všechny produkty Zdenky Blechové můžete na jejích 
přednáškách a seminářích koupit se značnou slevou. (placená inzerce)

Se Zdenkou Blechovou o vztazích...

Městský psí útulek daruje

tel.: 723 778 24, po 14. hodině

▶ německého ovčáka, fenka, 2 roky stará 
▶  křížence psa, černé barvy, 8 měsíců starý 
▶  jezevčíka hladkosrstého, fenka, 6 let stará
▶  kokršpaněl, pes, 5 let starý
▶ Westíka, pes, 3 roky starý

JOPP automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

TECHNIK 3D MĚŘIDLA – pracovník QS
Požadujeme:
● SŠ nebo ukončená VŠ technického směru
● schopnost programování, měření a obsluhy na 3D souřadni- 
 covém měřidle – tzn. schopnost samostatně postavit program
 pro změření dílů na 3D měřidle dle výkresu, apod.
● prokazatelné zkušenosti min. 1 rok s výše uvedeným PODMínkOU
nabízíme: 
● adekvátní finanční ohodnocení a firemní benefity
● zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
Nástup ihned.

nepůjde el. proud: 28. 8., 4. 9. a 11. 9. od 7.15 do 16.30 přehrada 
Mostiště, rodinné domy kolem mlýna, středisko Povodí Moravy pod 
hrází přehrady a chaty, nemocnice Mostiště, bytovky u nemocnice.
5. 9. od 7.15 do 17.00 přehrada Mostiště, rodinné domy kolem mlýna, 
středisko Povodí Moravy pod hrází přehrady a chaty.               -E.ON-

Rybářské závody v Měříně – dětské i Měřínský kapr
Dětské rybářské závody 1. 9. 2013
Občanské sdružení rybáři Měřín zvou 
na dětské rybářské závody na rybníku nový 
v Měříně (rybník se nachází za Měřínem směr 
Jihlava vlevo). 
Startovné je 100 Kč.
Prezentace bude v 6.00–7.00, zahájení v 7.00, 
ukončení ve 12.00, vyhlášení výsledků a pře-
dání cen ve 12.30. 
Podmínky: věk závodníků je stanoven 3–15 
let včetně. Chytání povoleno na  jeden prut, 
2 návazce + krmítko; vnadění povoleno bě-
hem celého závodu, nástraha rostlinná, roh-

lík, žížaly a  červy. Vyhodnocení soutěže:
– 1. kategorie: rozhoduje míra ulovených ryb 
(součet cm)
– 2. kategorie: největší ulovený kapr
– 1.–3. místo medaile + věcné ceny, ostatní 
věcné ceny.
Lovící si může ponechat jednoho mírového 
kapra.

1. ročník Měřínský kapr – 7. 9. 2013
Proběhne na Novém rybníku v Měříně, star-
tovné je 200 Kč
Průběh: 4.00–6.00 losování míst, 6.00 zaháje-

ní, 12.00 ukončení, 12.30 vyhlášení výsledků 
a předání cen.
Podmínky: chytání povoleno na  jeden prut, 2 
návazce + krmítko, vnadění povoleno během 
celého závodu, nástraha rostlinná, žížaly a červy
Bodovaná ryba kapr, amur 1cm = 1 bod, 
ostatní 1 ks = 5 bodů. Vyhodnocení soutěže:
1.–3. cena – pohár + 3.000 Kč, 2.000 Kč, 
1.000 Kč, 4.–10. místo věcné ceny, největší 
kapr –pohár. 
Bližší informace pro oba závody: p. Jurek tel.: 
732 471 448, p. Plešák tel.: 606 789 856. 
Občerstvení zajištěno.                                -osrm-

Tel.: 777 717 632
         776 833 981

Velkobítešská chasa a kolpin-
gova rodina společně připra-
vily pro děti školou povinné 

na Rozloučení s prázdninami. 
Program plný soutěží, her 

a zábavy se uskuteční v úterý 
27. srpna od 17 hodin na far-

ní zahradě ve Velké Bíteši.

Fotbalisté béčka porazili křoví i Želetavu
Muži B – 1. kolo, 1. a tř., sk. B
FC Velké Meziříčí B – Sokol křoví 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Zadina – Fotr, Bouda. Diváci: 10. Branky: 2× Večeřa (44.), 
(54.). Karty: žlutá – Malec (64.), Halámek (82.)
Sestava: Jícha – Netolický, Halámek, Souček (46. D. Polák), Kafka (70. 
Maloušek) – Kameník (55. Ráček), Vítek, Vyskočil (59. Bouček), Bra-
dáč – Večeřa (62. Malec), Liška
První nebezpečnou akci provedli v 8. min. domácí, když Vyskočil po-
slal dlouhý centr do vápna na Součka, ale ten hlavičkoval nad břev-
no. O pět minut později se dostal ke střele z větší vzdálenosti Bradáč, 
ale jeho střela letěla těsně vedle tyče. V 17. min. kopl Kameník křižný 
míč do vápna na Vítka, ale ten ho ve velmi slibné pozici minul. O pár 
minut později poslal Halámek PVK do  vápna na  Součka, ale tomu 
se jako v předchozí šanci nepodařilo usměrnit míč hlavou do brány. 
První nebezpečnou šanci měli i hosté, ale Koudelka v  samostatném 
úniku nedokázal trefit bránu. Ve 33. min. poslal Liška přetažený roh 
na Vítka, ale ten v gólové šanci nedokázal usměrnit míč nohou do brá-
ny. O minutu později se dostal „ke slovu“ Roštinský, ale Jíchu nepře-
konal. Ve 39. min. Liška prošel ze strany do vápna a následně přihrál 
naprosto volnému Vyskočilovi pod sebe, ale ten neuměl jako Vítek dát 
branku. Ve 44. min. jsme se konečně dočkali vytouženého gólu, když 
Večeřa dostal krásný míč mezi obránci do běhu a těsně před vyběhlým 
brankářem Sárou uklidil míč k tyči 1:0.
Na  začátku druhého poločasu se dostal ke  střele Vyskočil, ale míč 
skončil vedle brány. Hned na to si přihrál Kameník s Netolickým, ale 
druhého jmenovaného skončila krásná střela těsně vedle brány. V 54. 

min. Liška potáhl míč do  vápna, následně obešel Hamříka a  poté 
přihrával pod sebe míč Večeřovi, který nekompromisní střelou zvý-
šil na 2:0. V 63. min. se k hlavičce dostal Bartošek, ale jeho hlavička 
skončila nad břevnem. O tři minuty později se vyznamenal brankář 
Jícha, který musel těžkou střelu Knotka vyrazit na roh. V závěru zá-
pasu špatně vykopl míč brankář Sára, ale Boučkovu okamžitou střelu 
s velkými problémy chytil.
„Začátek utkání byl z obou stran velmi opatrný, ale postupně jsme za-
čali udávat tempo hry my. Ve druhém poločase soupeř odpadl po fy-
zické stránce a my jsme dokázali hru oživit náhradníky. Dnešní zápas 
vyšel střelecky navrátilci Večeřovi, který prokázal střeleckou pohodu. 
Všem klukům chci poděkovat za velmi dobře odehraný zápas. Koneč-
ně jsme po dlouhé době udrželi čisté konto,“ řekl po zápase velmi spo-
kojený trenér Libor Smejkal mladší. 

Muži B – 2. kolo, 1. a tř., sk. B 
Sokol Želetava – FC Velké Meziříčí B 1:2 (1:2)
Rozhodčí: Holub – J. Kůrka, J. Nechvátal. Diváci: 80. Branky: Simandl 
(15.) – Večeřa (18.), Vítek (41.). Karty: žlutá – Kameník (53.), D. Polák 
(71.), M. Polák (92.). Sestava: Jícha – Netolický, Halámek, Souček, D. 
Polák, Kafka – Kameník (74. E. Smejkal), Vítek, Malec (46. Láznička), 
Caha (61. Zima) – Večeřa (55. M. Polák), Liška
Ve druhém kole jsme zajížděli do Želetavy, která se pyšnila velmi kva-
litní hrou. Na poslední chvíli k nám přišel na půlroční hostování z Vy-
sočiny Jihlava Jan Caha a z Humpolce Michal Zima. Tito hráči určitě 
přinesou do týmu nový impuls a konkurenci.             Pokr. na straně 8 

Mediální partner
týdeník Velkomeziříčsko.
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Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
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právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.
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tJ Fatra Slavia napajedla – FC 
Velké Meziříčí 0:1 (0:0)
Střelci: 49. Simr. Rozhodčí: Ne-
jezchleb, Polák, Mikyska. Sesta-
vy: FC VM – Simandl – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Bouček 
– Dufek (88. Ráček), Němec, 
Souček, Smejkal (91. Pokorný), 
Vyskočil (89. Bradáč) – Simr, 
na lavičce Invald, trenér Smejkal.
TJ Fatra Napajedla – Krajča – 
Zavadil (85. Zelinka), Postava, 
Bejtkovský, Dufka (85. Dulík), 
Huťka, Semela, Žáček, Pantálek, 
Kovář (77. Železník), Beránek 
(26. Urbanovský), na lavičce Čáp, 
Plachý, Havránek, trenér Zaple-
tal, Huťka. ŽK: Urbanovský, Ko-
vář – Němec. Diváků 150.
První kolo nového ročníku divize 
D nás přivedlo na půdu 3. celku 
minulého ročníku. Od úvodních 
minut byli diváci svědky svižné-
ho fotbalu, ale s  mnoha nepřes-
nostmi na obou stranách. 
Vyjádření trenéra Smejkala: Prv-
ní mistrovské utkání bylo fyzicky 
náročné, hra se rychle přelévala 
od  brány k  bráně. Oba týmy si 
vytvořily gólové šance, jsem vel-
mi rád, že jednu z nich proměnili 
naši hráči. Plný bodový zisk nám 
udělal velkou radost, musím však 
přiznat, že by utkání spíše svěd-

čila dělba bodů. Nejlepší hráči 
utkaní: Partik Mucha, Michal 
Huťka, Zdeněk Simandl.

FC Velké Meziříčí – Fk Pelhři-
mov 2:1 (2:0)
Střelci: 7. Dufek, 24. Simr – 52. Va-
cek. Rozhodčí: Polák, Stehlík, Ne-
jezchleb. Sestavy: FC VM – Siman-
dl – Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Bouček – Dufek, Němec, Souček, 
Smejkal (87. Pokorný), Vyskočil 
(83. Ráček) – Simr, na  lavičce In-
vald, trenéři Smejkal, Krejčí. 
FK Pelhřimov – Moravec – Čížek, 
Naniaš, Kmoch, Niederle, Ho-
molka, Benda, Liška, Klofáč (82. 
Starý), Bartoň, Vacek (66. Mádl), 
na lavičce, Duchan a Dvořák, tre-
néři Mitas, Moravec. ŽK: Mucha P., 
Souček, Němec – Kmoch, Benda, 
Bartoň. Diváků: 280.
Do utkání lépe vstoupili domácí, 
když ve  3. min. našel Laďa Ně-
mec ve vápně Pavla Simra, ten se 
uvolnil přes obránce, ale střelou 
na zadní tyč bránu netrefil. V 7. 
min. to byl opět Pavel Simr, který 
tvrdou ránou prověřil pozornost 
Moravce, k  vyraženému míči se 
dostal Jarda Dufek a z úhlu trefil 
odkrytou bránu 1:0. V  10. min. 
po  rohovém kopu hostí se do-
stal do  rychlého brejku po  kří-

dle Jarda Dufek, jeho přihrávka 
na nabíhajícího Laďu Němce byla 
však nepřesná. Ve 13. min. našel 
Eda Smejkal přihrávkou Pavla 
Simra, ten hledal za sebou nabí-
hající spoluhráče, obrana hostů 
však byla pozorná a  míč odvrá-
tila do  bezpečí. Hosté se dostali 
k  vážnějšímu zakončení ve  14. 
min., když přímý kop Niederle-
ho na zadní tyč nikdo netečoval 
a  míč naši bránu těsně minul. 
Ve 20. min. to byl opět Niederle, 
který střelou z  22 metrů bránu 
opět těsně netrefil. Ve  21. min. 
rozehrál rohový kop Roman Vy-
skočil na přední tyč, s hlavičkou 
Zdeňka Muchy si golman pora-
dil. Ve 24. min. našel přímý kop 
Jardy Dufka v pokutovém území 
Pavla Simra a  ten golmana Mo-
ravce prostřelil 2:0. Ve  26. min. 
střela Niederleho naši bránu opět 
minula. Ve 35. min. se po centru 
prosadil hlavou Naniaš, Zdeněk 
Simandl si s jeho zakončením 
poradil. Ve  37. min. si ve  váp-
ně zpracoval centr Pavel Simr, 
přihrál na  nabíhajícího Romana 
Vyskočila, ten však bránu hostí 
přestřelil. Ve 39. min. přímý kop 
Homolky na  zadní tyč jen těsně 
minul naši bránu. Ve 44. min. se 
dostal k  zakončení Eda Smejkal, 

míč však v  síti hostí neskončil, 
a  tak šli do  kabin zaslouženě 
spokojenější domácí hráči, kteří 
v  prvním poločase předvedli di-
vákům fotbal plný pohybu, přes-
ných přihrávek a centrů a při lep-
ším zakončení šancí mohlo být 
vedení i výraznější. 
Nástup do  druhého poloča-
su patřil hostům. V  50. min. se 
po  centru Niederleho prosadil 
hlavičkující Benda, ale bránu těs-
ně netrefil. V  51. min. zahrávali 
hosté přímý kop a míč se dostal 
k  Vackovi, a  ten nedal našemu 
golmanovi šanci 2:1. Tato branka 
přinesla na naše kopačky nepřes-
nost a soupeř nás dostal pod tlak. 
My jsme se dostávali do  rych-
lých brejkových situací. V  54. 
min. dostal pěknou přihrávku 
do vápna Jarda Dufek, trefil však 
vyběhnuvšího Moravce. V  55. 
min. po dlouhém centru za naši 
obranu trefil Honza Šimáček vy-
bíhajícího Zdeňka Simandla, míč 
se naštěstí k soupeřovým hráčům 
nedostal. V  56. min. zahrávali 
hosté rohový kop, centr skončil 
na  zadní tyči naší brány. V  60. 
min. našel pěknou přihrávkou 
Michal Bouček nabíhajícího Ro-
mana Vyskočila, ten však Morav-
ce neprostřelil. V 61. min. vybídl 

Michal Bouček ke skórování Pav-
la Simra, tomu se však golmana 
hostí nepodařilo obstřelit. V  64. 
min. našel centr Lišky ve  váp-
ně Homolku, Zdeněk Simandl 
byl pozorný. V  65. min. našel 
po průniku po křídla Jarda Dufek 
ve vápně Pavla Simra, jeho střela 
na přední tyč postrádala přesnost. 
V 67. min. našel Liška nabíhající-
ho Niederleho, ten ale naši bránu 
přestřelil. V  74. min. posoudil 
rozhodčí souboj Zdeňka Muchy 
s  útočníkem Liškou jako nedo-
volený a  nařídil pokutový kop. 
K tomu se postavil kapitán hostů 
Naniáš, jeho střelu k levé tyči vy-
razil Zdeněk Simandl na rohový 
kop. V  80. min. se po  rychlém 
brejku a  přihrávce Ladi Němce 
dostal k  zakončení Jarda Dufek, 
ale vyběhnuvšího golmana hostů 
přehodit nedokázal. V  82. min. 
se dostal k  zakončení ve  vápně 
Homolka, jeho tvrdou střelu vy-
tlačil Zdeněk Simandl na rohový 
kop. V 86. min. poslal Pavel Simr 
do úniku Hynka Ráčka, ten však 
střelou na přední tyč hostujícího 
golmana nepřekonal. V 88. min. 
to byl opět Hynek Ráček, který 
se dostal po  přihrávce Patrika 
Pokorného do další gólové šance, 
ale opět trefil jen golmana Mo-

ravce. Závěr utkání si již domácí 
hráči pohlídali a za výkon hlavně 
v prvním poločase si zaslouženě 
připsali plný bodový zisk.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
Na dnešního soupeře jsme se při 
tréninku dobře připravili, což se 
hlavně v  prvním poločase vý-
razně projevilo. Škoda nepromě-
něných brankových příležitostí, 
mohlo být o  výsledku utkání 
rozhodnuto již v prvním poloča-
se. Ve druhé půli jsme se po ob-
drženém gólu zbytečně zatáhli 
před vlastní brankoviště, poskytli 
soupeři prostor pro centrované 
míče do našeho vápna a do konce 
zápasu se tak obávali o výsledek 
utkání. Při brejkových situacích 
nám chybělo přesné zakončení. 
Nejlepší hráči utkání: Pavel Simr, 
Jaroslav Dufek, Michal Niederle.

-myn-

FC Velké Meziříčí – FC Viktoria Otrokovice 1:6 (0:3)
Střelci branek: 48. min. Ráček. Sestava: Sysel–Špaček, Novotný, Komí-
nek, Benda–Heto, Kurečka, Nevoral, Votoupal, Ráček, Kurečka, Krčál
Starší dorost zahájil novou sezonu na domácím hřišti. I přes absenci 
některých hráčů, hlavně Voneš chyběl citelně v obraně, byl předvede-
ný výkon víc než špatný. 
První velkou šanci měli domácí ve 4. min., kdy po rohu Nevorala těsně 
vedle hlavičkoval Ráček. Jak se s rohem nakládá, ukázali hosté o mi-
nutu později. Po sérii nepřesných zákroků se k volnému míči dostal 
Novák a otevřel skóre. Když navíc za další minutu neobsazený Skřivan 
zvýšil na 0:2, bylo o osudu utkání téměř rozhodnuto. Jiskřičku naděje 

na  zvrat vykřesal Krčál, který se pohlednou individuální akcí uvol-
nil na  hranici malého vápna, bohužel Heto před odkrytou brankou 
neměl srovnaná mířidla a přestřelil. Zmar domácí obrany asi nejlépe 
vystihuje situace před třetí brankou. Centr z pravé strany nejprve mi-
nul Novotný, následně i Špaček promáchl a osamocený Kryšpín už jen 
pohodlně zvýšil na 0:3.
Druhý poločas byl odrazem toho prvního. Hned v úvodu zvýšil osa-
mocený Skřivan na 0:4. A i když vzápětí vstřelil krásnou branku z 25 m 
Ráček, nemohlo se už nic změnit na  tom, že hosté dohrávali utkání 
v poklidu. V průběhu poločasu pak ještě přidali dvě branky a s přehle-
dem zvítězili 1:6.                                                                                    -kli-

1. Líšeň 2 2 0 0 5:1 6
2. Polná 2 2 0 0 4:0 6
3. Vel. Meziříčí 2 2 0 0 3:1 6
4. Blansko 2 1 1 0 5:3 4
5. Bystrc 2 1 1 0 5:3 4
6. Tasovice 2 1 1 0 4:2 4
7. Pelhřimov 2 1 0 1 4:2 3
8. Stará Říše 2 1 0 1 2:4 3
9. Bystřice n P. 2 0 2 0 2:2 2
10. Hodonín 2 0 1 1 1:2 1
11. Vyškov 2 0 1 1 1:2 1
12. Bohunice 2 0 1 1 2:4 1
13. Rosice 2 0 1 1 2:4 1
14. Uh. Brod 2 0 1 1 2:5 1
15. Napajedla 2 0 0 2 0:2 0
16. Vrchovina 2 0 0 2 0:5 0

Fotbalové áčko má za sebou již dvě výhry

Stříbrné olympijské medailistky přijalo vedení města...
Dokončení ze strany 1
Družstvo nezapomnělo poděkovat městu, které uvolnilo na uvedené 
závody dvacet tisíc korun. Celkové náklady velkomeziříčské výpravy 
podle sdělení trenéra přesáhly osmdesát tisíc korun. Kromě města při-
spěli i další sponzoři (viz níže), a to jak finančně, tak materiálně. 
Dívky, z  nichž jedna je již maminkou, nyní hodlají trénovat ještě 
o něco intenzivněji, aby na příštích důležitých závodech zabodovaly 
co nejlépe. V říjnu je kupříkladu čekají závody v Ljublani. 
Na dotaz starosty, jak by jim mohlo město ještě pomoci, trenér Kra-
tochvíl poprosil o zapůjčení velkého automobilu, které město vlastní. 
Tato pomoc mu byla přislíbena.
(Podrobnou reportáž ze zmíněné soutěže jsme přinesli v minulém čísle 
na straně 8.) Iva Horká

SDH Velké Meziříčí děkuje těmto sponzorům Olympiády 2013:
Město Velké Meziříčí, KSH ČMS Kraje Vysočina, OSH ČMS okresu 
Žďár nad Sázavou, McDonald’s Praha, Obec Dobrá Voda, Lisovna 
plastů Velké Meziříčí, Pretol – odtahová služba Humpolec, BD Stav-
mont Velké Meziříčí, Autocolor Velké Meziříčí, Nákladní doprava 
Špaček Dobrá Voda, ELBEZ Velké Meziříčí, Maria Podstatzká, Para-
mont Velké Meziříčí, Content Brno, Požární bezpečnost Jihlava, Ve-
max auto Stránecká Zhoř, Pivovar Ježek Jihlava, Horácké autodružstvo 
Velké Meziříčí, Hotel a restaurace U Bílého koníčka Velké Meziříčí, 
Draka kabely – ing. Trojan. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Poděkování

Nechyběly ani podpisy  družstva do pamětní knihy. 
Foto: Iva Horká

Fotbalisté béčka...

Starší dorost podlehl Otrokovicím

Pokračování ze strany 7
Do první nebezpečné akce se dostali domácí, když Simandl poslal cen-
tr do vápna na Vyskota, ale Jícha jeho hlavičku zneškodnil. V 10. min. 
poslal Vítek střelu z větší vzdálenosti na bránu, ale brankář Mastný míč 
vyrazil. O tři minuty později se do samostatného úniku dostal Vrbka, 
ale jeho následnou kličku na poslední chvíli zlikvidoval brankář Jícha 
včasným výběhem. V  15. min. se dokázal prosadit přes Netolického 
Vrbka, který poslal ostrý míč do malého vápna, ale míč se nešťastně od-
razil od Simandla do brány, 1:0. V 18. min. Kafka poslal míč za obranu 
na Lišku, který dokázal projít přes Vranku a následně poslal míč pod 
sebe na Večeřu, který vstřelil levou nohou míč do tyče a odtud se odrazil 
do brány, 1:1. O minutu později poslal Simandl dlouhý roh do vápna 
na Polednu, který míč poslal hlavou těsně nad bránu. Ve 25. min. se 
po zahraném rohu domácích odrazil míč před vápno k Vrankovi, ale 
jeho střelu vyrazil Jícha na  roh. O  minutu později jsme postupovali 
po rychlém protiútoku 3:2, ale Vítek trefil jen stojícího brankáře v gó-
lové šanci. Ve  28. min. postupoval sám na  Mastného Caha, ale trefil 
jen vyběhlého Mastného, který míč vyrazil na roh. Následný roh poslal 
Liška do vápna, kde se míč ocitl před osamoceným Vítkem, ale jeho za-
končení vytáhl na brankové čáře neskutečným zákrokem Mastný. Ve 31. 
min. Liška prošel přes tři obránce a pak poslal míč pod sebe do vápna, 
kde míč promáchl v dobré pozici Caha, ale ani Kameník nedostal míč 
do brány. O dvě minuty později Vyskot obešel Kafku a poté poslal křiž-
ný míč do vápna na Malíka, který poslal střelu k tyči, ale excelentním 
zákrokem Jícha míč vyrazil na roh. Ve 41. min. na Liškův roh si naběhl 
na přední tyč Vítek a poslal míč za záda Mastného, 1:2. Začátkem 2. po-
ločasu se dostali do nebezpečné šance domácí, když Poledna nakopl míč 
do našeho vápna, kde Jičínský těsně netrefil bránu. V 62. min. se do ne-
bezpečné šance dostal Simandl, který z boku obstřelil vyběhlého Jíchu, 
ale míč směřující do prázdné brány na poslední chvíli zlikvidoval od-
kopem D. Polák. V 68. min. Liška opět prošel individuálně po straně 
přes několik hráčů a poté poslal míč do malého vápna k Lázničkovi, 
který jen trefil dobře postaveného Mastného. V 69. min. po  jasném 
likvidačním zákroku na D. Poláka byl po druhé žluté kartě vyloučen 
domácí záložník Vrbka. V  závěru zápasu jsme mohli třikrát vstřelit 
pojistkový gól, ale to by nesměl stát v bráně dobře chytající Mastný. 
„Do Želetavy jsme jeli s cílem udělat minimálně bod a povedlo se odvést 
všechny tři body. Soupeř hrál velmi pěkný kombinační fotbal, ale na šan-
ce jsme byli dominantnější. V závěru hrála Želetava zbytečně ostrou hru, 
kdy hrozilo vážnějším zraněním. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, 
ale mrzet mě můžou neproměněné gólové šance. Od velkých přídělových 
gólů je uchránil velmi dobře chytající brankář Mastný. U nás byl nejlepší 
Liška, který nás hnal za vítězstvím. Velký dík zaslouží celý výbor, který do-
kázal založit C tým, protože někteří hráči se dokázali propracovat až do B 
týmu a předvádí nad očekávané výkony. Důležitým momentem je i to, že 
se v týmu udělala neskutečně dobrá parta, která může něco do budoucna 
dokázat,” řekl trenér Libor Smejkal mladší.                                                       -ls-

nábor dětí do házené – Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
chlapce a děvčata (nar. 1995–2003) se zájmem o pohyb. Pravidelné 

tréninky po–pá 15.30–19.30 ve sportovní hale za Světlou.

nábor dětí do atletiky – atletický oddíl tJ Sokol VM zve do svých 
řad šikovné děti (orientačně od 6 do 14 let), které chtějí sportovat 

a závodit. Více na webových stránkách www.atletikavelmez.cz


